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Radiografia unui arheolog.
Hărțuire și intimidare (II)

 
Prof. dr. Vicu MERLAN 

        Articolul de față vine ca o continuare a celui scris în 
decembrie 2015,  când, la sugestia unui prieten, 
amărăciune prin ce hărțuieli treceam la acel moment.
 

a o recapitulare sumară amintesc de faptul că în urma 
multor descoperiri arheologice importante (Tezaurul 
statuar al Zeițelor de la Isaiia, jud. Iași cu o vechime de 

peste 7000 de ani, a unor morminte trace la Crețești,
cu o simbolistică esoterică de invidiat etc.), am intrat
mai multor instituții atât din partea Ministerului Culturii (la 
ordinul unor alogeni infiltrați în unele posturi cheie), cât  și prin 
slugărrnicia interpușilor din Statului Paralel
orchestrat un proces de durată, de hărțuire și inti
tip de intimidare continuuă, s-a manifestat pe fa
anul 2014, când s-a derulat un dosar penal în care am fost, rând 
pe rând pus sub acuzare:  la început In Rem, apoi 
final (în urma unor acuzații elucrubrante) ca in
să treci în cei peste 3 ani de hărțuire prin astfel de etape, nu este 
așa de agreabil. S-au efectuat controale inopinante pe siturile 
arheologice unde făceam săpături arheologice în calitate de 
coordonator, de ambele Servicii, s-au efectuat de câteva ori 
percheziții la domiciliu, sub pretextul de a nu fi predate toate 
bunurile arheologice descoperite, la Muzeu, m
audiat de peste 20 de ori atât la Poliția Iași cât și Vaslui (pe raza 
celor două județe unde efectuam săpături arheologice), au audiat 
și hărțuit lucrătorii și voluntarii care au fost la săpături, 
căutându-mi tot felul de probe spre a fi incriminat ca infractor, 
mi-au furat un schelet de pe șantierul arheologic de la Crețești 
(sub pretextul suspiciunii scheletului trac de a fi o crimă 
contemporană gen Elodia), mi-au ascultat permanent telefoanele 
(punându-mă să semnez că am luat la cunoștință că într
perioadă mi-au fost interceptate convorbirile), au dezinformat  
unii colegi arheologi că aș putea fi un traficant de art
o rețea internațională (!!!) etc. Numai niște biete ființe 
paranoice pot fabrica astfel de fantasmagorii, care practic 
persistă în mintea lor imatură mai puțin dezvoltată. Dorința  
nebună de a fi promovați și a fi bonificați financiar, scopul 
machiavelic, i-au determinat să dezvolte o astfel de inten
demonizare și calomnie la adresa mea cât și a altor colegi de 
breaslă (se cunosc o mulțime de cazuri de arheologi hărțuiți și 
ținuți de ani buni cu dosare penale și chiar în procese pe 
instanță, cu scopul de a-i determina să renunțe la cercetările lor 
științifice, ce ar putea să schimbe din temelii unele segmente ale 
istoriei false care este susținută cu aplomb, cu scopul de a se 
minimaliza importanța civilizațiilor preistorice în spațiul
românesc carpato-dunărean. 
În acest sens, exemplific doar faptul că statul român alocă un 
buget insignifiant sau chiar deloc cercetărilor arheologice, 
punând pe butuci arheologia românească (ca 
domenii sociale), singura care ar putea scoate la ivea
unei civilizații înfloritoare ce au existat pe aceste meleaguri de 
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Prof. dr. Vicu MERLAN – Huși 
 

ță vine ca o continuare a celui scris în 
decembrie 2015,  când, la sugestia unui prieten,  notam cu 

treceam la acel moment.  

de faptul că în urma 
multor descoperiri arheologice importante (Tezaurul 

țelor de la Isaiia, jud. Iași cu o vechime de 
țești, jud. Vaslui 

de invidiat etc.), am intrat în vizorul 
ții atât din partea Ministerului Culturii (la 

ți în unele posturi cheie), cât  și prin 
Statului Paralel, care mi-au 

țuire și intimidare. Acest 
a manifestat pe față, începând cu 

a derulat un dosar penal în care am fost, rând 
apoi suspect și în 
inculpat.  Sincer, 

țuire prin astfel de etape, nu este 
au efectuat controale inopinante pe siturile 

arheologice unde făceam săpături arheologice în calitate de 
t de câteva ori 

ții la domiciliu, sub pretextul de a nu fi predate toate 
la Muzeu, m-au chemat și 
ția Iași cât și Vaslui (pe raza 

logice), au audiat 
și hărțuit lucrătorii și voluntarii care au fost la săpături, 

spre a fi incriminat ca infractor, 
șantierul arheologic de la Crețești 

de a fi o crimă 
au ascultat permanent telefoanele 

ștință că într-o 
au fost interceptate convorbirile), au dezinformat  

ș putea fi un traficant de artefacte într-
țea internațională (!!!) etc. Numai niște biete ființe 

paranoice pot fabrica astfel de fantasmagorii, care practic 
țin dezvoltată. Dorința  

ți și a fi bonificați financiar, scopul 
au determinat să dezvolte o astfel de intenție de 

și calomnie la adresa mea cât și a altor colegi de 
țime de cazuri de arheologi hărțuiți și 

ținuți de ani buni cu dosare penale și chiar în procese pe 
țe la cercetările lor 

științifice, ce ar putea să schimbe din temelii unele segmente ale 
ținută cu aplomb, cu scopul de a se 

ța civilizațiilor preistorice în spațiul 

În acest sens, exemplific doar faptul că statul român alocă un 
buget insignifiant sau chiar deloc cercetărilor arheologice, 
punând pe butuci arheologia românească (ca și celelalte 
domenii sociale), singura care ar putea scoate la iveală dovezile 

ții înfloritoare ce au existat pe aceste meleaguri de 

mii de ani. Atunci când unii cercetători mai entuzia
sensibilizează opinia publică și fac apel la unii sponsori patrioți 
și generoși, la voluntari, li se pun bețe în roate
unor interpuși corupți din Sistemul Protec
Lupilor Moraliști, astfel încât acești cercetători să renun
dacă sunt mai încrâncenați, să li se fabrice dosare penale. Aș 
exemplifica cazurile unor colegi din Ia
istorice de profil,  căror li s-au întocmit dosare penale deoarece 
investigau cu detectoarele de metale unele suprafe
tractoare, ce distruseseră multe artefacte cu plugul, căutând 
astfel să salveze unele bunuri metalice a
distruse de lucrările agricole. Paradoxal, colegul cu pricina s
ales cu dosar penal, a fost hărțuit, intimidat și pus sub acuzația 
de infractor,  iar tractoarele distrug 
straturi arheologice unde s-a succedat un
civilizații preistorice - Cultura Cucuteni. Al
și din țară (unii cu peste 40 de ani vechime) sunt hărțuiți pe 
motiv că dau avize favorabile renovări
pasaje sau șosele, atunci când sunt întâlnite câteva pietre fără 
valoare istorică, dar care din prisma unor 
(care nu au nici o pregătire în domeniu istoric sau arheologic), 
sunt bunuri inestimabile.  În schimb artefactele de pe dealuri 
(situri) cu o vechime de mii de ani, sunt în opinia lor de 
specialiști doar niște hârburi fără valoare intrinsecă. Au o 
persusiune fermă, încât în timpul anchetelor ai crede că ei sunt 
arheologii iar tu un biet privitor de hârburi ceramice.
Printr-un astfel de context scenic mă confrun
ultimii doi ani. Pentru că am avut curajul să nu scriu în 
declarații ceea ce-mi dictau ei, pentru că mi
aplomb nevinovăția și uneori am refuzat să dau declarații sub o 
anumită presiune, în urma percheziițiilor domiciliare din
am fost pus sub acuzația de suspect cu trei infracțiuni. 
Deoarece, presiunea asupra anchetatorilor din partea 
sus… era mare (scriam în articolul din decembrie 2015 că într
un moment de sinceritate a anchetatorul
că ordinul e de sus…), Vicu Merlan trebuia, vinovat sau 
nevinovat, să fie condamnat, să se înve
coarda mai mult decât trebuie….cam acesta a fost mesajul. 
Astfel că la sfârșitul anului 2016 m-am trezit că mi s
fabricat alte acuzații, ajungând să am 7 la număr, unele cu 
formă continuuă sau cu două fapte… Am fost iară
prezența avocatului, cu declarații…fără număr
parcursul a opt ore pe zi. Privind retrospectiv, îmi dau seama cât 
de stupidă a fost această înscenare, cât de neprofesionalistă 
lipsită de …substanță. Practic scopul concret al acesteia era 
hărțuirea și intimidarea mea. Se combina ura înverșunată, plină 
de venin, a anchetatorului, care dorea un curs liniar investiga
- însă prin declarațiile mele nu-și îndeplinea coerența și 
parcursul propus,  cu ordinul insidios al 
faptului face ca dosarul să treacă pe la trei procurori până la 
finalizare, fapt care se pare m-a adus, la un moment dat, la un 
avantaj în favoarea mea, deoarece, ura înver
procuror s-a estompat prin cedarea cazului altuia
 Așa se face că în primăvara anului 2017, în urma unei audieri 
sincere a noului procuror de caz, un om de o deosebită valoare 
morală (mai există și așa ceva!), acesta a con
faptele nu se susțin prin probe reale  
nu fac cazul unei continuități a dosarului, spunându

istorieistorieistorieistorie    
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mii de ani. Atunci când unii cercetători mai entuziaști, 
și fac apel la unii sponsori patrioți  

țe în roate, prin intermediul 
Sistemul Protecționist, ce joc rolul 

cercetători să renunțe, iar 
ți, să li se fabrice dosare penale. Aș 

exemplifica cazurile unor colegi din Iași de la unele instituții 
au întocmit dosare penale deoarece 

investigau cu detectoarele de metale unele suprafețe răvășite de 
tractoare, ce distruseseră multe artefacte cu plugul, căutând 
astfel să salveze unele bunuri metalice arheologice, oricum 
distruse de lucrările agricole. Paradoxal, colegul cu pricina s-a 

țuit, intimidat și pus sub acuzația 
 în continuare, an de an 

a succedat una din cele mai strălucite 
Cultura Cucuteni. Alți colegi din Iași, dar 

și din țară (unii cu peste 40 de ani vechime) sunt hărțuiți pe 
dau avize favorabile renovări unor  bisericii, unor 

întâlnite câteva pietre fără 
valoare istorică, dar care din prisma unor specialiști de la poliție 
(care nu au nici o pregătire în domeniu istoric sau arheologic), 

.  În schimb artefactele de pe dealuri 
e ani, sunt în opinia lor de 

ște hârburi fără valoare intrinsecă. Au o 
persusiune fermă, încât în timpul anchetelor ai crede că ei sunt 
arheologii iar tu un biet privitor de hârburi ceramice. 

un astfel de context scenic mă confrunt, cel puțin în 
ultimii doi ani. Pentru că am avut curajul să nu scriu în 

mi dictau ei, pentru că mi-am susținut cu 
ția și uneori am refuzat să dau declarații sub o 

țiilor domiciliare din 2015, 
ția de suspect cu trei infracțiuni. 

Deoarece, presiunea asupra anchetatorilor din partea celor de 
… era mare (scriam în articolul din decembrie 2015 că într-

nchetatorului, acesta a recunoscut 
Vicu Merlan trebuia, vinovat sau 
at, să se învețe minte, să nu întindă 

trebuie….cam acesta a fost mesajul. 
am trezit că mi s-au mai 

ii, ajungând să am 7 la număr, unele cu 
… Am fost iarăși anchetat în 
ții…fără număr, unele pe 

parcursul a opt ore pe zi. Privind retrospectiv, îmi dau seama cât 
nare, cât de neprofesionalistă și 

ță. Practic scopul concret al acesteia era 
țuirea și intimidarea mea. Se combina ura înverșunată, plină 

de venin, a anchetatorului, care dorea un curs liniar investigației 
și îndeplinea coerența și 

parcursul propus,  cu ordinul insidios al celor de sus… Hilarul 
faptului face ca dosarul să treacă pe la trei procurori până la 

, la un moment dat, la un 
, ura înverșunată a unui 

a estompat prin cedarea cazului altuia 
șa se face că în primăvara anului 2017, în urma unei audieri 

sincere a noului procuror de caz, un om de o deosebită valoare 
și așa ceva!), acesta a concluzionat atunci că 

  (fabricate spun eu!) și că 
ți a dosarului, spunându-mi că va 
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urma să propună procurorului -șef, încetarea urmăririi mele 
penale (NUP). Am plecat în vacanță cu o povară luată de pe 
suflet, mulțumind lui Dumnezeu că mi s-a făcut dreptate.   
Am așteptat toată vara decizia procurorului, care întârzia să 
apară. În toamna anului 2017 am primit un apel telefonic de la 
polițistul anchetator, pe un ton foarte răutăcios și ironic, 
anunțându-mă că trebuie să mă prezint la procurorul de caz spre 
o nouă audiere (parcă-l văd cum își freca mâinile de o bucurie 
demonică!) spre a fi audiat în calitate de inculpat, în dosar. Nu 
doresc nimănui să experimenteze starea prin care am trecut, însă 
am simțit cum am de-a face cu o încercare spirituală 
nemaiîntâlnită până atunci. Ce a urmat, a fost ceva ca la 
circ…Am fost pus iarăși sub acuzare, dar de data acesta cu mai 
puține infracțiuni! La întrebarea: de ce s-a răzgândit? Mi s-a 
răspuns sec că procurorul șef nu a aprobat soluția propusă și că 
în urma reanalizării unor interceptări telefonice, s-a 
concluzionat că am știut de acele fapte (furtul unor vârfuri de 
săgeți de către un lucrător-voluntar și că nu m-am 
responsabilizat ca arheolog să merg la poliție să-l reclam (să-l 
torn!), fiind ca urmare complice la fapta sa. Din convorbirile 
telefonice s-a dedus că până și soția m-ar fi îndemnat să merg 
să-l denunț și că eu m-am rezumat la a spune: să-și facă poliția 
datoria… Într-adevăr într-o discuție telefonică am spus aceasta 
tocmai pentru a-mi demonstra nevinovăția, însă discuția a fost 
trunchiată scoțându-se în relief, din context, doar o acuzație care 
i-ar fi avantajat. Practic acel lucrător mi-a spus, în prezența 
martorilor că mearge la Complexul Muzeal Iași să predea 
obiecte deținute. Nu s-a spus de exemplu că am făcut o 
reclamație în scris la poliție asupra faptului că acea persoană 
făcea săpaturi și răvășea artefactele din sit. După câteva luni, 
dosarul se încheia prin NUP, în timp ce dosarul meu s-a 
tărăgănat încă vreo doi ani, timp în care mi-am subrezit 
sănătatea. Subiectul investigației eram doar eu, eu eram ținta… 
Astfel că am rămas cu două fapte penale: instigare la minciună 
(două fapte) și furt calificat. 
Practic pentru ce am fost acuzat? În anul 2013 un lucrător din 
localitatea, a venit pe situl unde făceam investigații arheologice 
(Bazga, jud. Iași) cu 12 vârfuri mici de săgeți din fier, spre a mi 
le arăta. Deoarece nu–l văzusem găsindu-le pe sit (spunând că le 
recuperaseră dintr-un mal rupt la 1 km în amonte), i-am sugerat 
să mi le predea spre a le duce la Muzeul din Huși. Nu a fost de 
acord. Având aparatul foto i-am spus că vreau să le fotografiez 
spre a le introduce ulterior, într-un articol. Le-am pozat, iar apoi 
s-a oferit să-mi dea totuși două vârfuri de săgeți deteriorate.  
Ulterior poza găsită la percheziția informatică și cele două 
vârfuri, pe care le predasem la Muzeul din Huși (la care au făcut 
expertiză!!!) au fost folosite împotriva mea ca probe! Nu a mai 
contat mărturia martorilor, în prezența cărora respectiva 
persoană mi-a arătat vârfurile de săgeți, aceștia în loc să fie 
ascultați, au fost jigniți și amenințați cu închisoarea,  nu mi s-a 
permis confruntarea cu respectiva persoană și nici faptul că nu 
exista nici o probă concretă care să arate că mi le-aș fi însușit 
acele vârfuri de săgeți. Procurorul de caz a luat de bună 
fatasmagoria polițistului, conform căruia, nu aș fi returnat în 
totalitate vârfurile de săgeți, primite chipurile, toate de la acea 
persoană.  Cu toate acestea, acuzația reală a procurorului a 
fost de ce nu l-am turnat pe făptaș și ca atare sunt 
complice… 
Cealaltă acuzație a fost instigarea la minciună (două fapte). 
Practic, când am aflat de ce sunt acuzat (furtul vârfurilor de 

săgeți) m-am dus la lucrător acasă și am vorbit cu acesta la 
poartă, despre cele petrecute pe sit. Atunci când a fost audiat, 
acesta și-a recunoscut fapta, însă ulterior și-a schimbat 
declarația, la insistențele persuasive ale polițistului, deoarece nu 
el era ținta, ci eu, ceea încurca treburile… Și astfel din acuzat el 
devine acuzator…Așadar m-am ales dintr-un foc cu două 
acuzații…extrem de grave!!! 
De asemenea, o altă acuzație de instigare la minciună este aceea 
asupra unor vecini ai sitului. Atunci când poliția a făcut primul 
control …inopinat pe situl de la Bazga, au pus ca martori, o 
familie, ce au un discernămât precar, declarație ce mă incrimina 
că am distrus artefacte pe sit și altele. Deoarece îi cunoșteam de 
ani de zile, în urma discuțiilor purtate, mi-au mărturisit că s-au 
făcut presiuni verbale asupra lor și au declarat ce au vrut 
polițiștii. Nu același lucru au putut face cu vecinii de alături 
care au fost citați ca martori. Ca urmare, pentru a le zădărnici 
minciunile scrise în declarații, am rugat pe membrii celor două 
familii să meargă la notarul public din localitate spre a spune 
adevărul în fața acestora.  
La percheziția din 2015 mi-au fost găsite acele declarații 
notariale, care au fost folosite împotriva mea ca instigare la 
mărturie mincinoasă. Au fost din nou chemați bieții oameni, 
interogați, hărțuiți, ca până la urmă doar o familie (cea mai 
necăjită!) să-și schimbe declarația împotriva mea. Nu s-a ținut 
cont de adevărul spus de cealaltă familie, pur și simplu s-a 
marjat doar pe acuzarea mea.  
În cele din urmă, sfătuit și de avocat, în urma a peste 3 ani de 
hărțuire, am cedat (în urma unui raționament interior) deoarece 
nu mă m-ai simțeam în stare să mă judec încă un an sau doi, să 
trec printr-un stres inutil, acceptând un acord de recunoaștere a 
vinovăției, fiind conștient că mă bat cu morile de vânt, acord 
care s-a materializat printr-o condamnare minimă cu amânarea 
pedepsei, însă sub supraveghere judiciară… Și cum nimic nu e 
întâmplător, în jocul divin al manifestării această probă face 
parte dintr-o suită de încercări spirituale ce au menirea de a mă 
testa la unele nivele de umilință și încredere în sine. Un prieten 
jurist mi-a spus că sunt indolent și că ar trebui să mă lupt cu 
justiția până la Curtea de la Haga. Printr-un raționament interior 
am considerat că este mai util să fiu sănătos (stresul 
subrezându-mi mult sănătatea), decât să cad pe drum doar din 
dorința de a-mi face dreptate, o dreptate care nu se știe când ar 
fi putut veni. De-a lungul celor peste 20 de ani de descoperiri 
arheologice nu am primit nici un leu pentru investigațiile 
arheologice, cu toate că am săpat pe 5 șantiere arheologice ca 
coordonator științific și în multe altele ca membru de colectiv. 
Astfel, într-un stat în care în loc să fiu sprijinit material și moral 
în demersul științific (demers de pe urma căruia fiecare român 
ar trebui să fie mândru că este urmașul unei civilizații spirituale 
și materiale preistorice nemaiîntâlnite pe teritoriul țării noastre, 
prin artefacte aduse la suprafață și puse în valoare de arheologi) 
am ajuns să fiu târât și anchetat ca un infractor periculos, prin 
tribunale, să mi se facă percheziție cu peste zece polițiști la 
domiciliu ca la un interlop (mai lipseau mascații) și multe alte 
șicane.  
Mai nou un coleg din Iași, m-a  informat, că polițistul de caz se 
mândrește cu isprava sa și că va face tot ce-i stă în putință să mă 
scoată de pe lista Arheologilor din România (practic scopul 
ordinului primit de la alogeni este acesta: înlăturarea tuturor 
celor care muncesc și pun în valoare cultura românească 
autentică, pentru că o turmă se poate ține mai ușor din frâu când 
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e îndobitocită și nu-și cunoaște rădăcinile). Voi vede dacă acest 
fapt este pus în practică, ceea ce înseamnă îndeplinirea misiunii 
propuse într-un mod meschin. Prin astfel de 
promovați prin funcții și bani, se pune în evidență o latură 
negativă a acestui neam (promovată de o minoritate) aceea de 
oportunism, justificată printr-o justiție echitabilă
întâmplător că soluționarea a venit la sfârșit de an, perioadă 
care aduce bonusuri consistente celor care au rezolvat cazul: 
polițistul anchetator, procurorul și chiar judecătorul. De aici se 
deduce în plus că scopul scuză mijloacele… Sunt sută la sută 
convins că justiția divină este implacabilă și totul se plătește 
indiferent de care parte, mai devreme sau mai târziu

 
 
6 descoperiri arheologice pe care nu le 

găsești în cărțile de istorie

 

       Obiectivele turistice moderne sunt minunat de admirat, 
dar atunci când ai în față un sit istoric, care cuprinde 
vestigii construite cu vreo 9000 de ani înaintea erei noastre, 
deja începi să te simți un firicel de nisip în comparație cu 
trecerea timpului și parte dintr-o lume parcă mai mare. 

biectivele arheologice din epocile vechi ne oferă o 
privire de ansamblu într-un trecut despre care încă 
prea puțin. Iată câteva dintre cele mai fascinante 

descoperiri arheologice mai puțin cunoscute. 

Obeliscul neterminat, Egipt  

Construcția acestui monument din Aswan, Egipt a fost ordonată 
de Hatshepsut, la mijlocul anilor 1500 î.Hr., dar s
cioplirea lui atunci când s-a descoperit o fisură în granit, care 
făcea acest material de neutilizat. Dacă ridicarea obeliscului ar 
fi fost finalizată, ar fi fost cea mai mare construc
de pe continent. 

Göbekli Tepe, Turcia  

Ruinele Göbekli Tepe au fost descoperite aproape de vârful 
unui munte din Turcia. Datând de aproximativ 10.000 de ani, 
vechimea lor face ca aceste construcții să fie cele mai vechi 
structuri religioase cunoscute. 

O
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ceea ce înseamnă îndeplinirea misiunii 

un mod meschin. Prin astfel de cozi de topor, 
ți prin funcții și bani, se pune în evidență o latură 

negativă a acestui neam (promovată de o minoritate) aceea de 
ție echitabilă! Nefiind 

șit de an, perioadă 
care aduce bonusuri consistente celor care au rezolvat cazul: 

țistul anchetator, procurorul și chiar judecătorul. De aici se 
Sunt sută la sută 

ția divină este implacabilă și totul se plătește 
, mai devreme sau mai târziu… 

6 descoperiri arheologice pe care nu le 
ști în cărțile de istorie 

Obiectivele turistice moderne sunt minunat de admirat, 
ță un sit istoric, care cuprinde 

vestigii construite cu vreo 9000 de ani înaintea erei noastre, 
ți un firicel de nisip în comparație cu 

o lume parcă mai mare.  

biectivele arheologice din epocile vechi ne oferă o 
un trecut despre care încă știm 

țin. Iată câteva dintre cele mai fascinante 

 

ția acestui monument din Aswan, Egipt a fost ordonată 
de Hatshepsut, la mijlocul anilor 1500 î.Hr., dar s-a abandonat 

a descoperit o fisură în granit, care 
carea obeliscului ar 

fi fost finalizată, ar fi fost cea mai mare construcție de acest gen 

Ruinele Göbekli Tepe au fost descoperite aproape de vârful 
unui munte din Turcia. Datând de aproximativ 10.000 de ani, 

ții să fie cele mai vechi 

Pare incredibil, nu? Acest sit ne-a ajutat să aflăm mult mai 
multe aspecte despre perioada neolitică.

Saksaywaman, Peru  

Saksaywaman este o citadelă într-o zonă pusti
considerată parte din Imperiul Incașilor. Se spune că pietrele 
sunt tăiate și lipite atât de bine între ele, fără să fie utilizat 
mortar, încât nici în ziua de azi nu se poate strecura nici măcar o 
foaie de hârtie între spațiile dintre acestea.

Mohenjo-daro, Pakistan  

Mohenjo-daro, în traducere Colina celor mor
antic construit în anii 2600 î.Hr., în apropierea actualului ora
Sukkur, din provincia Sindth, Pakistan, fiind primul exemplu de 
construcție modernă a unui oraș în formă de re
paralele. Orașul a fost descoperit în 1921, în timpul construirii 
unei căi ferate. 

Peşterile Longyou, China  

Longyou este o serie de 24 de peșteri artificiale din China, de 
mărimi foarte mari, sculptate într-o rocă sedimentară cu 
precizie excepțională pentru anul 212 î.Hr. Nu s
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formă de rețea, cu străzi 
șul a fost descoperit în 1921, în timpul construirii 

șteri artificiale din China, de 
o rocă sedimentară cu o 

țională pentru anul 212 î.Hr. Nu s-a descoperit 
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felul în care acestea au fost construite sau urme de civiliza
din acea perioadă. 

L’Anse aux Meadows, Canada  

L’Anse aux Meadows este o așezare antică, construită de 
vikingi în Canada cu 500 de ani înainte ca America să fie 
descoperită de Cristofor Columb, fiind totodată prima a
europeană ridicată în America de Nord. Orășelul poate adăposti 
până la 160 de persoane și prezintă dovezi ale existenței 
vikingilor pe acele meleaguri. 

 
Inelul de la Brodgar, monoliţii consideraţi 
mai importanţi decât cei de la Stonehenge

 

       Un loc la fel de misterios ca şi mult mai popularul 
Stonehenge, Inelul de la Brodgar, este situat la periferia 
oraşului Orkney din Scoţia.  
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șezare antică, construită de 
500 de ani înainte ca America să fie 

descoperită de Cristofor Columb, fiind totodată prima așezare 
șelul poate adăposti 

și prezintă dovezi ale existenței 

Inelul de la Brodgar, monoliţii consideraţi 
mai importanţi decât cei de la Stonehenge 

Neil Oliver 

 

Un loc la fel de misterios ca şi mult mai popularul 
Stonehenge, Inelul de la Brodgar, este situat la periferia 

cesta cuprinde 27 de monoliţi de piatră care variază de 
la 2,1 şi până la 4,1 metri în înălţime. A fost unul dintre 
primele locuri ceremoniale de pe Insulele Britanice, iar 

primele înregistrări ale locului apar încă din secolul al XVI
Data exactă a construcţiei sale nu este cunoscută sigur. Se 
estimează că cercul de piatră datează din jurul anului 2500 î.Hr.

Iniţial au fost 60 de pietre în Inelul de la Brodgar, dar doar 27 
sunt încă în picioare astăzi. Inelul ar reprezenta de fapt stâlpii 
unui zid din piatră care înconjura o aşezare umană din epoca de 
piatră. Până în prezent au fost excavate rămăşiţele a 14 clădiri 
din epoca respectivă, însă tehnologia de geofizică termică a 
dezvăluit că există încă aproximativ alte 100 îngropate sub 
pământ, printre care şi un templu. 

„Excavarea acestei uriaşe reţele de clădiri de lângă Orkney ne 
va permite să recreăm şi să înţelegem mult mai bine viaţa 
acelor oameni. Deschide o fereastră asupra misterelor religiei 
neolitice, dar şi a vieţii sociale din acele timpuri
Neil Oliver, realizatorului unui documentar pe această temă 
pentru televiziunea britanică BBC2. 

Până în prezent, Stonehenge era considerat centrul culturii 
neolitice, dar acest titlu poate merge acum la situl din Orkney, 
care conţine cele mai vechi picturi murale din Marea Britanie.

Cine au fost constructorii enigmaticelor 
morminte megalitice din Malaga, Spania?

         Cu mii și mii de ani în urmă, o serie de morminte 
megalitice au fost construite în peisajul fascinant din 
Malaga, Spania.  

rin măreția lor, aceste construcții atrag mii de turiști, în 
fiecare an. Mormintele din piatră ascund, încă, multe 
secrete, inclusiv originile actualei popula

Antequera. Aceste construcții megalitice preistorice îngăduie 
omului modern să pătrundă într-o atmosferă unică, de mister 
antic, datând de acum 4-5.000 de ani. 

A

P
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vechi picturi murale din Marea Britanie. 

 

Cine au fost constructorii enigmaticelor 
morminte megalitice din Malaga, Spania? 

și mii de ani în urmă, o serie de morminte 
megalitice au fost construite în peisajul fascinant din 

ția lor, aceste construcții atrag mii de turiști, în 
fiecare an. Mormintele din piatră ascund, încă, multe 
secrete, inclusiv originile actualei populații din zona 

ții megalitice preistorice îngăduie 
o atmosferă unică, de mister 
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Dolmen de Viera 

Prin definiție, un dolmen constituie un monument funerar 
megalitic, alcătuit dintr-o lespede mare de piatră așezată 
orizontal pe alte lespezi dispuse vertical. Dolmenele din Malaga 
au fost descoperite și înregistrate în mod oficial între anii 1903 
și 1905, de către frații Antonio și José Viera din Antequera, 
Malaga. Distanța dintre Dolmen de Viera și Dolmen de Menga 
este de aproximativ 70 de metri. Deși cele două morminte au 
fost construite în epoci diferite, ele dezvăluie o continuitate 
clară a gândirii religioase în perioada preistorică. 

 
Dolmen de Viera 

La fel ca și alte morminte datate în aceeași perioadă, existente 
în Peninsula Iberică, ambele dolmene sunt orientate pe direcția 
sud-est. Se pare că, pentru enigmaticii lor constructori, solstițiul 
de vară era o dată importantă. Dolmenele din Malaga dezvăluie 
moștenirea rămasă în urma unor oameni a căror poveste poate fi 
spusă numai de către construcțiile pe care le-au lăsat în urmă. 

Dolmen de Viera este situat sub o movilă sau tumul și a fost 
construit cu circa 4.000 de ani în urmă. Are 50 de metri în 
diametru iar coridorul care duce la camera centrală este destul 
de lung, măsurând 21 de metri. Cu toate acestea, camera 
funerară este destul de mică – ca suprafață și înălțime. Singura 
modalitate de a descoperi mai multe informații despre 
constructorii acestui moment este studierea artefactelor găsite în 
interior. O caracteristică interesantă observată de către 
cercetători este legată de pietrele din alcătuirea dolmenului. 
Pietrele din interiorul construcției au fost pregătite într-un mod 
foarte atent și precis. E ușor de observat că lucrătorii antici au 

petrecut foarte mult timp șlefuindu-le, pentru a le face să se 
potrivească bine împreună. Dolmen de Menga este mai vechi cu 
aproximativ un mileniu decât Dolmen de Viera, fiind construit 
cu aproximativ 5.000 de ani în urmă. Cu secole în urmă, 
oamenii din zonă credeau că dolmenele din Malaga au fost 
construite de ființe supranaturale. Constructorii lor, ne-o spun 
istoricii moderni, erau adepți ai cultului Soarelui și au fost 
membri ai primelor comunități agricole din zonă. Nu departe de 
monumentele megalitice au fost identificate o serie de așezări 
din Neolitic și din Epoca bronzului (perioadă în care fenomenul 
megalitic a trecut printr-o fază de maximă dezvoltare, între anii 
5.000 și 2.200 î.Hr.). 

 

Dacă cineva dorește să experimenteze o frântură din trăirile 
înaintașilor noștri europeni, este recomandată o excursie la 
aceste fascinante dolmene. Ideal ar fi să fie văzut răsăritul din 
perspectiva preoților care venerau razele dătătoare de viață ale 
astrului zilei, cu mii de ani în urmă. Monumentele megalitice 
ale Europei sunt, probabil, legate între ele printr-o fascinantă 
istorie comună și dacă pietrele ar putea vorbi, ar spune o 
poveste uitată, despre oameni ale căror nume nu vor fi 
recuperate nicicând din cenușa trecutului.  

Principala ipoteză ar trebui să fie că autorii enigmaticelor 
construcții, care în mod evident venerau Soarele, ca zeu suprem, 
au făcut parte din străvechea populație autohtonă a Europei 
meridionale. Populație ai cărei urmași sunt europenii de azi. Cu 
mii de ani înaintea erei noastre se vorbea, se pare, aceeași 
limbă, din Caucaz – unde exista ținutul Iviria sau Iberia 
Orientală și până în… Peninsula Iberică! 
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Enigmatica Piramidă din Hellinikon 

(Grecia) – un monument mai vechi decât 
piramidele egiptene. Să fie construită, 

oare, de către pelasgi?

Tomi TOHANEANU

            Rostim cuvântul „piramide” și ne gândim la Egiptul 
Antic. Dacă ne vom gândi la cele mai vechi piramide ale 
lumii, de obicei tot Egiptul ne vine în minte.  

n aceste condiții, cine și-ar imagina că în Grecia se află o 
piramidă mai veche decât monumentele asemănătoare din 
Egipt? Asta, desigur, dacă varianta oficială a vârstei 

piramidelor egiptene este corectă!!! 

Marea Piramidă din Egipt, spun arheologii, a fost finalizată în 
jurul anului 2550 î.Hr., în vreme ce piramida lui Zoser (cea m
veche din Egipt) pe la 2620 î.e.n. Ei bine, în Grecia există, arată 
cercetările, o piramidă mai veche cu cel puțin 100 de ani. Este 
vorba despre monumentul cunoscut sub numele de „piramida 
din Hellinikon”. 

Piramide există în Africa și Europa, dar și în America sau Asia 
(chiar și în India, unde predomină monumentele cu un alt 
specific). Piramida din Hellinikon (aflată în apropiere de 
Argos), mult mai puțin cunoscută și mai mică decât piramidele 
egiptene, a fost datată în mod diferit, de-a lungul timpului,
către cercetătorii care au dorit să afle care este vechimea sa. 
Interesant este că studiile mai recente i
monumentului o vechime mai mare. Este un
care a scris geograful și călătorul grec Pausanias (sec. II d.Hr.), 
ce a trăit în epoca împăratului Hadrian. 

Vechea „piramidă a Greciei” este extrem de interesantă. 
Motivele sunt multiple. În lumina cercetărilor recente care au 
arătat că, genetic, vechii egipteni aveau caracteristici comune cu 
locuitorii din Anatolia și Europa de est, s-ar putea
că arta construirii piramidelor să fi apărut, initial, pe continentul 
european și să fi fost dezvoltată ulterior în Egipt.

În 1938, pe baza metodelor de datare ale acelor vremuri, se 
pretindea că Piramida din Hellinikon ar fi fost ridicată în 
intervalul 300-400 î.e.n. În 1991, o altă echipă 
condusă de către dr. I. Lyritzis de la Academia din Atena a 
ajuns la un alt rezultat, complet diferit. A reieșit că „Piramida 
Greciei” ar fi fost construită în jurul anului 3000 î.Hr.

Printr-un alt studiu, realizat de către speciali
Universitatea din Edinburgh și Academia Atenei, s
concluzia că monumentul aflat aproape de Argos ar fi fost 
construit în jurul anului 2720 înainte de Hristos. 

Datele care au condus către acest rezultat au fost procesate, 
potrivit ancient-code.com, de către laboratorul de arheometrie 

Î 
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Enigmatica Piramidă din Hellinikon 
un monument mai vechi decât 

piramidele egiptene. Să fie construită, 
oare, de către pelasgi? 

TOHANEANU 

și ne gândim la Egiptul 
Antic. Dacă ne vom gândi la cele mai vechi piramide ale 

ar imagina că în Grecia se află o 
he decât monumentele asemănătoare din 

Egipt? Asta, desigur, dacă varianta oficială a vârstei 

Marea Piramidă din Egipt, spun arheologii, a fost finalizată în 
jurul anului 2550 î.Hr., în vreme ce piramida lui Zoser (cea mai 
veche din Egipt) pe la 2620 î.e.n. Ei bine, în Grecia există, arată 

țin 100 de ani. Este 
vorba despre monumentul cunoscut sub numele de „piramida 

America sau Asia 
și în India, unde predomină monumentele cu un alt 

specific). Piramida din Hellinikon (aflată în apropiere de 
țin cunoscută și mai mică decât piramidele 

a lungul timpului, de 
către cercetătorii care au dorit să afle care este vechimea sa. 
Interesant este că studiile mai recente i-au atribuit 
monumentului o vechime mai mare. Este un vestigiu despre 

și călătorul grec Pausanias (sec. II d.Hr.), 

Vechea „piramidă a Greciei” este extrem de interesantă. 
Motivele sunt multiple. În lumina cercetărilor recente care au 

vechii egipteni aveau caracteristici comune cu 
ar putea lansa ipoteza 

uirii piramidelor să fi apărut, initial, pe continentul 
. 

În 1938, pe baza metodelor de datare ale acelor vremuri, se 
pretindea că Piramida din Hellinikon ar fi fost ridicată în 

400 î.e.n. În 1991, o altă echipă științifică, 
a Academia din Atena a 

șit că „Piramida 
Greciei” ar fi fost construită în jurul anului 3000 î.Hr. 

realizat de către specialiști de la 
și Academia Atenei, s-a ajuns la 

concluzia că monumentul aflat aproape de Argos ar fi fost 
 

Datele care au condus către acest rezultat au fost procesate, 
, de către laboratorul de arheometrie 

din cadrul Institutului de cercetare Demokritos, precum 
către laboratorul de datare nucleară din cadrul departamentului 
de fizică al Universității Edinburgh. În situa
nicio greșeală, misterioasa piramidă construită din blocuri de 
calcar la Hellinikon este mai veche decât piramidele Egiptului.

Dacă ne luăm după unii dintre autorii antici, înainte de venirea 
vechilor eleni teritoriul Greciei era stăpânit de către pelasgi (cei 
„născuți din glia neagră”) – considera
strămoșii tracilor și poporul străvechi de la a cărui denumire 
provin cuvintele „valah” și „Valahia”. 

În condițiile în care piramida din Hellinikon este veche de circa 
4700 de ani, nu cumva acești pelasgi, locuitorii cei mai vechi ai 
Greciei, sunt constructorii săi? Viitorul ne va oferi, poate, un 
răspuns precis la întrebare sau mai multe informa
misterioasa piramidă din Grecia. 

Surse: wikipedia.org, www.ancient-code.com, www.amusingplanet.com

 
Marele Zid Indian

 

 
        Fortul Kumbhalgarh din India a fost clădit pentru a 
ocroti de atacurile vrăjmașe un număr de 360 de temple și 
include un zid gigantic, vechi de peste o jumătate de 
mileniu.  

umită, uneori, „Zidul Kumbhalgarh”, această 
grandioasă construcție de împrejmuire este cel mai bine 
cunoscută sub numele de Marele Zid Indian. 

poate zice că supranumele acesta nu i se potrive
N
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nstitutului de cercetare Demokritos, precum și de 
către laboratorul de datare nucleară din cadrul departamentului 

În situația în care nu există 
șeală, misterioasa piramidă construită din blocuri de 
ellinikon este mai veche decât piramidele Egiptului. 

Dacă ne luăm după unii dintre autorii antici, înainte de venirea 
vechilor eleni teritoriul Greciei era stăpânit de către pelasgi (cei 

considerați, de către unii istorici, 
șii tracilor și poporul străvechi de la a cărui denumire 

  

 

țiile în care piramida din Hellinikon este veche de circa 
ști pelasgi, locuitorii cei mai vechi ai 

constructorii săi? Viitorul ne va oferi, poate, un 
răspuns precis la întrebare sau mai multe informații certe despre 

 

code.com, www.amusingplanet.com 

Marele Zid Indian 

Tomi TOHĂNEANU 

Fortul Kumbhalgarh din India a fost clădit pentru a 
șe un număr de 360 de temple și 

include un zid gigantic, vechi de peste o jumătate de 

umită, uneori, „Zidul Kumbhalgarh”, această 
prejmuire este cel mai bine 

cunoscută sub numele de Marele Zid Indian. Și nu se 
poate zice că supranumele acesta nu i se potrivește de minune! 
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Lungimea totală a zidului care împrejmuiește fortul este de 36 
de kilometri. Marele Zid Indian se află pe locul d
după lungime, în clasamentul zidurilor cu rol defensiv care au 
fost construite în veacurile trecute. Pe locul întâi ca lungime se 
află, firește, Marele Zid Chinezesc! 
Zidul aflat în India este masiv iar aspectul său este cu adevărat 
impozant, prezentând, pe alocuri, o asemănare izbitoare cu 
Marele Zid Chinezesc. Precum acesta din urmă, zidul indian 
trece peste dealuri semețe și peste văi adânci. Grosimea sa 
maximă este de 15 metri, în secțiunile cele mai late. Este un zid 
solid, impresionant, dar și extrem de aspectuos. Pe cât de 
folositor a fost odinioară în scop defensiv, de respingere a 
inamicilor, pe atât de util se poate dovedi astăzi, în scop turistic, 
de atragere a turiștilor străini. 

 
Grandiosul monument istoric nu este atât de vizitat 
Marele Zid Chinezesc, ce se bucură de o notorietate net 
superioară. Acest lucru uimește, de vreme ce reprezintă un 
vestigiu peste care secolele au trecut fără să îi afecteze aspectul 
inițial. Nu-i timpul trecut, are toate șansele din lume să devină 
la fel de cunoscut precum „fratele” său din China!

 
Munca de construire a fortului și a zidurilor de la Kumbhalgarh 
au debutat în 1443, cu doar cinci decenii înainte de expedi
lui Columb către Lumea Nouă. Cam 60 dintre templele din 
incintă sunt hinduse, restul fiind jainiste. Jainismul este o 
străveche religie indiană, care prescrie non-violen
formele sale și în toate aspectele vieții. 
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ște fortul este de 36 
de kilometri. Marele Zid Indian se află pe locul doi în lume, 
după lungime, în clasamentul zidurilor cu rol defensiv care au 
fost construite în veacurile trecute. Pe locul întâi ca lungime se 

Zidul aflat în India este masiv iar aspectul său este cu adevărat 
rezentând, pe alocuri, o asemănare izbitoare cu 

Marele Zid Chinezesc. Precum acesta din urmă, zidul indian 
țe și peste văi adânci. Grosimea sa 

țiunile cele mai late. Este un zid 
și extrem de aspectuos. Pe cât de 

folositor a fost odinioară în scop defensiv, de respingere a 
inamicilor, pe atât de util se poate dovedi astăzi, în scop turistic, 

 

Grandiosul monument istoric nu este atât de vizitat precum 
Marele Zid Chinezesc, ce se bucură de o notorietate net 

ște, de vreme ce reprezintă un 
vestigiu peste care secolele au trecut fără să îi afecteze aspectul 

șansele din lume să devină 
la fel de cunoscut precum „fratele” său din China! 

 

și a zidurilor de la Kumbhalgarh 
au debutat în 1443, cu doar cinci decenii înainte de expedițiile 
lui Columb către Lumea Nouă. Cam 60 dintre templele din 

hinduse, restul fiind jainiste. Jainismul este o 
violența sub toate 

Se spune uneori că Vardhamana Mahavira (599
fondatorul jainismului, dar acest în
revigorat această credință, ale cărei începuturi sunt mult mai 
vechi. Mahavira condamna sacrificiile de animale 
agresiune îndreptat contra vreunei făpturi. În lume sunt 
aproximativ 6 milioane de jainiști, dintre care p
se află în India. Ca și budiștii, jainiștii cred în reîncarnare și o 
consecință a concepției lor despre viață este dieta vegetariană.
 
Una dintre speranțele constructorilor Marelui Zid Indian a fost 
că, datorită înfățișării sale de fortific
remarcabilei sale capacități defensive, măreața construcție
ține pe inamici la distanță și astfel vor fi evitate 
confruntările directe și sângeroase de pe câmpul de luptă, fiind 
limitată violența care… înrăutățește karma.
Impozantele ziduri separau două regate 
state între care relațiile erau departe de a fi cordiale. La vremuri 
de grea primejdie, complexele și grandioasele fortificații 
serveau ca ultim refugiu al căpeteniilor statului Mewar. Se 
povestește că, în cele peste cinci veacuri de existen
fort a căzut o singură dată în mâinile inamicului. Dar nu prin 
năruirea vreunei porțiuni de zid, ca urmare a acțiunii vreunui 
asediator.. Ci doar din pricină că apărătorii au rămas fără apă 
potabilă. Se poate zice că, de-a lungul secolelor, Marele Zid 
Indian și-a îndeplinit rolul, cu brio! 

 
Hampi – Fabulosul oraş templu în care se 

află vestigiile puternicei împărăţii 
Vijayanagara, ce a dominat sudul Indiei 

pentru 300 de ani

       Imperiul Vijayanagara (Imperiul Karnata) se afla, 
cândva, în regiunea platoului Deccan din sudul Indiei. A 
fost întemeiat în anul 1336 de către Harihara I şi fratele său, 
Bukka Raya I, din dinastia Sangama.

mperiul a luat naştere ca urmare a eforturilor puterilo
sudice de a face faţă invadatorilor islamici şi a durat până în 
1646. 

Imperiul şi-a luat numele de la capitala sa, Vijayanagara, ale 
cărei ruine se află în actualul oraş Hampi. Scrierile călătorilor 
europeni medievali, cum ar fi Domingo Paes, Fernão Nune
Niccolò Da Conti, şi cronicile locale furnizeaz
cruciale privind istoria fabuloasă a acestor locuri. Săpăturile 
arheologice de la Vijayanagara au dezvăluit puterea şi bogăţia 
Imperiului Vijayanagara. 

Hampi este un oraş templu ce cuprinde 
Imperiului Vijayanagara. Grupul de monumente de la Hampi 
găzduieşte Templul Virupaksha şi multe alte monumente din 
secolele al XV-lea şi al XVI-lea. Există mai multe bastioane, 
ziduri şi porţi care au intrat în componenţa celor şapte lin
fortificate ale oraşului. Cea mai bine conservată dintre linii este 
cea de-a şaptea. Construcţiile sunt împărţite în trei categorii: 
religioase, civile şi militare. Cele mai vechi structuri din zonă 
sunt sanctuarele dedicate lui Shiva, care datează din 

I
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Se spune uneori că Vardhamana Mahavira (599-527 î.e.n.) ar fi 
fondatorul jainismului, dar acest înțelept oriental doar a 

ță, ale cărei începuturi sunt mult mai 
vechi. Mahavira condamna sacrificiile de animale și orice act de 
agresiune îndreptat contra vreunei făpturi. În lume sunt 

ști, dintre care peste 4 milioane 
și budiștii, jainiștii cred în reîncarnare și o 

ță a concepției lor despre viață este dieta vegetariană. 

țele constructorilor Marelui Zid Indian a fost 
țișării sale de fortificație inexpugnabilă și a 

ți defensive, măreața construcție îi va 
ține pe inamici la distanță și astfel vor fi evitate 

și sângeroase de pe câmpul de luptă, fiind 
ța care… înrăutățește karma. 

zantele ziduri separau două regate – Mewar și Marwar, 
țiile erau departe de a fi cordiale. La vremuri 

și grandioasele fortificații 
serveau ca ultim refugiu al căpeteniilor statului Mewar. Se 

în cele peste cinci veacuri de existență, imensul 
fort a căzut o singură dată în mâinile inamicului. Dar nu prin 

țiuni de zid, ca urmare a acțiunii vreunui 
asediator.. Ci doar din pricină că apărătorii au rămas fără apă 

a lungul secolelor, Marele Zid 

Fabulosul oraş templu în care se 
află vestigiile puternicei împărăţii 

Vijayanagara, ce a dominat sudul Indiei 
pentru 300 de ani 

Vijayanagara (Imperiul Karnata) se afla, 
cândva, în regiunea platoului Deccan din sudul Indiei. A 
fost întemeiat în anul 1336 de către Harihara I şi fratele său, 
Bukka Raya I, din dinastia Sangama.  

mperiul a luat naştere ca urmare a eforturilor puterilor 
sudice de a face faţă invadatorilor islamici şi a durat până în 

a luat numele de la capitala sa, Vijayanagara, ale 
cărei ruine se află în actualul oraş Hampi. Scrierile călătorilor 
europeni medievali, cum ar fi Domingo Paes, Fernão Nunes şi 
Niccolò Da Conti, şi cronicile locale furnizează informaţii 
cruciale privind istoria fabuloasă a acestor locuri. Săpăturile 
arheologice de la Vijayanagara au dezvăluit puterea şi bogăţia 

Hampi este un oraş templu ce cuprinde vechi vestigii ale 
Imperiului Vijayanagara. Grupul de monumente de la Hampi 
găzduieşte Templul Virupaksha şi multe alte monumente din 

lea. Există mai multe bastioane, 
ziduri şi porţi care au intrat în componenţa celor şapte linii 
fortificate ale oraşului. Cea mai bine conservată dintre linii este 

Construcţiile sunt împărţite în trei categorii: 
religioase, civile şi militare. Cele mai vechi structuri din zonă 
sunt sanctuarele dedicate lui Shiva, care datează din secolul al 



 

        11111111                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

IX-lea d.Hr. Săpăturile de la Hampi au scos însă la lumină 
inscripţii din secolul al II-lea, care arată că oamenii s
pe aceste meleaguri cu mult timp în urmă. Înainte să intre sub 
dominaţia confederaţiei musulmane din Deccan, Hampi a
cea mai importantă zonă a Imperiului Vijayanagara. Oraşul a 
fost construit aici datorită poziţiei strategice. 

 

Cele mai frumoase structuri sunt clădirile religioase, unele 
dintre ele fiind deschise şi astăzi pentru turişti şi pelerini. Cele 
mai notabile dintre aceste clădiri sunt templul Achyutaraya, 
complexul templului Krishna, complexul templului Vittala şi 
templul Virupaksha. 

Templul Virupaksha, cunoscut şi ca templul Pampavathi, 
precede întemeierea regatului Vijayanagara.  
civile se numără incinta Zanana, Lotus Mahal, muzeul de la 
Kamalapura, precum şi apeductele ori canalele.  

Printre clădirile militare se remarcă grajdurile imense care 
găzduiau elefanţii regali. Ruinele magnifice ale acestui oraş 
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lea d.Hr. Săpăturile de la Hampi au scos însă la lumină 
lea, care arată că oamenii s-au stabilit 

pe aceste meleaguri cu mult timp în urmă. Înainte să intre sub 
dominaţia confederaţiei musulmane din Deccan, Hampi a fost 
cea mai importantă zonă a Imperiului Vijayanagara. Oraşul a 
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dintre ele fiind deschise şi astăzi pentru turişti şi pelerini. Cele 

notabile dintre aceste clădiri sunt templul Achyutaraya, 
complexul templului Krishna, complexul templului Vittala şi 

 

Templul Virupaksha, cunoscut şi ca templul Pampavathi, 
 Între clădirile 

ivile se numără incinta Zanana, Lotus Mahal, muzeul de la 
 

 

Printre clădirile militare se remarcă grajdurile imense care 
găzduiau elefanţii regali. Ruinele magnifice ale acestui oraş 

străvechi şi împrejurimile sale se numără printre cele mai 
renumite atracţii turistice din Karnataka, India.

 
Rama și Sita, personajele
epopeea hindusă Ramayana, au trăit pe 

teritoriul României
 

Ce este epopeea hindusa Ramayana?

“Ramayana este o epopee antică, scrisă în sanscrită de către 
poetul Valmiki. Reprezintă totodată o carte importantă a 
hinduismului. Ramayana conține 24.000 de versuri și povestește 
despre călătoriile prințului Rama, a cărui soție, Sita, este răpită 
de către demonul Rākshasa. Se pare c
astăzi a fost scrisă în perioada 500 – 100 î. Hr.”[1]

Rama și Sita, personajele principale din Epopeea hindusă 
Ramayana, au trăit pe teritoriul României

“Sunt timpuri atât de vechi, încât oamenii privesc aceste relatări 
ca pe nişte legende. Au trecut mai mult de 9000 de ani de atunci 
şi este firesc că au intervenit erori majore de 
realităţii din acele vremuri, care s-
mileniilor şi civilizaţiilor până în timpurile noastre.

Aşa-zisa legendă dintre Rama şi Sita pe care occidentalii o 
cunosc din epopeea hindusă Ramayana este, de fapt, cât se 
poate de reală. Pot să spun chiar că anumite evenimente şi fapte 
cu care ne-am confruntat noi au directă legătură cu acele 
timpuri. 

Problema principală este că în decursul vremii s
impresia că Rama şi Sita au plecat din India de astăzi către vest, 
când în realitate Rama a domnit pe teritoriul actual al ţării tale, a 
continuat lama să-mi explice. O informaţie mult mai precisă pe 
care ţi-o ofer este aceea că reşedinţa lui regală a fost în zona 
judeţului Sălaj, iar retragerea lui pentru mai mulţi ani, împreu
cu Sita, în pădurile munţilor s-a făcut exact în valea din Munţii 
Apuseni prin care am trecut noi ieri. 

Nu sunt mari deosebiri faţă de peisajul de atunci, doar că 
vegetaţia era mult mai înaltă. Acelea erau timpuri în care unele 
zeităţi din planurile cereşti se materializau în planul fizic şi 
obişnuiau să trăiască mai mulţi ani printre oameni.

Nivelul de conştiinţă al populaţiei care se afla atunci în zona 
carpatică era foarte elevat; oamenii erau puţini şi se stabileau 
mai ales în zona văilor şi a crestelor muntoase. Viaţa lor era 
profund meditativă şi pe atunci aveau loc multe evenimente care 
astăzi ar fi catalogate drept uluitoare miracole divine.

istorieistorieistorieistorie    
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Ce este epopeea hindusa Ramayana? 

“Ramayana este o epopee antică, scrisă în sanscrită de către 
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“Sunt timpuri atât de vechi, încât oamenii privesc aceste relatări 
ca pe nişte legende. Au trecut mai mult de 9000 de ani de atunci 
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profund meditativă şi pe atunci aveau loc multe evenimente care 
astăzi ar fi catalogate drept uluitoare miracole divine. 
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Trebuie să ştii, de asemenea, că impregnarea subtilă din acele 
timpuri a fost atât de puternică, încât nu a dispărut în totalitate 
nici chiar astăzi, după mai bine de 9000 de ani. Ea a amorsat 
atunci o matrice energetică fundamentală ce se va actualiza din 
nou în viitorul apropiat ca urmare a unor legi de ciclicitate.

Desigur, ar fi încă multe de spus despre acea epocă îndepărtată, 
chiar dacă oamenii de ştiinţă afirmă că este doar rodul unei 
fantezii debordante. Există totuşi dovezi marcante pe care unii 
istorici le deţin, precum şi studii remarcabile ce atestă realităţile 
despre care îţi vorbesc. Din păcate, sunt şi mai mulţi cercetători 
care doresc ca ideea şi concepţia actuală despre felul în care a 
evoluat istoria umanităţii să nu fie modificată. 

Pentru ei, aceasta ar fi sinonim cu un dezastru, atât financiar cât 
şi geo-politic. Este însă de mirare că, după câte ştiu, o luptă 
destul de înverşunată împotriva acestor realităţi este pur¬tată 
chiar de către unii istorici şi academicieni din ţara voastră. 
Totuşi, lucrurile se vor corela de aşa manieră, încât adevărul să 
iasă curând la iveală. 

Istoria lui Rama şi a lui Sita este însă mai complicată decât a 
fost descrisă în Ramayana, deşi acolo esenţa mesajului s
păstrat nealterată. De pildă, intervenţia şi luptele de culise ale 
unor civilizaţii avansate care existau în acele timpuri, precum şi 
tehnologia inimaginabilă pe care acestea o dezvoltaseră au fost 
descrise doar sumar şi de multe ori în mod alegoric.

În plus, prezenţa lui Machandi lângă Rama, după răpirea lui Sita 
de către Ravana, a fost voit eliminată din povestire, pentru a nu 
crea confuzii despre castitatea cuplului divin. Machandi a avut 
atunci o contribuţie majoră la victoria finală a lui Rama şi tot ea 
este cea care a salvat-o pe Sita dintr-o situaţie dificilă în ultima 
fază a războiului, care a implicat şi trei deflagraţii atomice.

Însă toate acestea sunt doar poveşti în viziunea ştiinţei moderne. 
Nu trebuie să ţinem cont prea mult de părerea ei asupra unor 
astfel de subiecte, întrucât ignoranţa şi interesele cercetătorilor 
moderni conduc spre alte direcţii, în loc să conducă spre adevăr.

 

În zona din Munţii Apuseni în care s-a efectuat translaţia a fost 
creată încă din acele timpuri o falie spaţio-temporală pe care 
Rama o folosea adeseori pentru a se proiecta în diferite puncte 
de pe glob.”SURSE: https://ro.wikipedia.org/wiki/Ramayana
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Ramayana;  

Radu Cinamar – “12 zile o intiere secreta”, Editura 
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Dacii, experţii antichitatii în medicina 

naturistă
 

            Dacii erau experţi în medicina 
buni cunoscători ai plantelor medicinale şi a efectelor 
acestora.  

edici greci sau romani veneau să înveţe de la vracii 
geto-daci folosirea plantelor în scopuri medicinale. 
Un bun exemplu este lucrarea ”De materia medica”, 

a medicului grec Pedanios Dioscoride. Acesta ar fi efectuat o 
călătorie în Dacia tocmai pentru a învăţa folosirea plantelor 
medicinale. 

 În urma acestei experinţe, şi-a scris şi tratatul de medicină. O 
bună dovadă în acest sens o constituie cele peste 21 de 
plante medicinale păstrate în graiul geto
lumea greacă şi romană. Ceea ce a învăţat de la vindecători daci 
şi a transmis mai departe Dioscoride a fost preluat secole de
rândul de învăţaţi şi medici antici şi mai apoi medie

 ”Numele dacice de plante vindecătoare din operele lui 
Dioscoride şi Pseudo Apuleius oglindesc existenţa la daci a unei 
botanici medicinale cu îndelungate tradiţii”, preciza istoricul 
Hadrian Daicoviciu. Specialiştii spun că multe dintre 
tratamentele naturiste, prescrise de medicii daci şi notate de 
medicul grec, sunt şi astăzi folositoare.

”Indicaţiile terapeutice preconizate de Dioscoride sunt identice 
cu recomandările medicinei ştiinţifice moderne ori cu 
întrebuinţările lor populare de astăzi”, pre
Totodată, este documentată şi folosirea apelor termale de la 
Călan, Geoagiu şi Băile Herculane, în scopuri terapeutice.

Preoţii-vindecători şi elemente de psihiatrie la daci

Cei care practicau medicina în Dacia sunt atestaţi de iz
antice. Făceau parte dintr-o clasă aparte. Erau preoţi şi medici în 

M
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“12 zile o intiere secreta”, Editura 

țile de istorie 

Dacii, experţii antichitatii în medicina 
naturistă 

Dacii erau experţi în medicina naturistă. Erau foarte 
buni cunoscători ai plantelor medicinale şi a efectelor 

edici greci sau romani veneau să înveţe de la vracii 
daci folosirea plantelor în scopuri medicinale. 

Un bun exemplu este lucrarea ”De materia medica”, 
medicului grec Pedanios Dioscoride. Acesta ar fi efectuat o 

călătorie în Dacia tocmai pentru a învăţa folosirea plantelor 

a scris şi tratatul de medicină. O 
bună dovadă în acest sens o constituie cele peste 21 de nume de 
plante medicinale păstrate în graiul geto-dac, fără echivalent în 
lumea greacă şi romană. Ceea ce a învăţat de la vindecători daci 
şi a transmis mai departe Dioscoride a fost preluat secole de-a 
rândul de învăţaţi şi medici antici şi mai apoi medievali. 

”Numele dacice de plante vindecătoare din operele lui 
Dioscoride şi Pseudo Apuleius oglindesc existenţa la daci a unei 
botanici medicinale cu îndelungate tradiţii”, preciza istoricul 
Hadrian Daicoviciu. Specialiştii spun că multe dintre 

naturiste, prescrise de medicii daci şi notate de 
medicul grec, sunt şi astăzi folositoare. 

”Indicaţiile terapeutice preconizate de Dioscoride sunt identice 
cu recomandările medicinei ştiinţifice moderne ori cu 
întrebuinţările lor populare de astăzi”, preciza şi Horaţiu Crişan. 
Totodată, este documentată şi folosirea apelor termale de la 
Călan, Geoagiu şi Băile Herculane, în scopuri terapeutice. 

 

vindecători şi elemente de psihiatrie la daci 

Cei care practicau medicina în Dacia sunt atestaţi de izvoarele 
o clasă aparte. Erau preoţi şi medici în 



 

        13131313                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

acelaşi timp. Se presupune că medicina a luat avânt odată cu 
generalizarea cultului zalmoxian. Preoţii acestuia erau şi medici. 
Mai mult decât atât, o revoluţie în societatea dacic
ştiinţelor a avut loc odată cu Burebista şi apariţia lui Deceneu.

Practic acesta din urmă a fost considerat unul dintre cei mai 
buni preoţi-medici daci. De altfel, importanţa medicului
în societatea dacică este dovedită de evoluţia rangurilor. După 
moartea lui Burebista, puterea în statul dac este preluată de 
aceşti medici-preoţi. Este vorba despre Deceneau şi Comosicus.

Aceştia îmbinau elementele şamanice cu medicina. La căpătâiul 
unui bolnav aplicau şi tratamente practice, fie plant
fie interveneţii chirurgicale, dar practicau şi ritualuri de 
vindecare, descântece şi încercau să scoată demonii din bolnav. 
”Vraciul vindecător, pe lângă descântece, ştia să dreagă fracturi, 
să facă masaje, să deschidă abcese. 

El cunoştea efectul tămăduitor al plantelor, al apelor 
vindecătoare şi multe altele”, spune Ion Horaţiu Crişan, în 
”Spiritualitatea geto-dacilor”. Autorii antici arată că preoţii
medici ai dacilor aveau şi noţiuni moderne de medicină, precum 
consultarea pacientului în ansamblu, dar şi importanţa pe care o 
dădeau vindecării psihicului, numit de aceştia ”suflet”.

Concepţia despre medicină şi importanţa sănătăţii psihicului 
este descrisă de Platon, care redă discuţia pe care a avut
medic-preot geto-dac. ”Aşa cum nu trebuie să încerci a vindeca 
ochii fără să vindeci capul şi nici capul fără trup, la fel nici 
trupul fără suflet, iar tocmai aceasta este pricina pentru care cele 
mai multe boli rămân nevindecate de medicii greci, faptul că ei 
nu ţin seama de întregul a cărui îngrijire ar trebui să o 
întreprindă[…]. 

Toate se trag din suflet, atât cele rele, cât şi cele bune ale 
trupului şi ale fiinţei noastre întregi, revârsându
aşa cum se răsfrâng de la cap asupra ochiului. Ca urmare, mai 
ales sufletului trebuie să-i dăm îngrijire dacă vrem ca 
deopotrivă restul trupului şi capul să o ducă bine”, scria Platon 
în ”Dialoguri”.  

 
Cum îşi educau dacii copiii să devină 

medici, astronomi sau filosofi

       „Sunt numeroase dovezi, spun istoricii, care 
demonstrează că geto-dacii stăpâneau medicina, ştiinţa de a 
produce leacuri din plante medicinale, aveau noţiuni despre 
astre, despre calendar. Învăţarea acestor discipline era 
apanajul unor familii din elita comunităţii, iar educaţia se 
manifesta individual, sub formă de ucenicie, şi nu în cadru 
organizat, ca în zilele noastre. 
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este descrisă de Platon, care redă discuţia pe care a avut-o cu un 
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Toate se trag din suflet, atât cele rele, cât şi cele bune ale 
trupului şi ale fiinţei noastre întregi, revârsându-se din suflet, 
aşa cum se răsfrâng de la cap asupra ochiului. Ca urmare, mai 
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Cum îşi educau dacii copiii să devină 
losofi 

„Sunt numeroase dovezi, spun istoricii, care 
dacii stăpâneau medicina, ştiinţa de a 

produce leacuri din plante medicinale, aveau noţiuni despre 
Învăţarea acestor discipline era 

i din elita comunităţii, iar educaţia se 
manifesta individual, sub formă de ucenicie, şi nu în cadru 

Potrivit istoricilor, prima formă de pregătire a copiilor, care viza 
însuşirea scrisului, a cititului, cunoaşterea noţiuni
de matematică, se desfăşura în casa părintească, sub îndrumarea 
directă a tatălui, dacă acesta avea harul învăţăturii, sau a unui 
om liber. 

Când creşteau, cei mai dotaţi dintre copii erau trimişi în 
ucenicie învăţaţilor din cadrul tribului 
aprofundau educaţia începută acasă şi învăţau noţiuni de 
filosofie, astronomie sau medicină. ”O formă organizată de 
învăţământ nu a existat în acea perioadă nici la greci, nici la 
romani. 

În secolele VI până la secolul II înainte
transmitere se făcea pe cale orală şi evident că în anumite 
grupuri şi în anumite forme. Medicii îşi selectau ucenici dintre 
cei care aveau anumite deschideri. Unii erau cunoscuţi ca atare 
şi dintre cei mai dotaţi erau selectaţi cei car
ştiinţei celor care reprezentau inteligenţa înaltă.

Existau preoţi şi medici în rândul geto
vindece boli, buni astronomi”, spune istoricul Marius 
Constantinescu. Selecţia în cadrul tribului îi împărţea pe tineri 
în mai multe direcţii, armata fiind cea care atrăgea cel mai mult. 
Familiile de agricultori, crescători de animale, vânători sau 
meşteşugari, îşi asigurau continuitatea transmiţând cunoştinţele 
specifice ocupaţiilor lor propriilor copii sau ai rudelor apropi

Educaţia, formarea noilor generaţii de erudiţi, era apanajul 
familiilor care compuneau aristocraţia.

”În momentul în care ni se prezintă această informaţie se spune: 
vezi aici unii ascuţindu-şi armele şi pregătindu
dincolo vezi pe alţii care aleargă după ierburi de leac şi în altă 
parte vezi pe cei bătrâni adunaţi să împărtăşească informaţii 
despre stele, despre aştri. Asta ne sugerează că ar fi existat un 
sistem mai special de educaţie pentru că, aşa cum deja ştim, 
exista această formă de transmitere a unor informaţii, care nu 
erau destinate fiecărui locuitor din ţinutul geto
informaţii transmise numai celor care erau iniţiaţi, ştiau anumite 
lucruri care îi ajutau să înţeleagă mersul lumii”, spune istoricul 
buzoian Marius Constantinescu. 

O imagine concludentă asupra vieţii spirituale a epocii o descrie 
istoricul got Iordanes „Putem vedea pe unul cercetând poziţia 
cerului, pe altul însuşirile ierburilor şi a fructelor, pe acesta 
studiind creşterea şi descreşterea Lunii, pe celă
mersul Soarelui“. IORDANES 

”Erau foarte buni astronomi, care ştiau mersul stelelor. Dovadă 
a nivelului de cunoştinţe pe care le stăpâneau sunt calendarele 
de la Sarmizegetusa, care este centrul cultural al geto
Aceste calendare sunt foarte bine puse la punct încât se 
cunoaşte structura anului care era formată din luni, din 
săptămâni, iar săptămâna era formată din şapte zile, una dintre 
ele fiind o zi de repaos. Tot ceea ce avem astăzi ei ştiau de acum 
2000 – 2500 de ani”, declară istoricul Marius Constantinescu.
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Potrivit istoricilor, prima formă de pregătire a copiilor, care viza 
însuşirea scrisului, a cititului, cunoaşterea noţiunilor elementare 
de matematică, se desfăşura în casa părintească, sub îndrumarea 
directă a tatălui, dacă acesta avea harul învăţăturii, sau a unui 

Când creşteau, cei mai dotaţi dintre copii erau trimişi în 
ucenicie învăţaţilor din cadrul tribului sau unităţii de trib, unde 
aprofundau educaţia începută acasă şi învăţau noţiuni de 
filosofie, astronomie sau medicină. ”O formă organizată de 
învăţământ nu a existat în acea perioadă nici la greci, nici la 

înainte de Hristos această 
transmitere se făcea pe cale orală şi evident că în anumite 
grupuri şi în anumite forme. Medicii îşi selectau ucenici dintre 
cei care aveau anumite deschideri. Unii erau cunoscuţi ca atare 
şi dintre cei mai dotaţi erau selectaţi cei care primeau secretele 
ştiinţei celor care reprezentau inteligenţa înaltă. 

Existau preoţi şi medici în rândul geto-dacilor care ştiau să 
vindece boli, buni astronomi”, spune istoricul Marius 
Constantinescu. Selecţia în cadrul tribului îi împărţea pe tineri 

mai multe direcţii, armata fiind cea care atrăgea cel mai mult. 
Familiile de agricultori, crescători de animale, vânători sau 
meşteşugari, îşi asigurau continuitatea transmiţând cunoştinţele 
specifice ocupaţiilor lor propriilor copii sau ai rudelor apropiate. 

Educaţia, formarea noilor generaţii de erudiţi, era apanajul 
familiilor care compuneau aristocraţia. 

”În momentul în care ni se prezintă această informaţie se spune: 
şi armele şi pregătindu-se de luptă, 

are aleargă după ierburi de leac şi în altă 
parte vezi pe cei bătrâni adunaţi să împărtăşească informaţii 
despre stele, despre aştri. Asta ne sugerează că ar fi existat un 
sistem mai special de educaţie pentru că, aşa cum deja ştim, 

transmitere a unor informaţii, care nu 
erau destinate fiecărui locuitor din ţinutul geto-dacilor. Erau 
informaţii transmise numai celor care erau iniţiaţi, ştiau anumite 
lucruri care îi ajutau să înţeleagă mersul lumii”, spune istoricul 

O imagine concludentă asupra vieţii spirituale a epocii o descrie 
istoricul got Iordanes „Putem vedea pe unul cercetând poziţia 
cerului, pe altul însuşirile ierburilor şi a fructelor, pe acesta 
studiind creşterea şi descreşterea Lunii, pe celălalt observând 

”Erau foarte buni astronomi, care ştiau mersul stelelor. Dovadă 
a nivelului de cunoştinţe pe care le stăpâneau sunt calendarele 
de la Sarmizegetusa, care este centrul cultural al geto-dacilor. 

foarte bine puse la punct încât se 
cunoaşte structura anului care era formată din luni, din 
săptămâni, iar săptămâna era formată din şapte zile, una dintre 
ele fiind o zi de repaos. Tot ceea ce avem astăzi ei ştiau de acum 

oricul Marius Constantinescu. 
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Prima formă organizată de învăţământ de pe teritoriul ţării 
noastre a fost în Dobrogea. Aici au fost descoperite mărturii 
care atestă existenţa unui gimnaziu local pe malul lacului Sinoe, 
atestat încă din sec. II. î.e.n.. Câteva inscripţii aflate şi acum la 
Histria descriu modul de organizare a gimnaziului. Educaţia 
primită în gimnaziu putea fi continuată numai de tinerii 
proveniţi din familii cu stare materială foarte bună la şcolile 
superioare care funcţionau numai în oraşele
http://adevarul.ro/locale/buzau/cum-isi-educau-dacii-copiii-devina
astronomi-filosofi-o-forma-organizata-invatamant-n-a-existat
perioada-1_57ca9d065ab6550cb854afcd/index.html 

 
Icoana de plumb a Cavalerilor Danubieni 
descoperită la Cioroiu Nou (jud. Dolj)

 

Arheolog Dorel BONDOC

Icoana de plumb a Cavalerilor Danubieni  

         Pe o suprafaţă de aproximativ 30 de hectare se găseşte 
cea mai mare fortificaţie romană, ridicată pe o loca
geto-dacă cu o vechime de peste 4.000 de ani.  

rintre descoperirile importante făcute aici se poate aduce 
în atenția celor interesați o „icoană” din plumb veche de 
aproape 2000 de ani cu reprezentarea tainicilor 

Danubieni. 

Arheologul Dorel Bondoc spune că în întreaga lume nu există 
mai mult de 40 de astfel de reprezentări ale acestor cavaleri. 
Această reprezentare a fost descoperită în cea de a noua 
campanie de săpături arheologice derulată la situl de la Cioroiul 
Nou. Ea se poate constitui în dovada clară a existen
mistic al Cavalerilor Danubieni, zeităţi venerate în 
clandestinitate de daci. 

Dezvăluind detalii despre modul de viaţă aristocratic al 
romanilor, despre ocupaţiile şi distracţiile acestora, aşezarea de 
la Cioroiul Nou pare, mai mult, să fi fost cel mai important 
punct de concentrare strategică din Dacia. Ceramica pictată din 

P
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Prima formă organizată de învăţământ de pe teritoriul ţării 
noastre a fost în Dobrogea. Aici au fost descoperite mărturii 
care atestă existenţa unui gimnaziu local pe malul lacului Sinoe, 

va inscripţii aflate şi acum la 
Histria descriu modul de organizare a gimnaziului. Educaţia 
primită în gimnaziu putea fi continuată numai de tinerii 
proveniţi din familii cu stare materială foarte bună la şcolile 

u numai în oraşele greceşti.” 
devina-medici-

existat-greci-romani-

Icoana de plumb a Cavalerilor Danubieni 
descoperită la Cioroiu Nou (jud. Dolj) 

Arheolog Dorel BONDOC 

 

Pe o suprafaţă de aproximativ 30 de hectare se găseşte 
cea mai mare fortificaţie romană, ridicată pe o locație traco-

 

rintre descoperirile importante făcute aici se poate aduce 
ția celor interesați o „icoană” din plumb veche de 

aproape 2000 de ani cu reprezentarea tainicilor Cavaleri 

Arheologul Dorel Bondoc spune că în întreaga lume nu există 
40 de astfel de reprezentări ale acestor cavaleri. 

Această reprezentare a fost descoperită în cea de a noua 
campanie de săpături arheologice derulată la situl de la Cioroiul 
Nou. Ea se poate constitui în dovada clară a existenței cultului 

, zeităţi venerate în 

Dezvăluind detalii despre modul de viaţă aristocratic al 
romanilor, despre ocupaţiile şi distracţiile acestora, aşezarea de 
la Cioroiul Nou pare, mai mult, să fi fost cel mai important 

concentrare strategică din Dacia. Ceramica pictată din 

secolul al III-lea, răspândită în restul Imperiului Roman abia un 
secol mai târziu, numeroase monede folosite la schimburile 
comerciale, inscripţii şi cărămizi cu ştampila Legiunii a VII
Claudia, toate aceste descoperiri definesc Cioroiul Nou drept 
cel mai important punct de concentrare strategică din zona nord
dunăreană. 

Dacă despre modul de viaţă al romanilor cantonaţi în Câmpia 
Olteniei informaţiile erau oricum bogate, recenta descoperire a 
arheologului Dorel Bondoc vine să susţină o teorie mai veche, 
detaliată de cercetările renumitului istoric Dumitru Tudor: 
anume că, sub ocupaţia romană, locuitorii din sudul Daciei nu 
au adoptat şi divinităţile oficiale ale imperiului, ci, alături de 
colonişti, au dat naştere unui nou cult religios, cel al 
Danubieni. 

„Este poate cea mai importantă descoperire pe care am făcut
vreodată. În lume nu există decât maxim 40 astfel de icoane, 
toate rămase un mister în ceea ce priveşte simbolurile 
întipărite. Este vorba de cei doi Cavaleri Danubieni care stau 
de-o parte şi de alta a Marii Mame a Zeilor, având deasupra 
soarele şi luna şi între – o masă cu trei picioare, pe care se află 
un peşte. O reprezentare spectaculoasă, foarte bine conservată, 
ce vorbeşte despre un cult care sigur nu era al romanilor
declarat Dorel Bondoc. 

Icoanei de plumb i se alătură alte vestigii scoase la suprafaţă în 
timpul campaniei de săpături. Un set complet de veselă, cu 
farfurii, castroane, arzătoare pentru uleiurile aromate,
carafe şi obiecte din sticlă se adaugă ustensilelor pentru scris, 
monedelor sau pieselor de joc. Viaţa locuitorilor din aşezarea de 
la Cioroiul Nou nu era una comună. Mai
rezervate, pentru relaxare, somptuoase bazine, pline cu a
încălzită prin podea. 

„Aici era un lux incredibil. Locuitorii veneau aici, se ungeau cu 
nişte uleiuri speciale şi apoi se curăţau cu aşa numitul 
strigillius. Abia apoi intrau în bazinele cu apă caldă sau rece. 
După îmbăiere ieşeau afară, stăteau pe bănc
jucau ţintar sau alte jocuri. Acest lucru vorbeşte despre nivelul 
lor de civilizaţie, despre situaţia economică a aşezării, despre 
rangul şi importanţa ei”, a explicat arheologul Dorel Bondoc.

Satul doljean Cioroiu Nou va intra pe lista o
ale UNESCO ca urmare a noilor descoperiri arheologice făcute 
aici. Conform ultimelor teorii, pe amplasamentul şantierului de 
la Cioroiu Nou s-a aflat cândva Malva, capitala 
Malvensis, al cărei amplasament este căutat de sute de
mai concludent indiciu în favoarea acestei ipoteze este o 
inscripţie găsită aici care conţine numele 
singura inscripţie de acest gen din ţară.

În cadrul sitului au mai fost găsite elementele unei fortificaţii 
militare, un templu, o necropolă, terme şi clădiri administrative 
şi militare cu încălzire prin podea, statui, monede, piese 
metalice de fier şi bronz, arme, inscripţii şi obiecte din 
ceramică.  
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lea, răspândită în restul Imperiului Roman abia un 
secol mai târziu, numeroase monede folosite la schimburile 
comerciale, inscripţii şi cărămizi cu ştampila Legiunii a VII-a 

te aceste descoperiri definesc Cioroiul Nou drept 
cel mai important punct de concentrare strategică din zona nord-

Dacă despre modul de viaţă al romanilor cantonaţi în Câmpia 
Olteniei informaţiile erau oricum bogate, recenta descoperire a 

gului Dorel Bondoc vine să susţină o teorie mai veche, 
detaliată de cercetările renumitului istoric Dumitru Tudor: 
anume că, sub ocupaţia romană, locuitorii din sudul Daciei nu 
au adoptat şi divinităţile oficiale ale imperiului, ci, alături de 

u dat naştere unui nou cult religios, cel al Cavalerilor 

Este poate cea mai importantă descoperire pe care am făcut-o 
vreodată. În lume nu există decât maxim 40 astfel de icoane, 
toate rămase un mister în ceea ce priveşte simbolurile 

. Este vorba de cei doi Cavaleri Danubieni care stau 
o parte şi de alta a Marii Mame a Zeilor, având deasupra 

o masă cu trei picioare, pe care se află 
un peşte. O reprezentare spectaculoasă, foarte bine conservată, 

despre un cult care sigur nu era al romanilor”, a 

Icoanei de plumb i se alătură alte vestigii scoase la suprafaţă în 
timpul campaniei de săpături. Un set complet de veselă, cu 
farfurii, castroane, arzătoare pentru uleiurile aromate, oale, 
carafe şi obiecte din sticlă se adaugă ustensilelor pentru scris, 
monedelor sau pieselor de joc. Viaţa locuitorilor din aşezarea de 
la Cioroiul Nou nu era una comună. Mai-marii aşezării aveau 
rezervate, pentru relaxare, somptuoase bazine, pline cu apă 

Aici era un lux incredibil. Locuitorii veneau aici, se ungeau cu 
nişte uleiuri speciale şi apoi se curăţau cu aşa numitul 
strigillius. Abia apoi intrau în bazinele cu apă caldă sau rece. 
După îmbăiere ieşeau afară, stăteau pe bănci, socializau, se 
jucau ţintar sau alte jocuri. Acest lucru vorbeşte despre nivelul 
lor de civilizaţie, despre situaţia economică a aşezării, despre 

”, a explicat arheologul Dorel Bondoc. 

Satul doljean Cioroiu Nou va intra pe lista obiectivelor turistice 
ale UNESCO ca urmare a noilor descoperiri arheologice făcute 
aici. Conform ultimelor teorii, pe amplasamentul şantierului de 

a aflat cândva Malva, capitala Daciei 
, al cărei amplasament este căutat de sute de ani. Cel 

mai concludent indiciu în favoarea acestei ipoteze este o 
inscripţie găsită aici care conţine numele Daciei Malvensis, 
singura inscripţie de acest gen din ţară. 

În cadrul sitului au mai fost găsite elementele unei fortificaţii 
, o necropolă, terme şi clădiri administrative 

şi militare cu încălzire prin podea, statui, monede, piese 
metalice de fier şi bronz, arme, inscripţii şi obiecte din 
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O altă inscripţie descoperită la Cioroiu Nou în 1938 plasează 
aşezarea în perioada lui Maximin Tracul, un împărat roman de 
origine tracică, care a condus imperiul între anii 235 şi 238. 
Ipotezele istoricilor spun că aici a fost cantonat şi comandantul 
Legiunii a VII-a Claudia. 

Situl de la Cioroiu Nou este înregistrat în Lista monument
istorice ca aşezare daco-romană, castru roman şi monument cu 
elemente medievale. Deoarece înregistrarea s-
terenul sitului a fost retrocedat ca arabil după 1990. Ulterior, 
Fundaţia „Alexis Project”, preocupată de istoria Olteniei, a 
cumpărat terenul de la proprietari şi l-a pus la dispoziţia 
arheologilor. Fundaţia „Alexis Project” a fost înfiinţată în 2002, 
cu scopul reabilitării siturilor arheologice din nord
Olteniei, situate la confluenţa râurilor Jiu, Motru şi Gilort. 
Preşedintele Fundaţiei, Adrian Gheorghe, spune că lucrează cu 
o echipă de voluntari cu vârste şi profesii diferite, fără o 
calificare în domeniu, dar animaţi de dorinţa de a demonstra 
existenţa în zonă a continuităţii civilizaţiilor şi culturilor.

La Cioroiu Nou, Fundaţia „Alexis Project” vrea să organizeze, 
împreună cu autorităţile judeţene, un parc tematic, asemănător 
cu cel din Xanten, Germania. „Avem în principal trei obiective 
la Cioroiu Nou. Primul este continuarea lucrărilor la situl 
arheologic. În al doilea rând, (…) dorim să organizăm aici 
prima şcoală de arheologie aplicată, cu participarea 
specialiştilor de la Muzeul Olteniei. În al treilea rând, este 
vorba despre acest parc tematic, de tipul celui din Xanten care 
va fi un obiectiv important”, spune Adrian Gheorghe.

La Xanten a fost reconstruit un întreg oraş arheologic, cu castre 
romane, amfiteatre şi băi. Preşedintele Fundaţiei „
Project” este de părere că locuitorii din întreaga zonă se pot 
bucura de această descoperire, pentru că un obiectiv 
de valoros poate atrage mulţi turişti. „Avem şi oferta pentru 
introducerea obiectivului în patrimoniul UNESCO
precizat Adrian Gheorghe. 

 
Povestea Nilului, fluviul care a creat o 

civilizaţie 

         Fără Nil, Egiptul probabil că nu ar fi devenit niciodată 
una dintre cele mai importante civilizaţii din istorie. 

n cultura egipteană antică, fluviul Nil a fost o prezenţă mai 
mult decât fizică – ci chiar una politică şi spirituală.

Valorificarea Nilului 

În Antichitate, măreţia Egiptului s-a bazat pe bogăţia sa agricolă 
– prin urmare, pe Nil. Agricultura nu a fost, iniţial, baza 
subzistenţei, dar a evoluat, odată cu pământul arabil, în 
mileniile ce au urmat ultimei Ere Glaciare, care s

Î 
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O altă inscripţie descoperită la Cioroiu Nou în 1938 plasează 
da lui Maximin Tracul, un împărat roman de 

origine tracică, care a condus imperiul între anii 235 şi 238. 
Ipotezele istoricilor spun că aici a fost cantonat şi comandantul 

Lista monumentelor 
romană, castru roman şi monument cu 

-a făcut greşit, 
terenul sitului a fost retrocedat ca arabil după 1990. Ulterior, 

”, preocupată de istoria Olteniei, a 
a pus la dispoziţia 

” a fost înfiinţată în 2002, 
cu scopul reabilitării siturilor arheologice din nord-vestul 
Olteniei, situate la confluenţa râurilor Jiu, Motru şi Gilort. 

tele Fundaţiei, Adrian Gheorghe, spune că lucrează cu 
o echipă de voluntari cu vârste şi profesii diferite, fără o 
calificare în domeniu, dar animaţi de dorinţa de a demonstra 
existenţa în zonă a continuităţii civilizaţiilor şi culturilor. 

” vrea să organizeze, 
împreună cu autorităţile judeţene, un parc tematic, asemănător 

Avem în principal trei obiective 
la Cioroiu Nou. Primul este continuarea lucrărilor la situl 

rând, (…) dorim să organizăm aici 
prima şcoală de arheologie aplicată, cu participarea 
specialiştilor de la Muzeul Olteniei. În al treilea rând, este 
vorba despre acest parc tematic, de tipul celui din Xanten care 

n Gheorghe. 

La Xanten a fost reconstruit un întreg oraş arheologic, cu castre 
romane, amfiteatre şi băi. Preşedintele Fundaţiei „Alexis 

” este de părere că locuitorii din întreaga zonă se pot 
bucura de această descoperire, pentru că un obiectiv turistic atât 

Avem şi oferta pentru 
introducerea obiectivului în patrimoniul UNESCO”, a mai 

Povestea Nilului, fluviul care a creat o 

Fără Nil, Egiptul probabil că nu ar fi devenit niciodată 
una dintre cele mai importante civilizaţii din istorie.  

n cultura egipteană antică, fluviul Nil a fost o prezenţă mai 
ci chiar una politică şi spirituală. 

a bazat pe bogăţia sa agricolă 
prin urmare, pe Nil. Agricultura nu a fost, iniţial, baza 

subzistenţei, dar a evoluat, odată cu pământul arabil, în 
mileniile ce au urmat ultimei Ere Glaciare, care s-a încheiat în 

jurul anului 10.000 î.Hr., şi s-a dezvoltat mult începând cu anul 
4.500 î.Hr. 

În 3100 î.Hr., Valea şi Delta Nilului s-
entitate, care a fost unul dintre primele mari state
lume. Mai mult decât să ofere regiunii potenţial ma
şi alte caracteristici geografice au influenţat şi evoluţiile politice 
şi au fost importante în dezvoltarea gândirii egiptenilor. 

Pâmântul a continuat să se dezvolte şi populaţia sa a continuat 
să crească pâmă în vremea romanilor. Factori im
acest proces au fost unitatea, stabilitatea politică şi expansiunea 
terenurilor arabile cultivate. Valorificarea Nilului a fost 
esenţială dezvoltării. 

Nu este clar cât de devreme şi cât de mult a fost reglată 
inundarea. În perioada Regatului Mijlociu (c. 1975
bazinul de irigare, în care porţiuni mare ale luncii erau 
administrate ca unităţi unice, era deja bine stabilit, dar nu este 
probabil să fi fost practicat în Vechiul Regat (c. 2575
î.Hr.), când au fost construite marile piramide. Singura zonă 
unde au fost realizate lucrări de irigaţie mari înaintea erei greo
romane a fost Faiyum, o oază la vest de Nil. 
Regatului Mijlociu au recuperat teren prin controlarea debitului 
de apă de-a lungul unui canal de râu, 
irigarea unor alte terenuri, în vreme ce nivelul de apă din lac a 
fost redus. Dar  sistemul lor nu a durat.

Inundarea 

Textele egiptene spun puţine despre tehnica irigării şi despre 
proviziile de apă. Excepţie fac biografiile liderilor l
Primei Perioade Intermediare (c. 2125
că au construit canale şi şi-au aprovizionat cu apă oamenii, pe 
când alţii nu aveau deloc. În perioade mai prospere, astfel de 
chestiuni ar fi fost luate ca atare şi nu ar fi fost menţ
texte publice.  

Inundarea anuală a Nilului era o tehnică relativ sigură, iar lunca 
şi delta erau terenuri foarte fertile, făcând agricultura egipteană 
una dintre cele mai sigure şi productive din Orientul Apropiat. 
Atunci când condiţiile erau stabile, alimentele puteau fi 
înmagazinate pentru zile negre. Dar situaţia nu era întotdeauna 
favorabilă. Viiturile puteau distruge totul; iar altădată culturile 
erau distruse de din cauza inundaţiilor sărace. În plus, se creştea 
numai o singură cultură principală pe an.

Culturile puteau fi plantate după inundaţie, care acoperea valea 
şi delta în august şi septembrie; aveau nevoie de o irigare 
minimă şi ajungeau la maturitate în martie
administrare a sistemului de inundaţii pentru o mai bună 
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a dezvoltat mult începând cu anul 

-au coagulat într-o singură 
entitate, care a fost unul dintre primele mari state-naţiune din 
lume. Mai mult decât să ofere regiunii potenţial material, Nilul 
şi alte caracteristici geografice au influenţat şi evoluţiile politice 
şi au fost importante în dezvoltarea gândirii egiptenilor.  

Pâmântul a continuat să se dezvolte şi populaţia sa a continuat 
să crească pâmă în vremea romanilor. Factori importanţi pentru 
acest proces au fost unitatea, stabilitatea politică şi expansiunea 
terenurilor arabile cultivate. Valorificarea Nilului a fost 

Nu este clar cât de devreme şi cât de mult a fost reglată 
i Mijlociu (c. 1975-1640 î.Hr.). 

bazinul de irigare, în care porţiuni mare ale luncii erau 
administrate ca unităţi unice, era deja bine stabilit, dar nu este 
probabil să fi fost practicat în Vechiul Regat (c. 2575-2150 

e piramide. Singura zonă 
unde au fost realizate lucrări de irigaţie mari înaintea erei greo-
romane a fost Faiyum, o oază la vest de Nil.  Aici, faraonii 
Regatului Mijlociu au recuperat teren prin controlarea debitului 

a lungul unui canal de râu, direcţionând-o spre 
irigarea unor alte terenuri, în vreme ce nivelul de apă din lac a 

sistemul lor nu a durat. 

Textele egiptene spun puţine despre tehnica irigării şi despre 
proviziile de apă. Excepţie fac biografiile liderilor locali ai 
Primei Perioade Intermediare (c. 2125-1975 î.Hr.), care susţin 

au aprovizionat cu apă oamenii, pe 
când alţii nu aveau deloc. În perioade mai prospere, astfel de 
chestiuni ar fi fost luate ca atare şi nu ar fi fost menţionate în 

Inundarea anuală a Nilului era o tehnică relativ sigură, iar lunca 
şi delta erau terenuri foarte fertile, făcând agricultura egipteană 
una dintre cele mai sigure şi productive din Orientul Apropiat. 

bile, alimentele puteau fi 
înmagazinate pentru zile negre. Dar situaţia nu era întotdeauna 
favorabilă. Viiturile puteau distruge totul; iar altădată culturile 
erau distruse de din cauza inundaţiilor sărace. În plus, se creştea 

ipală pe an. 

Culturile puteau fi plantate după inundaţie, care acoperea valea 
şi delta în august şi septembrie; aveau nevoie de o irigare 
minimă şi ajungeau la maturitate în martie-mai. O bună 
administrare a sistemului de inundaţii pentru o mai bună 
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acoperire a pământurilor şi pentru reglarea perioade de 
inundare, a crescut randamentul, în timp ce sistemul de scurgere 
şi acumulare a aluviunilor a lărgit spaţiile agricole. Legumele 
crescute pe parcele mici aveau nevoie de irigare pe tot timpul 
anului, apă ce trebuia cărată cu mâna, în vase 
î.Hr. au fost construite dispozitive artificiale de transport al 
apei.  

Oamenii Nilului 

Principalele culturi erau de cereale – grâu pentru pâine şi orz 
pentru bere – care erau uşor de depozitat. Alte plante esenţiale 
pentru egipteni erau inul (produs pentru confecţionarea hainelor 
şi frânghiilor, produse care erau şi exportate) şi papirusul. 
Rădăcina de papirus era comestibilă, iar tulpina era folosită 
pentru confecţionarea diverselor lucruri necesare egiptenilor 
de la bărci şi rogojini la celebrele materiale de scris. Egiptenii 
erau preocupaţi şi de fructe; dar animalele domestice jucau un 
rol minor în dieta lor – păsările erau vânate în mlaştini, iar Nilul 
oferea o sumedenie de peşti.  Aceste informaţii sunt cunoscute 
prin intermediul textelor vechi şi a urmelor de plante şi animale. 
Dar egiptenii îşi slăveau lumea în care trăiau şi prin de
mormintelor. Aici apar numeroase imagini în legătură cu 
agricultura şi creşterea animalelor, însă Nilul în sine este absent. 
În schimb, „scenele acvatice” sunt reprezentate de mlaştini unde 
se vâna sau mici cursuri de apă care erau traversate de ţă
păstori. Picturile despre marile festivaluri şi expediţii 
comerciale care foloseau nave mari domină templele, acestea 
fiind şi cele mai explicite reprezentări ale fluviului. Scenele 
totuşi îl elogiază pe faraon, care comanda astfel de expediţii.

Reconstituire a unui oraş egiptean de pe malul Nilului

Pământul era important şi în alte moduri. Delta şi gurile sale 
reprezentau un obstacol în calea invadatorilor. Călătoria prin 
deşert sau înspre Asia era mai dificilp decât cea prin Egipt, unde 
transportul era uşurat de călătoriile cu barca pe Nil, fiind în 
acelaşi timp o forţă unificatoare într-un stat lung şi subţire. În 
termeni sociali totuşi, Nilul putea separa oamenii. Un om sărac 
era unul care nu avea o barcă pentru a putea traversa fluviul. 
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ire a pământurilor şi pentru reglarea perioade de 
inundare, a crescut randamentul, în timp ce sistemul de scurgere 
şi acumulare a aluviunilor a lărgit spaţiile agricole. Legumele 
crescute pe parcele mici aveau nevoie de irigare pe tot timpul 

trebuia cărată cu mâna, în vase – abia în 1500 
î.Hr. au fost construite dispozitive artificiale de transport al 

grâu pentru pâine şi orz 
care erau uşor de depozitat. Alte plante esenţiale 

pentru egipteni erau inul (produs pentru confecţionarea hainelor 
şi frânghiilor, produse care erau şi exportate) şi papirusul. 
Rădăcina de papirus era comestibilă, iar tulpina era folosită 
pentru confecţionarea diverselor lucruri necesare egiptenilor – 
de la bărci şi rogojini la celebrele materiale de scris. Egiptenii 
erau preocupaţi şi de fructe; dar animalele domestice jucau un 

păsările erau vânate în mlaştini, iar Nilul 
Aceste informaţii sunt cunoscute 

prin intermediul textelor vechi şi a urmelor de plante şi animale. 
Dar egiptenii îşi slăveau lumea în care trăiau şi prin decorarea 
mormintelor. Aici apar numeroase imagini în legătură cu 
agricultura şi creşterea animalelor, însă Nilul în sine este absent. 
În schimb, „scenele acvatice” sunt reprezentate de mlaştini unde 
se vâna sau mici cursuri de apă care erau traversate de ţărani şi 
păstori. Picturile despre marile festivaluri şi expediţii 
comerciale care foloseau nave mari domină templele, acestea 
fiind şi cele mai explicite reprezentări ale fluviului. Scenele 
totuşi îl elogiază pe faraon, care comanda astfel de expediţii. 

 

Reconstituire a unui oraş egiptean de pe malul Nilului 

Pământul era important şi în alte moduri. Delta şi gurile sale 
reprezentau un obstacol în calea invadatorilor. Călătoria prin 
deşert sau înspre Asia era mai dificilp decât cea prin Egipt, unde 

tul era uşurat de călătoriile cu barca pe Nil, fiind în 
un stat lung şi subţire. În 

termeni sociali totuşi, Nilul putea separa oamenii. Un om sărac 
era unul care nu avea o barcă pentru a putea traversa fluviul.  

Influenţarea gândirii politice 

Nilul a acţionat ca un magnet, făcând din Egipt o regiune 
compactă şi favorizând dezvoltarea unităţii politice, care a 
sporit şi potenţialul de exploatare a pământului, dar şi 
responsabilităţile faţă de conducători. Regii con
agricole prin dreptul de proprietate ultim al terenurilor, taxe pe 
produsele agricole şi măsuri administrative pentru a se asigura 
că pământul e cultivat şi muncă obligatorie. În schimb, erau 
responsabili cu înmagazinarea şi cu redistribui
nu era roditor. Acest sistem de organizare centralizată în 
mileniul III î.Hr. a creat o disciplină a forţei de muncă, care 
avea să ducă la construirea monumentelor regale mari şi a 
mormintelor somptuoase ale elitei. Această forţă a lucra
a crea fortificaţii şi piramide în Regatul Mijlociu, iar după 
expansiunea imperială, a creat marile temple şi morminte ale 
Regatului Nou (c. 1550-1070 î.Hr.). 
productivitatea agricolă oferită de sistemul de inundaţii au făc
posibile toate acestea, fără ca oamenii să urmeze meserii 
specializate sau de elită, şi oferindu
vară. Când controlul central s-a prăbuşit, mai ales în cele trei 
perioade intermediare (c. 2125-1975, 1630
î.Hr.), s-au construit puţine monumente şi expansiunea politică 
s-a redus. Chiar şi aşa, baza agricolă a puterii şi prosperităţii nu 
a fost distrusă, iar după reunificare, proiectele monumentale şi 
cultura au reînviat.  

Zeii Nilului 

Hapy-Hatshepsout.jpg

Nilul, atât de fundamental pentru bunăstarea Egiptului, nu a 
jucat un rol semnificativ în viaţa religioasă egipteană. Egiptenii 
au văzut lumea lor ca atare şi au mulţumit zeilor pentru calităţile 
sale. Nilul nu avea un nume, era pur şi simplu „râul” (numele 
Nilului nu provine din egipteana veche). Cel ce aducea apa şi 
fertilitatea nu era râul, ci inundarea sa, numită „Hapi”, care a 
devenit un zeu în panteonul egiptean. Hapi era imaginea 
abundenţei, însă nu era un zeu mare.  Regii şi elitele locale s
asemănat lui Hapi, căci îi întreţineau pe supuşii lor, iar imnurile 
către zeul Hapi se referă la natura generoasă a inundaţiilor, însă 
nu îl pun în legătură cu alţi zei. Nu era înfăţişat ca un zeu 
normal, ci ca un personaj gras care aduce zeilor apa şi alte 
produse ale abundenţei. Nu avea nici templu, dar era adorat la 
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Nilul a acţionat ca un magnet, făcând din Egipt o regiune 
compactă şi favorizând dezvoltarea unităţii politice, care a 
sporit şi potenţialul de exploatare a pământului, dar şi 
responsabilităţile faţă de conducători. Regii controlau resursele 
agricole prin dreptul de proprietate ultim al terenurilor, taxe pe 
produsele agricole şi măsuri administrative pentru a se asigura 
că pământul e cultivat şi muncă obligatorie. În schimb, erau 
responsabili cu înmagazinarea şi cu redistribuirea în caz că anul 

Acest sistem de organizare centralizată în 
mileniul III î.Hr. a creat o disciplină a forţei de muncă, care 
avea să ducă la construirea monumentelor regale mari şi a 
mormintelor somptuoase ale elitei. Această forţă a lucrat pentru 
a crea fortificaţii şi piramide în Regatul Mijlociu, iar după 
expansiunea imperială, a creat marile temple şi morminte ale 

1070 î.Hr.).  Organizarea eficace şi 
productivitatea agricolă oferită de sistemul de inundaţii au făcut 
posibile toate acestea, fără ca oamenii să urmeze meserii 
specializate sau de elită, şi oferindu-le câteva luni libere de 

a prăbuşit, mai ales în cele trei 
1975, 1630-1520, 1075-715 

au construit puţine monumente şi expansiunea politică 
a redus. Chiar şi aşa, baza agricolă a puterii şi prosperităţii nu 

a fost distrusă, iar după reunificare, proiectele monumentale şi 

Hatshepsout.jpg 

 

Nilul, atât de fundamental pentru bunăstarea Egiptului, nu a 
jucat un rol semnificativ în viaţa religioasă egipteană. Egiptenii 
au văzut lumea lor ca atare şi au mulţumit zeilor pentru calităţile 

Nilul nu avea un nume, era pur şi simplu „râul” (numele 
Nilului nu provine din egipteana veche). Cel ce aducea apa şi 
fertilitatea nu era râul, ci inundarea sa, numită „Hapi”, care a 
devenit un zeu în panteonul egiptean. Hapi era imaginea 

Regii şi elitele locale s-au 
asemănat lui Hapi, căci îi întreţineau pe supuşii lor, iar imnurile 
către zeul Hapi se referă la natura generoasă a inundaţiilor, însă 
nu îl pun în legătură cu alţi zei. Nu era înfăţişat ca un zeu 

i ca un personaj gras care aduce zeilor apa şi alte 
produse ale abundenţei. Nu avea nici templu, dar era adorat la 
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începutul procesului de inundare, cu sacrificii şi imnuri, la nord 
de Aswan, la Gebel el-Silsila, unde dealurile întâlnesc râul.

Un zeu mare, cel mai aproape de Nil, era Osiris. În mitologie, 
Osiris era regele Egiptului şi a fost ucis de fratele său Seth pe 
malul râului, după care aruncat în el într-un coşciug. Cadavrul 
său a fost tăiat în bucăţi. Mai târziu, sora sa, văduva Isis, a 
reuşit să pună la un loc bucăţile corpului său şi să îl readucă la 
viaţă, pentru a-l concepe pe fiul său, Horus. Osiris, totuşi, nu s
întors pe lumea aceasta, ci a devenit un rege în lumea de 
dincolo. Moartea sa şi reînvierea erau legate de fertilitatea 
pământului. În festivalurile din timpul sezonului inundaţiilor, 
figurine de noroi ce îl întruchipau pe Osiris erau plantate cu orz, 
a cărui germinare era un simbol pentru renaşterea zeului şi a 
pământului. 

Nilul, Soarele egiptenilor 

Având în vedere că civilizaţia egipteană s-a născut în jurul 
Nilului, egiptenii s-au orientat spre sud, de unde izvora râul, 
astfel că vestul era la dreapta lor – prin urmare, aceasta era 
partea „bună” de trecere în lumea de dincolo. Anul şi calendarul 
au fost de asemenea stabilite după Nil şi stele. Noul An era în 
mijlocul lunii iulie, când fluviul începea să se umfle pentru 
inundaţii; asta a coincis aproximativ cu reapariţia stelei Sirius 
(Sothis) după 70 de zile de dispariţie de pe cer. Sothis era o 
ancoră astronomică în calendarul cu 365 de zile. Fluviu definea 
trei sezoane, cu patru luni: „inundaţia” şi „apariţia” (noiembrie
martie), când pământul putea fi cultivat şi „căldură” sau recoltă, 
când culturile erau strânse şi apa era la un nivel scăzut.

 
Pelaghia Roşu – Ioana d’Arc din oastea lui 

Avram Iancu  
 

Mădălina Corina DIACONU

 “(…) sosind la pozițiile menite pentru dânsa, Pelaghia Roșu 
suflă în bucium, femeile călărețe se iviră din toate lăturile, 
înălțară un strigăt mare și se puseră în mișcare” spune Avram 
Iancu în  Raportul său către Franz Josef. 

ine este această femeie despre care Crăi
amintește în scrierile sale? Oamenii care
povestea o numesc “Ioana d’Arc din oastea lui Avram 

Iancu” și o prețuiesc ca pe o adevărata eroină. Doar manualele 
de istorie o ignoră înlocuind-o cu “personalită
Andreea Esca, mult mai importantă în educția copiilor din 
secolul XXI. 

C
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începutul procesului de inundare, cu sacrificii şi imnuri, la nord 
Silsila, unde dealurile întâlnesc râul. 

cel mai aproape de Nil, era Osiris. În mitologie, 
Osiris era regele Egiptului şi a fost ucis de fratele său Seth pe 

un coşciug. Cadavrul 
său a fost tăiat în bucăţi. Mai târziu, sora sa, văduva Isis, a 

ună la un loc bucăţile corpului său şi să îl readucă la 
Osiris, totuşi, nu s-a 

întors pe lumea aceasta, ci a devenit un rege în lumea de 
dincolo. Moartea sa şi reînvierea erau legate de fertilitatea 

În festivalurile din timpul sezonului inundaţiilor, 
figurine de noroi ce îl întruchipau pe Osiris erau plantate cu orz, 
a cărui germinare era un simbol pentru renaşterea zeului şi a 

a născut în jurul 
au orientat spre sud, de unde izvora râul, 

prin urmare, aceasta era 
partea „bună” de trecere în lumea de dincolo. Anul şi calendarul 

l şi stele. Noul An era în 
mijlocul lunii iulie, când fluviul începea să se umfle pentru 
inundaţii; asta a coincis aproximativ cu reapariţia stelei Sirius 
(Sothis) după 70 de zile de dispariţie de pe cer. Sothis era o 

5 de zile. Fluviu definea 
trei sezoane, cu patru luni: „inundaţia” şi „apariţia” (noiembrie-
martie), când pământul putea fi cultivat şi „căldură” sau recoltă, 
când culturile erau strânse şi apa era la un nivel scăzut. BBC 

Ioana d’Arc din oastea lui 

Mădălina Corina DIACONU 

țiile menite pentru dânsa, Pelaghia Roșu 
țe se iviră din toate lăturile, 

țară un strigăt mare și se puseră în mișcare” spune Avram 

despre care Crăișorul Munților 
ște în scrierile sale? Oamenii care-i cunosc 

povestea o numesc “Ioana d’Arc din oastea lui Avram 
și o prețuiesc ca pe o adevărata eroină. Doar manualele 

o cu “personalități” precum 
ția copiilor din 

 

„Această pictură se află la școala ce îi poartă numele și a fost 
comandată de dl profesor Ioan Mariș, pe când era director al 
acestei școli. Reconstituirea chipului s
fizionomiei rudelor și a mărturiilor sătenilor.” 
(enciclopediaromaniei.ro/wiki) 

Pe numele de fată Pelaghina Dufle, eroina din Ardeal s
în 1800 în satul Mărişel, judeţul Cluj. Părin
școlească ținând-o acasă și dându-i o educa
studieze și la Budapesta după care se întoarce în țară unde se 
căsătorește cu Ioan Rosu, cu care are un fiu, Andrei, cunoscut 
centurion în timpul revoluţiei de la 1848
condusă de Avram Iancu în Transilvania. Andrei Ro
care va conduce lăncierii români în a doua luptă de la Mărişel, 
alături de mama sa. 

Cronicile timpului spun ca la 12 martie 1849, în cea de
doua luptă de la Mărişel, Pelaghia Roşu a preluat comanda 
unui batalion format din femeile satului.
soții și fii, puțini la număr în fața dușmanului, de unde și 
pornirea lor de a intra în luptă, aceste femei rămân in istorie 
prin atacul călare dezlănțuit împotriva inamicului
reușit să-l sperie, făcându-l să se retragă.

Pelaghia Roşu a fost recompensată pentru vitejia sa în timpul 
revoluţiei paşoptiste. A primit de la guvernatorul Transilvaniei, 
generalul austriac Wolgemuth, suma de 100 florini la data de 9 
octombrie 1850: 

„Pe temeiul preaînaltei împuterniciri dela 21 August 1850, 
ordonez, să se dee Pelagiei Roşu, mama lui Andreiu Roşu din 
Mărişel, decorat cu crucea de aur pentru merite, suma de o sută 
florini, drept premiu pentru demonstraţia săvărşită cu isteţime în 
contra insurgenţilor, pentru eliberarea satului ei, punându
fruntea unei cete de femei.” 

S-a stins din viața la 10 iulie 1870 și a fost înmormântată în 
cimitirul din satul Mărişel. 

În amintirea sa, școala din satul Mărişel îi poarta numele. 
“Şcoala a fost construită în anul 1925 şi a funcţionat iniţial ca 
şcoală de IV clase, apoi din anul 1960 a funcţionat ca şcoală de 
VIII clase. În anul 1994 şcoala a primit denumirea eroinei 
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școala ce îi poartă numele și a fost 
ș, pe când era director al 

școli. Reconstituirea chipului s-a făcut pe baza 
și a mărturiilor sătenilor.” 

Pe numele de fată Pelaghina Dufle, eroina din Ardeal s-a născut 
în 1800 în satul Mărişel, judeţul Cluj. Părinții au hotărât să o 

i o educație aleasă. Ajunge să 
și la Budapesta după care se întoarce în țară unde se 
ște cu Ioan Rosu, cu care are un fiu, Andrei, cunoscut 

centurion în timpul revoluţiei de la 1848-1849, revoluție 
condusă de Avram Iancu în Transilvania. Andrei Roșu este cel 
care va conduce lăncierii români în a doua luptă de la Mărişel, 

Cronicile timpului spun ca la 12 martie 1849, în cea de-a 
doua luptă de la Mărişel, Pelaghia Roşu a preluat comanda 
unui batalion format din femeile satului. Hotărâte să-și ajute 
ții și fii, puțini la număr în fața dușmanului, de unde și 

pornirea lor de a intra în luptă, aceste femei rămân in istorie 
țuit împotriva inamicului pe care au 
l să se retragă. 

oşu a fost recompensată pentru vitejia sa în timpul 
revoluţiei paşoptiste. A primit de la guvernatorul Transilvaniei, 
generalul austriac Wolgemuth, suma de 100 florini la data de 9 

„Pe temeiul preaînaltei împuterniciri dela 21 August 1850, 
ordonez, să se dee Pelagiei Roşu, mama lui Andreiu Roşu din 
Mărişel, decorat cu crucea de aur pentru merite, suma de o sută 
florini, drept premiu pentru demonstraţia săvărşită cu isteţime în 
contra insurgenţilor, pentru eliberarea satului ei, punându-se în 

ța la 10 iulie 1870 și a fost înmormântată în 

școala din satul Mărişel îi poarta numele. 
“Şcoala a fost construită în anul 1925 şi a funcţionat iniţial ca 

e IV clase, apoi din anul 1960 a funcţionat ca şcoală de 
VIII clase. În anul 1994 şcoala a primit denumirea eroinei 
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satului PELAGHIA ROŞU.” (scoalapelaghiarosu.ro) În anul 
1999 în curtea şcolii s-a dezvelit bustul omagial
Pelaghia Roşu, publicistul Corneliu Diaconovici (prim secretar 
al Asociațiunii transilvane pentru literatura română și cultura 
poporului român -Astra și redactor principal al Enciclopediei 
române, prima enciclopedie românească) scrie: 

„Eroină română, nascută în anul 1800 în Mărişel,
Apuseni ai Ardealului, a fost o ţărancă foarte inteligentă şi 
foarte însufleţită pentru cauza naţională, pentru care şi
închinat viaţa cu devotament şi curaj. A luat parte la luptele 
sângeroase împotriva armatelor maghiare, anume la: 12 martie
şi în 6 iulie 1849. Prima dată în fruntea a 80 de femei, toate 
călări, a luptat impreună cu glotaşii comandaţi de fiul ei, 
Andrei, la muntele ‘Grohot’. Comanda supremă o avuse dânsa. 
Lupta s-a terminat prin înfrângerea honvezilor. A doua oară s
alăturat la ‘Fântânele’ la oastea Iancului, impotriva armatei 
maghiare şi s-a încheiat cu înfrângerea ei şi omorârea căpeteniei 
lor Vasvari.” Surse: enciclopediaromaniei.ro, scoalapelaghiarosu.ro, 
cluj.com 

 
Cine au fost finanţatorii Revoluţiei 

Bolşevice din Rusia 

          Ori de câte ori vedeţi la noi sau aiurea un miting 
„spontan”, masiv, cu mii de oameni în stradă, primul aspect 
la care este necesar să vă gândiţi este să aflaţi cine se află în 
spatele acelui miting.  

u există mitinguri „spontane”: miting „spontan” 
înseamnă un miting cu organizatori ascunşi. La fel, este 
necesar să vă gândiţi imediat cine sunt organizatorii şi 

ce anume urmăresc ei, ori de câte ori cineva vă vorbeşte la 
istorie, în ziare sau la televizor de „revoluţii” şi 
frumoase sunt ele”. „Nu există revoluţii. Există numai lovituri 
de stat.” – Petre Ţuţea 

Iată o dovadă în cele ce urmează. 

Cum şi de ce au plecat revoluționarii bolșevici de la New 
York şi din Zurich ca să dea lovitura de stat? 

Când a început revoluţia care l-a răsturnat de la putere pe ţarul 
Nicolae al II-lea, în februarie 1917, principalii revoluţionari 
bolşevici nu erau în Rusia. Troțki era la New York, în timp ce 
Lenin şi Zinoviev erau în Elveţia. Troțki era omul de legătură 
cu Wall Street-ul iar Lenin era omul de legătură cu Serviciul 
Secret German. Toţi trei (şi ca ei mulţi alţii) făceau parte din 
reţeaua internaţionalistă socialistă mondială (Internaţionala a 
doua socialistă). 

Lenin si grupul său de bolşevici au părăsit Zürich
special, pe 9 aprilie 1917, orele 15.10, dată fixată de serviciul 
secret german. Au sosit la St. Petersburg la 3 aprilie (după 
calendarul iulian), 16 aprilie (după calendarul gregorian) 1917, 
seara. În total, prepararea politico-diplomatică şi tehnic

N
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satului PELAGHIA ROŞU.” (scoalapelaghiarosu.ro) În anul 
a dezvelit bustul omagial Despre 
Corneliu Diaconovici (prim secretar 

țiunii transilvane pentru literatura română și cultura 
și redactor principal al Enciclopediei 

„Eroină română, nascută în anul 1800 în Mărişel, în munţii 
Apuseni ai Ardealului, a fost o ţărancă foarte inteligentă şi 
foarte însufleţită pentru cauza naţională, pentru care şi-a 
închinat viaţa cu devotament şi curaj. A luat parte la luptele 
sângeroase împotriva armatelor maghiare, anume la: 12 martie 
şi în 6 iulie 1849. Prima dată în fruntea a 80 de femei, toate 
călări, a luptat impreună cu glotaşii comandaţi de fiul ei, 
Andrei, la muntele ‘Grohot’. Comanda supremă o avuse dânsa. 

a terminat prin înfrângerea honvezilor. A doua oară s-a 
la ‘Fântânele’ la oastea Iancului, impotriva armatei 

a încheiat cu înfrângerea ei şi omorârea căpeteniei 
Surse: enciclopediaromaniei.ro, scoalapelaghiarosu.ro, 

Cine au fost finanţatorii Revoluţiei 

Ori de câte ori vedeţi la noi sau aiurea un miting 
„spontan”, masiv, cu mii de oameni în stradă, primul aspect 
la care este necesar să vă gândiţi este să aflaţi cine se află în 

„spontane”: miting „spontan” 
înseamnă un miting cu organizatori ascunşi. La fel, este 
necesar să vă gândiţi imediat cine sunt organizatorii şi 

ce anume urmăresc ei, ori de câte ori cineva vă vorbeşte la 
” şi „cât de bune şi 

Nu există revoluţii. Există numai lovituri 

ționarii bolșevici de la New 
  

a răsturnat de la putere pe ţarul 
lea, în februarie 1917, principalii revoluţionari 

țki era la New York, în timp ce 
țki era omul de legătură 

ul iar Lenin era omul de legătură cu Serviciul 
Secret German. Toţi trei (şi ca ei mulţi alţii) făceau parte din 
reţeaua internaţionalistă socialistă mondială (Internaţionala a 

Lenin si grupul său de bolşevici au părăsit Zürich-ul cu un tren 
special, pe 9 aprilie 1917, orele 15.10, dată fixată de serviciul 
secret german. Au sosit la St. Petersburg la 3 aprilie (după 
calendarul iulian), 16 aprilie (după calendarul gregorian) 1917, 

diplomatică şi tehnică a 

expedierii lui Lenin cu grupul său în Rusia, de către germani, n
a durat decât vreo trei săptămâni. 

Troțki a plecat din New York spre Rusia cu vaporul în martie 
1917, dar nava a fost interceptată de canadieni la Halifax, care l
au reţinut pentru că era anarhist. A fost eliberat în urma unor 
intervenţii şi a ajuns în Rusia în mai 1917. 

La 22 octombrie (după calendarul iulian), Comitetul 
Revoluţionar Militar condus de Lev Davidovici Tro
comanda garnizoanei din oraşul Petrograd, care atunci e
capitala Rusiei, oraş numit azi Sankt Petersburg. La 25 
octombrie 1917 (după calendarul iulian încă în uz la acea vreme 
în Rusia, sau 7 noiembrie după calendarul gregorian) grupări 
militare conduse de liderul bolşevic Vladimir Ilici Lenin au 
înlăturat de la putere guvernul provizoriu al lui Alexandr 
Kerenski aproape fără vărsare de sânge. Gărzile Roşii conduse 
de bolşevici au preluat controlul principalelor puncte din 
capitală întâmpinând o slabă opoziţie.  

În noaptea de 24-25 octombrie/6-7 noiembrie 191
ocupat Palatul de Iarnă, reşedinţa ţarilor Rusiei. Acţiunea, 
condusă de Vladimir Antonov-Ovseenko, a întâmpinat o 
rezistenţă minimă, majoritatea locuitorilor oraşului Petrograd 
aflând de evenimente abia a doua zi, din ziar. Palatul era apărat 
de cazaci, batalionul de femei şi de cadeţi (elevi ai unei şcoli 
militare). Interesant este, așa cum vom arăta în continuare, că 
două părți aflate în conflict vor susține același puci. 

De ce a susținut Germania puciul bolșevic din Rusia?

Decizia germană de a sprijini un puci bolşevic în Rusia era 
dictată, în martie (aprilie) 1917, de iminenta intrare a SUA în 
război de partea Angliei. Germania avea, de aceea, interesul să 
încheie urgent o pace separată în Est, cu Rusia. 

După revoluţia din februarie şi instituirea guvernului provizoriu, 
Lenin intrase în legătură cu Max Warburg şi serviciul secret 
german, prin intermediul polonezului Ganeţki şi al socialistului 
elveţian Karl Platten. Trocul propus de Lenin lui Max Warburg 
era simplu: Germania să-l ajute să prei
Petersburg, în schimbul promisiunii lui Lenin de a încheia 
imediat o pace separată, în condiţiile dictate de germani. Ceea 
ce s-a şi petrecut ulterior, la Brest - Litovsk, în 1918.

Dar fiecare pasăre pe limba ei piere. Ulterior, detaşament
comuniste, de data aceasta din Germania, conduse de comunista 
Rosa Luxemburg, îşi vor face însă treaba şi vor declanşa 
revoluţia comunistă şi în Germania. Deşi bolşevicii nu reuşesc 
să pună mâna pe putere, anarhia instaurată va duce la pierderea 
războiului de către Germania. 

De ce a susținut Wall Street-ul puciul bol

Înainte de puciul armat din octombrie, bolşevicii şi bancherii 
care-i finanţează pun la cale fabuloase afaceri post
revoluţionare, ca şi sprijinul secret pe care Wall Stree

istorieistorieistorieistorie    
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expedierii lui Lenin cu grupul său în Rusia, de către germani, n-

țki a plecat din New York spre Rusia cu vaporul în martie 
1917, dar nava a fost interceptată de canadieni la Halifax, care l-

anarhist. A fost eliberat în urma unor 
intervenţii şi a ajuns în Rusia în mai 1917.  

La 22 octombrie (după calendarul iulian), Comitetul 
Revoluţionar Militar condus de Lev Davidovici Troțki a preluat 
comanda garnizoanei din oraşul Petrograd, care atunci era 
capitala Rusiei, oraş numit azi Sankt Petersburg. La 25 
octombrie 1917 (după calendarul iulian încă în uz la acea vreme 
în Rusia, sau 7 noiembrie după calendarul gregorian) grupări 
militare conduse de liderul bolşevic Vladimir Ilici Lenin au 

e la putere guvernul provizoriu al lui Alexandr 
Kerenski aproape fără vărsare de sânge. Gărzile Roşii conduse 
de bolşevici au preluat controlul principalelor puncte din 

 

7 noiembrie 1917 a fost 
ocupat Palatul de Iarnă, reşedinţa ţarilor Rusiei. Acţiunea, 

Ovseenko, a întâmpinat o 
rezistenţă minimă, majoritatea locuitorilor oraşului Petrograd 
aflând de evenimente abia a doua zi, din ziar. Palatul era apărat 

azaci, batalionul de femei şi de cadeţi (elevi ai unei şcoli 
șa cum vom arăta în continuare, că 

ți aflate în conflict vor susține același puci.  

ținut Germania puciul bolșevic din Rusia?  

sprijini un puci bolşevic în Rusia era 
dictată, în martie (aprilie) 1917, de iminenta intrare a SUA în 
război de partea Angliei. Germania avea, de aceea, interesul să 
încheie urgent o pace separată în Est, cu Rusia.  

uirea guvernului provizoriu, 
Lenin intrase în legătură cu Max Warburg şi serviciul secret 
german, prin intermediul polonezului Ganeţki şi al socialistului 
elveţian Karl Platten. Trocul propus de Lenin lui Max Warburg 

l ajute să preia puterea la St. 
Petersburg, în schimbul promisiunii lui Lenin de a încheia 
imediat o pace separată, în condiţiile dictate de germani. Ceea 

Litovsk, în 1918. 

Dar fiecare pasăre pe limba ei piere. Ulterior, detaşamentele 
comuniste, de data aceasta din Germania, conduse de comunista 
Rosa Luxemburg, îşi vor face însă treaba şi vor declanşa 
revoluţia comunistă şi în Germania. Deşi bolşevicii nu reuşesc 
să pună mâna pe putere, anarhia instaurată va duce la pierderea 

ul puciul bolșevic din Rusia?  

Înainte de puciul armat din octombrie, bolşevicii şi bancherii 
i finanţează pun la cale fabuloase afaceri post-

revoluţionare, ca şi sprijinul secret pe care Wall Street-ul urma 
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să-l acorde bolşevicilor, după preluarea puterii de către aceştia, 
prin puciul planificat. 

Colaborarea secretă a Wall Street-ului cu bolşevicii se va 
concretiza, după puci, printr-o serie de mari contracte: General 
Electrics, de pildă, va obţine un contract fabulos pentru 
electrificarea Rusiei. La rândul său, Standard Oil Company, 
imperiul lui Rockefeller, cumpără 50% din câmpurile de petrol 
de la ruşi, cu toate că oficial se spunea că au fost naţionalizate. 
În 1927, Standard Oil, prin partenerul său Vacuum Oil 
Company obţine şi dreptul exclusiv de vânzare a petrolului 
rusesc în ţările europene şi construieşte prima rafinărie din 
Rusia. 
Iată alte câteva firme americane care au profitat de puciului 
bolşevic: Gillette, Du Pont, Harriman, Hammer, Singer, 
Harvester, Westing House, Ford, Caterpillar. Pe lângă acestea 
au profitat și firme englezeşti: Royal Dutch, Shell, Metro-
Vickers, Birmingham Arms, Stery, Ferguson; firme franțuzești: 
Duverger, Schlumberger, Duralumin; şi firme italiene: Fiat, 
Nobile, Montefiore. 

Mulţi dintre bancherii de pe Wall Street vor face apoi, decenii la 
rând, colosale afaceri cu URSS. Ca, de pildă, Armand Hammer 
(„miliardarul roşu”) ori Averell Harriman. Harriman a format 
cu statul bolşevic o firmă maritimă care opera în regim de 
monopol. A obținut concesii pentru exploatarea (cu mână de 
lucru rusească, foarte ieftină, impulsionată de activiştii şi ofiţerii 
CEKA) imenselor zăcăminte de mangan din munţii Caucaz. Nu 
întâmplător, acelaşi Harriman va deveni trimis al SUA la 
Moscova şi confidentul lui Stalin pe relaţia cu SUA. 

Instaurarea comunismului în Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a 
fost câtuşi de puţin un act spontan, ci rezultatul unui amplu 
proiect secret („Planul Marburg”), pregătit minuţios în afara 
Rusiei. Şi finanţat generos de marii bancheri internaţionali. În 
primul rând de cei de pe Wall Street: Jacob Schiff, J.P. Morgan, 
Otto Kahn, Paul Warburg, John D. Rockefeller, Edward Henry 
Harriman, Frank Vanderlip. Finanţarea bolşevicilor de către 
Wall Street era intermediată de banca suedeză NYA Banken, 
condusă de bancherul promarxist Olof Aschberg. 

Dolari pentru revoluţii  

La începutul secolului XX, Andrew Carnegie a finanţat un plan 
secret prin care guvernele statelor importante să fie 
„comunizate”, adică trecute economic la forma monopolismului 
de stat. Controlat de bancherii internaţionali de pe Wall Street, 
sistemul monopolismului de stat le-ar fi permis acestora să 
trateze economic şi financiar direct cu guvernele impuse de ei 
prin „revoluţii”. 

În 1905, acest sindicat al bancherilor internaționali – sindicat 
numit la vremea aceea, la New York „Trust of money” („Trustul 
banilor”) – şi Iacob Schiff au finanţat „duminica sângeroasă” de 
la St. Petersburg. Revoluţie condusă de un agent al Ohranei 
(poliţia secretă rusă), Părintele Gapon, şi încheiată cu un eşec.  
„Trustul banilor” – mai ales Guaranty Trust al lui J.P. Morgan – 
a finanţat revoluţia lui Pancho Villa din Mexic, în urma căreia 

SUA au luat de la Spania un vast teritoriu. 
De asemenea, există o documentaţie vastă privind implicarea 
bancherilor internaţionali în revoluţia lui Sun Yat-sen. Charles 
B. Hill, care conducea trei filiale ale lui Westinghouse, a tratat 
direct cu Sun Yat-sen aspectele financiare ale revoluţiei 
chineze. 

Mai târziu, în 1917, acelaşi Charles B. Hill a folosit filiala 
Westinghouse din Rusia pentru a-i finanţa generos pe bolşevici. 
În 1923 – când URSS şi-a creat prima bancă internaţională, 
Ruskombank – asociatul lui J.P. Morgan, bancherul suedez Olof 
Aschberg, a devenit preşedintele băncii sovietice. Iar Max May, 
vicepreşedinte la Guaranty Trust (J.P. Morgan), a preluat 
funcţia de director al Ruskombank. Primul ambasador sovietic 
în SUA – Ludwig Martens – a fost susţinut financiar de 
Guaranty Trust al lui J.P. Morgan. 

Prin aceste manevre, bancherii internaţionali de pe Wall Street 
urmăreau să instaureze în Rusia un guvern care să practice 
monopolismul de stat, astfel ca înţelegerile directe cu guvernul 
sovietic să le garanteze bancherilor internaţionali exploatarea pe 
termen cât mai lung – şi cu garanţii guvernamentale – a 
fabuloaselor bogăţii ale Rusiei. Bolşevismul a fost prima formă 
de globalizare prin crearea unor structuri supranaţionale. 
Cominternul nu era altceva decât „bunicul” Uniunii Europene. 

Un cont pentru „tovarăşul Troțki”  

 
Lenin, Troțki și Stalin 

La 21 septembrie 1917, o telegramă de la Stockholm anunţa 
oficial deschiderea unui cont curent la NYA Banken „pentru 
acţiunile tovarăşului Troțki”. Iată textul: 

„Stockholm, 21 septembrie 1917 

Domnului Rafael Scholan  

Stimate tovarăşe,  

Casa bancară Warburg, în urma unei telegrame trimise de 
preşedintele Sindicatului Renano-Westfalian a deschis un cont 
curent pentru acţiunile tovarăşului Troțki. 
Un avocat, probabil domnul Kestroff, a primit muniţii, al căror 
transport, împreună cu banii, l-a organizat… Şi căruia i se va 
da suma cerută de tovarăşul Troțki.” 

istorieistorieistorieistorie    
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„Tovarăşul Troțki”, cel la care se referă telegrama, se numea în 
realitate Leiba Davidovici Bronstein şi era fiul unui negustor 
originar de lângă Elisabetgrad (Krivoirog – Ucraina). Era 
însurat cu fiica bancherului Jivtovski, cel care îl pusese în 
legătură şi cu cercurile bancare de pe Wall Street. În primul 
rând, cu Iacob Schiff, preşedintele băncii Kuhn, Loeb & Co. 
Iacob - Henry Schiff, născut în 1847 la Frankfurt pe Main 
(Germania), emigrase în 1865 în America, unde va reuşi, 
datorită talentului său financiar, să ajungă în fruntea Kuhn, 
Loeb & Co. Cea care va finanţa reconstrucţia căilor ferate din 
America („Union Pacific”), folosind mână de lucru ieftină, 
chineză. 

În 1904-1905, firma Kuhn, Loeb & Co a finanţat Japonia în 
războiul contra Rusiei, permiţând astfel Japoniei să obţină o 
victorie care a destabilizat serios Imperiul Rus. Prizonierii ruşi 
au fost preluaţi apoi de la japonezi de Schiff, iar o parte dintre 
aceştia, antrenaţi pe un teren aparţinând lui Standard Oil (SUA), 
îl vor însoţi pe „tovarăşul Troțki” atunci când acesta va reveni 
de la New York în Rusia, în 1917, la bordul vasului Cristianja. 

Din 1916, Iacob Schiff devine principalul conducător al 
operaţiunii de implantare a bolşevismului în Rusia. Nepotul său, 
John Schiff, estima în New York Journal American (3 februarie 
1949): „Bătrânul a cheltuit circa 20.000.000 de dolari pentru 
triumful final al bolşevismului în Rusia”. O sumă imensă la acea 
vreme. 

Prima revoluţie din Rusia avusese loc, de fapt, în februarie 
(martie) 1917, sprijinită de G. Buchanan – ambasadorul Angliei 
la St. Petersburg – şi avusese un caracter paşnic. Urmărise, între 
altele, instaurarea în Rusia a unei monarhii constituţionale: ţarul 
urma să fie controlat de Duma (parlament). Guvernul provizoriu 
constituit atunci îi cuprindea, între alţii, pe prinţul Lvov, pe 
istoricul Miliukov şi pe avocatul (social-democrat) A.F. 
Kerenski. Guvernul provizoriu, de comun acord cu Ţarul 
Nicolae al II-lea, care abdicase, a propus fratelui acestuia, 
Marele Duce Mihail, să-i urmeze la tron ţarului. Marele Duce se 
bucura, în februarie (martie) 1917, de sprijinul soldaţilor, 
ţăranilor, muncitorilor, ca să nu mai vorbim de cel al clasei 
conducătoare a Rusiei. El a declinat însă propunerea. Troțki a 
recunoscut mai târziu, în 1922, într-o scrisoare către S.R. 
Mstislaviski că: „Revoluţia (din februarie – n.n.) ne-a surprins 
în plin somn, ca pe fecioarele nebune din Evanghelie”. 

Adevărul este că la data veritabilei revoluţii – cea din februarie 
1917 – corifeii „revoluţiei” bolşevice din octombrie erau 
aproape toţi în Occident: Troțki la New York, iar Lenin și 
Zinoviev în Elveţia. Prin refuzul Marelui Duce Mihail de a 
prelua puterea în Rusia începe ceea ce istoricii numesc perioada 
de „dvoevlastie” („dualitate a puterii”) dintre Comitetul 
provizoriu al Dumei (proaspăt constituit) şi Comitetul executiv 
provizoriu. Ceea ce va afecta, treptat, deciziile şi autoritatea 
guvernului provizoriu. 

Bolşevicii, aflaţi atunci aproape toţi în Occident, au „mirosit” 
momentul favorabil. Dar nu numai ei: bancherii de pe Wall 
Street, interesaţi de bogăţiile enorme ale Rusiei, şi din motive 

strict militare, Germania – sunt cele două forţe care vor facilita 
bolşevicilor accesul la putere. 

Consilierul lui Wilson  

 
Woodrow Wilson și Edward Mandel House 

Eminenţa cenuşie care a făcut posibilă reîntoarcerea lui Troțki 
din SUA în Rusia a fost unul dintre cei mai importanţi masoni 
de stânga ai secolului XX: colonelul Edward Mandel House (în 
realitate nu era colonel, ci aşa i se spunea). 

Fără să intrăm prea mult în detalii, este totuşi necesar să 
menţionăm că preşedintele american Woodrow Wilson, reales 
prin diverse manevre în 1916, a fost permanent vidat politic de 
House, un apropiat al comunităţii bancherilor de pe Wall Street, 
mai ales al băncii Kuhn, Loeb & Co. Preşedintele Wilson însuşi 
recunoştea: „Domnul House este a doua mea personalitate. El 
este celălalt ego. Gândurile lui şi ale mele sunt aceleaşi”. 
House, un marxist, scrisese încă din 1912 un roman profetic, 
Philip Dru, Administrator, în care personajul principal, Philip 
Dru, încerca să instaureze în lume „socialismul aşa cum l-a 
visat Karl Marx”. 

Impozitul pe venit şi ideea de bancă centrală fuseseră propuse 
chiar de Karl Marx în Manifestul Partidului Comunist, manifest 
inspirat de programul Lojei Illuminati-lor al lui Weishaupt. Din 
cele zece puncte ale Manifestului Partidului Comunist, punctul 
al doilea prevedea „un impozit gradat pe venit”, iar punctul al 
cincilea „centralizarea creditului în mâinile statului prin 
intermediul unei bănci naţionale cu capital de stat şi monopol 
exclusiv”. 

Încă înainte de intrarea SUA în război (provocată prin 
scufundarea vasului Lusitania, de către un submarin german, 
incident în care au murit 128 de americani), ancheta şi 
Preşedintele Wilson ascunseseră faptul că Lusitania transporta 6 
milioane de cartuşe pentru Anglia, în timp ce SUA se 
declaraseră, oficial, în neutralitate. Colonelul House negociase 
un acord secret cu Anglia, garantând participarea SUA la 
război. 

În 1917, tot House a format la New York grupul The Inquiry, 
care a elaborat planurile acordului de pace din 1919. Douăzeci 
de membri ai grupului l-au însoţit apoi pe Preşedintele Wilson 
la Paris, la Conferinţa de Pace. Printre aceştia se numărau însuși 
House, bancherii Paul Warburg şi Bernard Baruch. Celebrul 

istorieistorieistorieistorie    
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punct al Conferinţei – „asociaţia generală a naţiunilor”, din 
care s-a născut Liga Naţiunilor, a fost tot ideea lui House. 
Ulterior, House va deveni consilierul lui F.D. Roosevelt. 

În 1917, după evenimentele din februarie (martie), House, 
susţinut de bancherii Iacob Schiff şi Paul Warburg, îl expediază 
pe Troțki în Rusia, împreună cu un grup de 276 de oameni 
instruiţi, la bordul vasului Cristianja, cu misiunea de a-i aduce 
la putere pe bolşevici. Un incident este semnificativ: arestat în 
portul Halifax de către autorităţile canadiene pe motiv că este 
anarhist (3 aprilie 1917), Troțki va fi eliberat urgent la 
intervenţia personală a colonelului House.  

Fratele bancherului american Paul Warburg, anume Max 
Warburg – care era şeful serviciului secret militar german – îl 
expedia pe Lenin cu un grup de bolşevici, care se aflau de ani 
de zile în Elveţia, în Rusia. Grupul a călătorit într-un tren 
special („vagonul plumbuit”), având scopul de a organiza la St. 
Petersburg o lovitură de stat care să scoată Rusia din război. 
Bolşevicii urmau apoi să încheie rapid o pace separată cu 
Germania. 

Pachetul Lenin pentru Rusia  

Winston Churchill, în cartea The World Crisis (Criza 
mondială), vol. IV, pag. 72-73 scrie următoarele: „Către 
mijlocul lui aprilie, germanii au luat o decizie sinistră. 
Ludendorff îşi cobora vocea când venea vorba despre ea. E 
adevărat, trebuie ţinut cont şi de riscurile disperate pe care 
comandanţii militari germani şi le asumaseră. Ei se găseau în 
aceeaşi stare de spirit care îi condusese la declanşarea unui 
război submarin, ştiind prea bine că acesta va provoca intrarea 
în război a Statelor Unite contra Germaniei. Totuşi, nu fără un 
sentiment de teroare, au îndreptat împotriva Rusiei arma cea 
mai respingătoare dintre toate: Lenin. L-au transportat pe 
Lenin din Elveţia în Rusia, într-un vagon plumbuit, ca pe un 
mort. Decizia germană de a sprijini un puci bolşevic în Rusia 
era dictată, în martie (aprilie) 1917, de iminenta intrare a SUA 
în război de partea Angliei. Germania avea, de aceea, interesul 
să încheie urgent o pace separată în Est, cu Rusia.” 

După revoluţia din februarie şi instituirea guvernului provizoriu, 
Lenin (stabilit de ani de zile într-un exil comod în Elveţia, 
departe de Rusia, lecturând tihnit prin marile biblioteci) intrase 
în legătură cu Max Warburg şi serviciul secret german, prin 
intermediul „polonezului” Ganeţki (care în realitate se numea 
Furstenberg) şi al socialistului elveţian Karl Platten. 

Trocul propus de Lenin lui Max Warburg era simplu: Germania 
să-l ajute să preia puterea la Petersburg, în schimbul promisiunii 
lui Lenin de a încheia imediat o pace separată, în condiţiile 
dictate de germani. Ceea ce s-a şi petrecut ulterior, la Brest – 
Litovsk, în 1918. 

Hotărârea de a-l expedia pe Lenin cu bolşevicii săi în Rusia a 
fost supusă de Max Warburg examinării Statului Major german. 
La întrunire au participat, între alţii, generalul Erich Ludendorff 
(şeful de Stat Major), ministrul de Interne Diego von Bergen şi 

secretarul de stat din Ministerul de Externe Arthur 
Zimmermann. S-au discutat rezultatele operaţiunilor de 
destabilizare a Rusiei, organizate de Von Bergen, cu ajutorul 
cercurilor socialiste ruse. Sume între 40 şi 80 de milioane de 
mărci fuseseră folosite de Von Bergen pentru finanţarea unor 
mişcări subversive, produse de anarhişti, naționalişti şi grupări 
antiţariste, dar fără succes. 

La mijlocul discuţiilor, Diego von Bergen a rostit o frază care a 
hotărât soarta secolului XX: „Cred că cel mai bine ar fi să 
auziţi părerea dr. Helphand despre întreaga problemă”. Dr. 
Helphand, alias Parvus, s-a recomandat participanţilor drept 
„purtătorul de cuvânt al unor cercuri financiare bine plasate”. 
În realitate, Parvus era spionul lui Max Warburg în Rusia, de 
mult timp. El conducea o întreagă reţea, infiltrată mai ales în 
anturajul ţarinei (din care făcuse parte şi celebrul Rasputin). 
Dar, în aceeaşi măsură, Parvus era la fel de bine infiltrat şi în 
cercurile bolşevice. Preocupat de ocultism şi fenomene 
parapsihologice, dr. Helphand mai era şi membru important al 
Lojei Marelui Orient. 

Imediat ce a început discuţia, Parvus a expus planul expedierii 
lui Lenin şi a bolşevicilor din Elveţia, cu un tren special, în 
Rusia. Parvus a solicitat pentru toată afacerea 5.000.000 de 
mărci. Cu un an înainte, Parvus primise de la Max Warburg şi 
serviciul secret german 1.000.000 de mărci pentru organizarea 
unei greve generale la Petersburg, care a adunat, în ianuarie 
1916, vreo 55.000 de participanţi. Suma solicitată acum de 
Parvuss urma să fie procurată de Max Warburg de la diverşi 
bancheri europeni, legaţi de magnatul Rotschild, ca Olaf 
Aschburg, Alfred Milner etc. 

Bani pentru bolșevici  

Trebuie să menţionăm că, până în 1918, Max Warburg le-a 
asigurat bolşevicilor lui Lenin o finanţare „europeană” (aşadar 
diferită de ceea ce primea Troțki din Wall Street) de 40.580.997 
de mărci, ulterior expediindu-le alte 15.000.000 de mărci, sume 
considerabile la acea vreme. În plus, Max Warburg şi colonelul 
Nicolai din serviciul secret german au „legendat” câteva zeci de 
ofiţeri ai acestui serviciu cu nume ruseşti şi i-au expediat la St. 
Petersburg, ca principali experţi în organizarea puciului. Aceşti 
ofiţeri germani au ocupat ulterior poziţii de conducere în 
Armata Roşie, pe toată durata Războiului Civil. Ei au alcătuit, 
până în 1921, corpul de gardă al conducerii bolşevice, 
asigurându-i securitatea, fapt trecut sistematic sub tăcere de 
istorici. 

Din cauza acestor legături cu bolşevicii, colonelul Nicolai a fost 
mai târziu respins de Hitler şi, după al Doilea Război Mondial, 
s-a refugiat în URSS, al cărei spion devenise. Lenin şi grupul 
său de bolşevici a părăsit Zürich-ul, cu un tren special, pe 9 
aprilie 1917, orele 15.10, dată fixată de serviciul secret german. 

Despărţirea bolşevicilor de ceilalţi socialişti ruşi, aflaţi în exilul 
elveţian, a fost violentă, bolşevicii fiind catalogaţi drept 
„canalii”, „trădători” şi „porci”.  

istorieistorieistorieistorie    
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Voiajul de reîntoarcere s-a făcut pe linia Singen, Offenburg, 
Mannheim, Frankfurt, Berlin, Bergen şi Sassnitz. Ulterior, prin 
Telleborg, Malmo, Stockholm şi Bielo-Ostrov, Lenin şi grupul 
său au sosit la St. Petersburg la 3/16 aprilie 1917, seara.

În total, pregătirea politico-diplomatică şi tehnică a expedierii 
lui Lenin și a grupului său în Rusia n-a durat decât vreo trei 
săptămâni. În timpul călătoriei, Lenin şi grupul său de bolşevici 
n-au avut voie să se angajeze în discuţii cu alte persoane. Li s
asigurat hrană suficientă, inclusiv laptele necesar copiilor mici. 

Cu titlu de curiozitate, să remarcăm că serviciul secret germ
suportat, pe toată durata anului 1917, toate cheltuielile de 
propagandă ale bolşevicilor. Printre altele, Max Warburg a 
finanţat şi Pravda. 

7 august 1917: „Crucea Roşie” americană la Petersburg

În august 1917 – cu două luni înainte de „revoluţie” 
Petersburg îşi face apariţia o aşa-zisă „misiune a Crucii Roşii
americane: 36 de persoane, toate îmbrăcate în halate albe, cu 
însemnele şi simbolurile Crucii Roşii. Misiunea afişa scopuri 
strict umanitare. În realitate, lucrurile stăteau puţin difer

„Misiunea Crucii Roşii” americane descinsese la St. Petersburg 
direct de pe Wall Street: 26 dintre „misionari” se numărau 
printre cei mai mari bancheri, oameni de afaceri şi industriaşi 
americani, deghizaţi în medici, încadraţi fantezist în serviciul 
sanitar al armatei americane. „Misiunea” fusese expediată în 
Rusia chiar de colonelul Edward Mandell House, consilierul 
preşedintelui Wilson. Acelaşi care îl expediase de la New York 
la St. Petersburg şi pe Troțki, cu grupul său de mercenari, la 
bordul vasului Cristianja, ca să organizeze puciul bolşevic 
plănuit. 

În fruntea misiunii Crucii Roşii americane se afla „medicul” 
William Boyce Thompson, nimeni altul decât directorul Federal 
Reserve a SUA. Alături de Thompson, alţi „medici” şi 
„infirmieri” vestiţi pe Wall Street, ca Robert Barr (preşedintele 
Chase National Bank), Corse (de la National City Bank), 
Averell Harriman (de la firma Harriman, cu mari investiţii în 
mine şi petrol) ori ca Thomas Thacher, Henry Davison, Alan 
Wardwell, Harold Swift. Amestecaţi printre cei 10 medici (şi 
câteva infirmiere) autentici. 

Aceştia din urmă vor pleca, de altfel, o lună mai târziu. 
„Medicii” de pe Wall Street vor rămâne însă la St. Petersburg 
până în noiembrie 1917. Adică se mai aflau acolo în timpul 
puciului bolşevic. Cine erau „translatorii ruşi” ai grupului de 
„medici” de pe Wall Street? Primul, „căpitanul Ilovaiski”, se 
numea Boris Reinstein (viitorul secretar al lui Lenin). Alt 
„translator”: Alexandr Grunberg (nume real Mihail Gruzenberg, 
al cărui frate, Zorin, va deveni ministrul-comisar al lui Lenin şi 
va face apoi o lungă cariera în diplomaţia sovietică).

Cei 26 de „medici” de pe Wall Street şi „translatorii ruşi”, 
conduşi de Ilovaiski, sunt primiţi, în august 1917, în audienţă de 
Lenin, la insistenţele lui Troțki. Se pun la cale fabuloase afaceri 
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Cei 26 de „medici” de pe Wall Street şi „translatorii ruşi”, 
conduşi de Ilovaiski, sunt primiţi, în august 1917, în audienţă de 

Se pun la cale fabuloase afaceri 

post-revoluţionare, ca şi sprijinul secret pe care Wall Street
urma să-l acorde bolşevicilor, după preluarea puterii de către 
aceştia, prin puciul planificat.   

Surse: Timpul.md – 2013 şi http://fluierul.ro/article

 
Contribuții privind Statutele Reuniunii sodalilor

(meseriașilor) români din Sibiu (1867).
Organizare, manifestări culturale 

anii 1867-1946
repere, date statistice, bibliografie

 

Prof. drd. Dragoș CURELEA - Liceul Tehnologic ,,Avram 
Iancu” Sibiu, C.R.I.F.S.T., Divizia Bra

        O formă de manifestare culturală, de altfel necesară, 

atât din punct de vedere juridic, pentru a se accepta această 

formă de asociere a meseriașilor români la Sibiu în 1867, cât 

și în plan cultural și adminitrativ, pentru că statuta modul 

în care se înființa, organiza, activa și desființa această 

Reuniunie sibiană o reprezintă Statutele (1867)

entru acuratețea celor afirmate redăm mai jos Statutele 

Reuniunii, grupate pe cele 11 paragrafe în care se 

reglementau activitățile, organizarea și direcția de 

perspectivă a acestei structuri socio-profesionale române

Sibiu.  

Statutele Reuniunii sodalilor (meseria
Sibiu (1867), acestea au fost reînnoite în 19 octombrie 1924 
în cadrul ședinței generale anuale2 

Scopul Reuniunii 

§. 1. Reuniunea sodalilor români [din Sibiu] are drept scop 
înaintarea în cultură, cu deosebire însă înaintarea în cuno
reale [și meserii]. 

 

 

 

                                                             

1 Statutele Reuniunii sodalilor (mesesriașilor) români din Sibiu
ediția a II-a, 1897, ediția a III-a, 1924), Sibiu, Editura Arhidiecezană, 4 p.

2 Traian Chirilă, Reuniunea culturală națională a meseriașilor români din Sibiu
Anexe, p. 222. Prima ediție a Statutelor Reuniunii sodalilor (meseria
a fost publicată în 1867, cea de-a doua ediție, adusă la zi grafic, a fost publicată în 1892, iar 
a treia ediție a fost publicată în 1924. Nu au existat desosebiri notabile între aceste trei 
ediții.  

P
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Mijloacele care contribuie la atingerea scopului 

§. 2. Spre ajungerea [atingerea și îndeplinirea] scopului 
Reuniunea statornicește, unele zile respective seri în săptămână, 
în care se adună laolaltă, ca să ascuplte propuneri privitoare la  
starea industriei din trecut și prezent, la starea comerțului și 
mișcarea lui, la legătura industriei, comerțului cu agricultura și 
alte ramuri economice din științele reale; apoi pentru recreerea 
și cultura spirituală să se citească obiecte de natură beletristică, 
poezii și în fine să se facă deprinderi în scriere, compunere, 
contabilitate și cântări. 

 În adunările Reuniunii lecturile și discuțiile politice și 
confesional-religioase sunt deschise. 

 Membrii Reuniunii 

§. 3. a). Ordinari: Orice industriaș român, începând de la sodal 
(calfă) în sus poate fi membru ordinar;  

b). Conlucrători: Orice român care va contribui sau cu ajutor 
material, sau cu ajutor spiritual contribuind  și propunând 
regulat la anumite ore din unul dintre obiectivele amintite la § 2, 
este membru conlucrător;  

c). Onorari: Oricine care va motiva rin vreun alt ajutor dat 
Reuniunii, de a-l alege între membrii săi, însă fără de a 
răspunde însușirilor și obligațiilor de sub litera a și b, dacă 
voiesc va fi membru de onoare. 

 Antistiii 

§. 4. Reuniunea sodalilor români din Sibiu își va alege înainte 
de toate un patron su a cărui îndrumare și protecție își va pune 
întreprinderea sa. Mai departe, un reședinte și un 
vicepreședinte, un notar, un casier, un controlor și un comitet de 
4 membri. 

 Patronul Reuniunii este ales pe viață. Ceilalți se aleg la 
sfârșitul fiecărui an în luna decembrie, în duminica a doua din 
lună. În afară de preșeinte, care poate fi ales și dintre membrii 
conlucrători, ceilalți se aleg numai dintre membri ordinari. 

 Îndatoririle Comitetului 

§. 5. Comitetul, sub conducerea președintelui, și în caz de 
absență a vicepreședintelui, se va îngriji de administrarea 
Reuniunii, precum de primirea noilor membrii, de îngrijirea și 
întrebuințarea averii Reuniunii, de ținerea în ordine a locației în 
care se adună membrii, de mobilele, de bibliotecă, de sală, de 
inventarul material; în fine la cazul în care Reuniunea va avea 
vreo festivitate și de ordinea participării la aceasta. 

 Comitetul va ține ședințe regulate la fiecare două luni 
începând din ianuarie. Duminica dintâi din ianuarie, 

președintele va aduna membrii comitetului prin intermediul 
notarului. Rezultatele ședințelor comitetului se depun cu 
protocol de ședință care la sfârșitul fiecărui an se depune spre 
păstrare în arhiva Reuniunii. Secretarul întocmește și are grijă 
de protocolul ședințelor comitetului. Casierul poartă grija 
documemtelor contabile, despre ajutoarele intrate, cât și despre 
spesele ieșite în și din Casa Reuniunii. Controlorul 
contrasemnează chitanțele pentru spesele din averea Reuniunii. 

 Averea  

§. 6. Reuniunea va stabili o taxă pentru fiecare membru ordinar, 
care o va achita în adunarea generală anuală care se va 
desfășura la sfârșitul fiecărui an. Cu această ocazie se va face 
controlul socotelilor cu opt zile înainte de alegerea cea nouă a 
președintelui și comitetului. 

 Dăruiri de tot felul Reuniunea le va primi cu mulțumită 
de la toți binevoitorii ei.  

 Spesele 

§. 7. Comitetul va cheltui din suma care i-se va stabili la sfârșitu 
anului: 

a) Pe foi periodice (nepolitice); 
b) Pe cărți pentru lectură; 
c) Pe mape, globuri și alte instrumente necesare la 

atingerea scopului Reuniunii. 
Intrarea și ieșirea din Reuniune 

§. 8. Doritorii de a fi membri ordinari sau conlucrători au a se 
prezenta la președinte , care îi va spune care sunt obligațiile 
membrilor, dar și drepturile lor. Dacă aceștia acceptă, notarul 
(secretarul) se însărcinează de a-l trece în rândurile membrilor și 
la cea dintâi adunare, de comun acord, în ora de propuneri îl va 
face cunoscut Reuniunii. 

 Aceia care vor să părăsească Reuniunea o pot face, 
dacă vor fi corespuns îndatoririlor stabilite până la sfârșitul lunii 
în care vrea să pășească în afară. Acei membri încă vor fi priviți 
ca ieșiți din reuniune, care în șase săptămâni, în afară de caz de 
boală sau o altă cauză de moment, nu vor cerceta aceste 
propuneri. 

 Adunarea generală 

§. 9. Adunarea generală a membrilor se va întruni la sfârșitul 
fiecărui an; în acestea se vor derula consultări asupra alegerilor 
care sunt prevăzute și normale în § 4. Va lua la cercetare 
agendele comitetului n baza paragrafului 6 la aliniatele 1, 2, 3, 
5, 6 și § 7 și 8; va norma și unele festivități  de petrecere, care 
după caz, ca să fie afară liber să se poatăconduce după un steag 
propriu al Reuniunii; va aduce în discuție noi propuneri, va 
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sancționa hotărârile saun concluziile numai în prezența a celui 
puțin trei părți din totalitatea numărului membrilor. 

 Limba afacerilor Reuniunii 

§. 10. Toate afacerile Reuniunii instructive și administrative se 
vor purta numai în limba română.  

 În caz de dizolvare 

§. 11. Averea Reuniunii trece la Asociațiunea 
pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român

Mijloacele materiale și culturale ale Reuniunii meseriașilor 
români din Sibiu între anii 1867-1946 

1. Sediul Reuniunii;  
2. Sala de expoziții și festivități;  
3. Mobilierul, birourile, biblioteca și sala de lectură; 
4. Corul Reuniunii;  
5. Produsele Reuniunii materiale și culturale; 
6. Ședințele Reuniunii, administrative, literar
cursurile pentru adulți;  
7. Averea Reuniunii (fondurile);  
8. Îngrijirea și formarea ucenicilor, dar și a nevoiașilor; 
9. Jubileurile, festivitățiile, serbările;  
10. Expozițiile;  
11. Cuvintele de învățătură;  
12. Găzduirile și colaborările;  

Nume 

prenume2 

Mandat
ul / 
perioad
a de 
conduc
ere 

Observații / Statutul socio
profesional 

Asesor 
consistorial 

Nicolae 
Cristea 

1867-
1897 

Asesor = consilier mitropolitan, 
redactor al Telegrafului român 
profesor la Seminarul Andreian 
din Sibiu 

Victor Emil 
Tărdășianu 

1897-
1920 

Funcționar administrativ

Gheorghe 
Poponea 

1920-
1924 

Funcționar 

Dr. Nicolae 
Colan 

1925-
1936 

Profesor, Episcop ortodox al 
Vadului, Feleacului 
Mitropolit al Ardealului

Pr. Stavofor 
Emilian 
Cioran 

1936-
1946 

Preot stavrofor, consilier 
mitropolitan în Sibiu 
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ționa hotărârile saun concluziile numai în prezența a celui 
ți din totalitatea numărului membrilor.  

și administrative se 

țiunea Transilvană 
și Cultura Poporului Român 

și culturale ale Reuniunii meseriașilor 

și sala de lectură;  

și culturale;  
țele Reuniunii, administrative, literar-culturale și 

și a nevoiașilor;  

13. Realizările social-culturale;  
14. Casina și jocurile;  
15. Ecourile în presă1. 
 

Tabel nr. 1 Președinții Reuniunii meseriașilor români din 
Sibiu între 1867-1946 

Componența celui de-al cincilea Comitet al Reuniunii 
meseriașilor români din Sibiu din 1940 prezidat de 

protopopul-stavrofor Emilian Cioran
Apărută într-un climat social

românii din Transilvania, în anul semnării Dualismului de la 

Viena, Reuniunea înființată la Sibiu de 

Nicolae Cristea cu ajutorul lui Nicolae Popea

o initiativă locală care la puțin timp a fost urmată de înființarea 

unor reuniunisimilare după modelul sibian în Bra

Bartolomeu Baiulescu și la Cluj în 1871

Organigrama Reuniunii 

Bibliografie 
Izvoare,  
Direcția Județeană Sibiu a Arhivelor Naționale, (în continuare se va cita: 
D.J.S.A.N.), Fond Reuniunea sodalilor români, Acte
(1872-1892) și Registrul membrilor (1893-1913).
Documente edite 

                                                             

1 Serviciul Județean Sibiu al Arhivelor Naționale, (în continuare se va cita: 
S.J.S.A.N.), Fond Reuniunea sodalilor români, Acte, Protocolul membrilor (1872
Registrul membrilor (1893-1913). 

2 Traian Chirilă, Reuniunea culturală națională a meseriașilor români din Sibiu
Sibiu, Editura Arhidiecezană, 1946, p. 15, 65, 83, 95. 

3 Anca Sîrghie, Memorandistul Nicolae Cristea 
2011, p. 56-57. 

ții / Statutul socio-

Asesor = consilier mitropolitan, 
redactor al Telegrafului român și 
profesor la Seminarul Andreian 

administrativ 

Profesor, Episcop ortodox al 
Vadului, Feleacului și Clujlui, 
Mitropolit al Ardealului 

Preot stavrofor, consilier 
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ședinții Reuniunii meseriașilor români din 

 

al cincilea Comitet al Reuniunii 
șilor români din Sibiu din 1940 prezidat de 

stavrofor Emilian Cioran 
un climat social-politic complex pentru 

în anul semnării Dualismului de la 

țată la Sibiu de asesorul consistorial 

cu ajutorul lui Nicolae Popea a reușit să impună 

țin timp a fost urmată de înființarea 

după modelul sibian în Brașov la 1869 de 

18713. 

 

ția Județeană Sibiu a Arhivelor Naționale, (în continuare se va cita: 
, Acte, Protocolul membrilor 

1913). 

ționale, (în continuare se va cita: 
, Protocolul membrilor (1872-1892) și 

țională a meseriașilor români din Sibiu, 

Memorandistul Nicolae Cristea și epoca sa, Sibiu, TehnoMedia, 
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Anuarul I al Reuniunii sodalilor români din Sibiu, Sibiu, Editura Arhidiecezană, 
1900. 
Dicționare și sinteze 
Mircea Păcurariu, Dicționarul teologilor români, București, 2002.
Lucrări generale și speciale 
Chirilă, Traian, Reuniunea culturală națională a meseriașilor români din Sibiu
Sibiu, Editura Arhidiecezană, 1946. 
Cioran, Emilian, Comemorarea lui Nicolae Cristea. 100 ani de la na
Biblioteca meseriașilor români, nr. 7, Sibiu, 1934. 
Glodariu, Eugenia, Asociațiile culturale ale tineretului studios român din 
Monarhia Habsburgică, Cluj-Napoca, Bibliotheca Musei Napcensi, XVII, 
1998. 
Păcurariu, Mircea, Cărturari sibieni de altădată, Sibiu, Editura Andreiană, 
2015. 
Popa, Ioan, Dimensiuni etno-identitare și național-politice în spa
transilvănean 1849-1918, Cluj-Napoca, Argonaut, 2013.  
Poponea, Gheorghe, Dare de seamă pe anii 1920-1922, Comitetul Reuniunii 
meseriașilor român din Sibiu, Sibiu, 1923. 
Sârghie, Anca, Memorandistul Nicolae Cristea și epoca sa, Sibiu, TehnoMedia, 
2011. 
Struțiu, Eugen, Sibiul între medieval și modern, Sibiu, Editura Etape, 2000.
Tordășianu, Victor, Agoniseala bănească a Reuniunii în timp de 20 de ani
Biblioteca meseriașilor români, nr. 6, Sibiu, 1918.  
Studii și articole 
Abrudan, Paul, Reuniunea sodalilor români din Sibiu-prima asocia
profesională a muncitorilor români din Transilvania, în Muzeul Brukenthal. 
Studii și Comunicări, XIX, 1975, p. 167. 
Cioran, Emiliam, Comemorarea lui Nicolae Cristea. 100 ani de la na
Biblioteca meseriașilor români, nr. 7, Sibiu, 1934. 
Idem, În loc de prefață, p. 5-6, în Traian Chirilă, Reuniunea culturală na
a meseriașilor români din Sibiu, 1946.  
Hitchins, Keith, Studii de istorie modernă a Transilvaniei, Cluj, 1970, p.17
123-166. 
Lazăr, Eugen, Nicolae Cristea (1834-1902), în Repere sibiene
Mateiu, Ioan, Figuri din vechea ziaristică ardeleană: Nicolae Cristea 1834
1902, în Societatea de mâine, X, nr. 1, 1933, p. 61-65.  
Păcurariu, Mircea, Un strălucit redactor al ,,Telegrafului român”: Nicolae 
Cristea, în Mircea Păcurariu, Cărturari sibieni de altădată, Sibiu, Editura 
Andreiană, 2015, p. 165-170. 
Poponea, Gheorghe, Dare de seamă pe anii 1920-1922, Comitetul Reuniunii 
meseriașilor român din Sibiu, Sibiu, 1923. 
Sârghie, Anca, Nicolae Cristea. Scrisorile memorandistului, în 
XVII, nr. 1, 1986, p. 152-161. 
Eadem, Imperative social-culturale ale Astrei în inițiativele lui Nicolae Cristea
în Astra. 125 de ani de la înființare, Sibiu, 1987, p. 371-382. 
Eadem, Andrei Șaguna și discipolul său Nicolae Cristea, în Tabor
II, 2011.  
Tordășianu, Victor, Agoniseala bănească a Reuniunii în timp de 20 de ani
Biblioteca 
meseriașilor români, nr. 6, Sibiu, 1918.  

Anexa nr. 1 Ilustrații 

Ilustrația nr. 2. Edificiul Reuniunii meseriașilor
Sibiu (astăzi pe str. Xenopol nr. 17)
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, Sibiu, Editura Arhidiecezană, 

ști, 2002. 

țională a meseriașilor români din Sibiu, 

Comemorarea lui Nicolae Cristea. 100 ani de la naștere, în 

țiile culturale ale tineretului studios român din 
Napoca, Bibliotheca Musei Napcensi, XVII, 

, Sibiu, Editura Andreiană, 

politice în spațiul școlar sud-

, Comitetul Reuniunii 

, Sibiu, TehnoMedia, 

, Sibiu, Editura Etape, 2000. 
Agoniseala bănească a Reuniunii în timp de 20 de ani, în 

a asociație 
profesională a muncitorilor români din Transilvania, în Muzeul Brukenthal. 

Comemorarea lui Nicolae Cristea. 100 ani de la naștere, în 

Reuniunea culturală națională 

, Cluj, 1970, p.17-19, 

Repere sibiene, II, p. 145-153. 
Figuri din vechea ziaristică ardeleană: Nicolae Cristea 1834-

Un strălucit redactor al ,,Telegrafului român”: Nicolae 
, Sibiu, Editura 

, Comitetul Reuniunii 

, în Manuscriptum, 

țiativele lui Nicolae Cristea, 
 
Tabor, Nr. 11, Anul 

Agoniseala bănească a Reuniunii în timp de 20 de ani, în 

 

ția nr. 2. Edificiul Reuniunii meseriașilor români din 
Sibiu (astăzi pe str. Xenopol nr. 17) 

Ilustrația nr. 3. Sala Festivă a Reuniunii meseria
români din Sibiu

 

Protopopul sibian Nicolae Cristea împreună cu Comitetul 
Reuniunii în 1892

Funcționarul Victor Emil Tordășianu împreună cu al d
Comitet al Reuniunii 1914
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Reuniunii meseriașilor 
români din Sibiu 

 

Protopopul sibian Nicolae Cristea împreună cu Comitetul 
Reuniunii în 1892 

 

ționarul Victor Emil Tordășianu împreună cu al doilea 
Comitet al Reuniunii 1914 
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Directorul tipograf Ghe. Poponea împreună cu al treilea 
Comitet al Reuniunii 1925 

 

Simbolurile Reuniunii 

Profesorul Nicolae Colan împreună cu al patrulea Comitet 
al Reuniunii din 1924 (viitorul Episcop al Vadului, 
Feleacului și Clujului și Mitropolit al Ardealului)
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Directorul tipograf Ghe. Poponea împreună cu al treilea 

 

Profesorul Nicolae Colan împreună cu al patrulea Comitet 
(viitorul Episcop al Vadului, 

și Clujului și Mitropolit al Ardealului) 

 

 
Pe urmele lui Aurel Cosma (1867
 

Prof. Matei DRAGO

         Aurel Cosma, născut la 13  septembrie 1867,  
localitatea Beregszo ( astăzi localitatea 
fost fiul  preotului greco-catolic Damaschin Cosma (28 
august 1844- 22 ianaurie 1915) şi al Mariei Panaiot (5 
septembrie 1846- 1904). 

Dupa tată, Aurel Cosma era de origine românească din Banat, 
din Moşniţa Veche iar după mamă era de origine megleno
română. Aurel Cosma a urmat studii excepţionale la Şcoala 
primară din Nagytopoly (astăzi Topolăvăţul Mare)
maghiară din Fabric-Timişoara, Liceul Piarist din Timişoara, 
Universitatea din Debrecen apoi Universitatea din  Budapesta, 
unde a primit titlul de doctor ȋn ştiinţe  juridice ( clasa a I
ȋncepe in anul 1874- doctoratul ȋn anul 1888).

Fig. 1 Scoala Gimnaziala Nr. 1 Timisoara

Între anii 1890-1891 Aurel Cosma şi
militar la Şcoala de Artilerie din Sibiu, unde o va cunoaşte pe 
viitoarea soţie, Lucia Cosma! 

Şcoala de Artilerie Sibiu

 Interesant , nu? 
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Pe urmele lui Aurel Cosma (1867-1931) 

Matei DRAGOȘ - Timișoara 

Aurel Cosma, născut la 13  septembrie 1867,  ȋn 
Beregszo ( astăzi localitatea Beregsau Mare), a 

catolic Damaschin Cosma (28 
22 ianaurie 1915) şi al Mariei Panaiot (5 

 

Dupa tată, Aurel Cosma era de origine românească din Banat, 
din Moşniţa Veche iar după mamă era de origine megleno-

Aurel Cosma a urmat studii excepţionale la Şcoala 
astăzi Topolăvăţul Mare), Şcoala 

Timişoara, Liceul Piarist din Timişoara, 
Universitatea din Debrecen apoi Universitatea din  Budapesta, 

ȋn ştiinţe  juridice ( clasa a I-a 
ȋn anul 1888). 

 

Fig. 1 Scoala Gimnaziala Nr. 1 Timisoara 

1891 Aurel Cosma şi-a făcut stagiul 
militar la Şcoala de Artilerie din Sibiu, unde o va cunoaşte pe 

 

Şcoala de Artilerie Sibiu 
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 La 23 septembri 1894 , Aurel Cosma  s-a căsătorit cu 
Lucia, fiica mare a  patroitului unionist Partenie Cosma ,  

unindu-se, prin nunta lor,  două familii româneşti, Cosma din 
Ardeal  Cosma  din Banat. 

 

Soţia, Lucia Minodora Cosma (Beiuş *13.09.1875 - 
+11.06.1972 Sibiu) 

Stagiatura şi-a făcut  în birourile de avocatură ale lui 
Pavel Rotariu și Emanuil Ungureanu.  

Examenul de avocat  îl trece la 16 aprilie 1897, iar 
din 7 mai-al aceluiaşi an-  face parte din Camerei Avocaţilor 
Timişoara.  

Ca avocat, Aurel Cosma a fost un foarte bun penalist, 
apărând cu dârzenie şi din patriotism pe ţăranii români din 
Banat; cel mai concludent caz a fost ,, Procesul celor 7 ţărani 
din satul Garboveţ,, fiind apreciat pentru curajul său şi 
ȋnflărarea sa  ȋn cadrul procesului . 

Din primavara anului 1896 , Aurel Cosma a devenit 
membru al Partidului Naţional Român (1896-1920), devenind, 
ȋntre timp,  deputat ȋn Dieta maghiara de la Budapesta . 

 Totodată ȋn vara anului 1902 a fost ales Preşedintele 
filialei PNR din Timişoara.  

Numirea ca deputat nu s-a putut realiza din 1896, 
deoarece Aurel Cosma, a mers pe linia partidului, de luptă 
pasivă impotriva regimului austro-ungar,  refuzând să spargă 
unitatea PNR. 

Abia după renunţarea la pasivism a PNR,  Aurel 
Cosma a fost ales ȋn  ziua de  21  noiembrie  1907,  deputat ȋn 
Parlamentul de la Budapesta,  ca  reprezentant al românilor din 
comitatul Timiş, alături de Ioan Pepa protopop şi Romulus 
Cărăbăşiu. 

Aurel Cosma a fost deputat al Dietei maghiare ȋntre 
1907-1914. 

Între 1914-1918  a fost căpitan în armata austro-
ungară, participând in luptele din Italia şi Rusia. La 12 iunie 
1918 a fost  comandantul lagărului de prizonieri din Timișoara. 

 La 31 octombrie 1918,  în calitate de comandant a 
organizat Consiliul Militar Român din Timișoara și Garda 
Națională Românească. Tot atunci a organizat Consiliului 
Național Român din Timișoara, el fiind ales președinte. În 

calitate de conducător de facto al Banatului este ales în Marele 
Sfat Național Român. 

 

Primirea militarilor români 

La 27 iulie 1918, generalul Charles de Tournadre l-a 
numit prefect al judetului Timis-Torontal  pe Aurel 
Cosma. Deși Gen. Alexandru Averescu, venit  la putere în 13 
martie 1920, acesta l-a confirmat în mod excepțional ca prefect 
al județului, deşi au fost ȋnlăturaţi toţi ceilalţi  76 de prefecţi, 
care nu erau membrii ai Partidului Poporului. 

Totuşi,   la 4 aprilie 1920, Aurel Cosma și-a dat 
demisia din funcţia de Prefect al Timişului-Torontal dar şi din 
organizaţia  PNR Timişoara, devenind membru al PNL,  unde   
a organizat filiala  din Banat, fiind președintele ei.  

În perioada 24 ianuarie -30 octombrie 1923  Aurel 
Cosma a fost Ministru al Lucrărilor Publice în guvernul Ionel 
Brătianu. 

În iulie 1927,Aurel Cosma  a fost ales deputat din 
partea județului Timiș-Torontal, iar în vara anului 1931 a fost 
ales senator. 

Pentru merite deosebite, Aurel Cosma a primit 
decoraţii, a fost declarat Cetățean de onoare al orașului 
Timișoara,  iar o  stradă din ,,Mica Vienă,,  îi poartă numele. 

Printre decoratiile primite, voi enumera mai jos aceste 
distincţii: 

            I. „Steaua României 

 

1. Coroana României  

2. Ferdinand I 
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3. „Meritul comercial și industrial

5. Polonia Restituta

6. Sf. Sava-Serbia 

 

Căsătorit cu  Lucia Cosma (1875- 1972), Aurel Cosma 
nu a avut copii, dar la ȋnfiat pe nepotul său Aurel Cosma 
junior. 

Dezamăgit ȋn politică,  Aurel Cosma s-a retras la 
ȋnceputul anului 1930 din politică, dedicându-se activităţilor 
caritabile. 

Aurel Cosma a decedat la 31 iulie 1931,fiind 
ȋnmormântat ȋn interiorul cimitirului comunal din Calea 
Buziaşului –Fabric din Timişoara. 

 A lăsat în urmă un testament politic adresat nepotului 
său, Aurel Cosma jr. , dar și o situație materială dificilă, cu un 
credit ipotecar de un milion lei. Avea să spună pe patul de 
moarte: „M-am născut sărac și mor sărac.” 
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și industrial 

 

Polonia Restituta 

 

 

1972), Aurel Cosma 
ȋnfiat pe nepotul său Aurel Cosma -

a retras la 
se activităţilor 

la 31 iulie 1931,fiind 
ȋnmormântat ȋn interiorul cimitirului comunal din Calea 

A lăsat în urmă un testament politic adresat nepotului 
și o situație materială dificilă, cu un 

n milion lei. Avea să spună pe patul de 
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 Unele preliminarii necesare 
 

m elaborat această lucrare de absolvire pornind de la 
amintirea unor mai vechi discu
bunicul meu. 

Acesta îmi povestea 
deseori despre 
tramvaiul electric și 
despre ce a reprezentat 
odinioară în epoca 
tinereții sale acest 
mijloc de transport în 
comun, care inevitabil 
a făcut parte din istoria 
noastră modernă, fiind 
un element realizat în 
urma aplicațiilor 
energiei electrice în viața comunității sibiene. Tramvaiul a fost, 
spunea el, o stare de spirit, un factor civiliza
acelui moment. De aici pornește povestea tramvaiului sibian 
vreme de mai bine de un veac. În comunicarea mea, analiza este 
rezumată exhaustiv la primele cinci decenii ale secolului XX, 
deși tramvaiul sibian ca mijloc de transport în comun a 
funcțional și după acea dată. 
 
Electrificarea a fost fără îndoială un element constitutiv al 
civilizației europene la începutul secolului al 
context marcat de progres și experiență tehnologică, au apărut și 

A
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s-au diversificat mijloace de transport în comun care foloseau 
drept combustibil energia electrică. Un asemenea caz l-a 
reprezentat introducerea, darea în folosiință și utilizarea 
tramvaiului electric ca mijloc public de locomoție în orașele 
europene (pentru prima dată în Germania la Berlin în 1882). Un 
asemenea tramvai a funcționat mai bine de șase decenii și în 
orașul Sibiu. Povestea succintă a acestuia o vom schița în 
rândurile comunicării noastre. La sfârșitul secolului al XIX-lea 
și începutul secolului al XX-lea, industrializarea și 
modernizarea orașelor se caracteriza, printre altele, prin două 
mari realizări, iluminatul public electric, (treptat și cel privat) și 
introducerea tramvaiului electric, cu notabile efecte în viața 
culturală, socială și economică a comunităților respective, a 
societății în ansamblu1. 
 
Considerații privind introducerea și folosirea tramvaiului ca 
efect al electrificării orașului Sibiu  
 
Introducerea tramvaiului electric în orașul Sibiu este unul dintre 
efectele de seamă ale viziunii de perspectivă a dr. Carl Woff 
privind folosirea curentului electric în orașul de pe Cibin i 
beneficiile acestui mijloc de transport pentru comunitatea 
sibiană. Trebuie să apreciem faptul că la sfârșitul secolului al 
XIX-lea, Sibiul, ca urmare directă a creșterii demografice dar și 
a progresului tehnologic înregistrat, avea strictă și imediată 
nevoie de un mijloc de transport în comun pe șine.  
Dacă cele din Timișoara și Aradul acelei epoci, erau tractate de 
cai iar cel din Brașov, utiliza drept energie forța aburului, Sibiul 
neavând un asemenea mijloc de transport pe șine, la acea dată. 
Acest aspect în accepținea noastră a fost mai mult provocarea 
necesară introducerii în orașul nostru a tramvaiului elctric2. Iar 
pentru ca sibienii și conducerea urbei să nu se confrunte cu 
interesele acelor societăți de tramvaie hipotractate, respectiv a 
celor care se foloseau de forța aburului, a fost acceptată la 
începutul anului 1900 ideea și viziunea unui tramvai electric3. 
De altfel, introducerea tramvaiului electric în Sibiu, a fost 
proiectul dr. Carl Wolff, care cu puțin timp, înaintea punerii în 
funcțiune a centralei hidroelectrice Sadu I în data de 16 
decembrie 1896, a conștientizat efectele pozitive introducerii în 
Sibiu a unui mijloc de transport în comun care să folosească 
energia electrică. Astfel acesta încă din data de 6 iunie 1893, în 
cadrul unei conferințe științifice susținute în Sibiu, sublinia 
faptul că: ,,Sibiului îi lipsește un mijloc de transport pe șine, 
însă, această lipsă ne poate ajuta la introducerea unui tramvai 
electric, căci nu trebuie să ne mai confruntăm cu rezistența 
societăților de  tramvaie cu cai sau cu abur care și-ar apăra 
interesele”4. Astfel putem constata faptul că deși s-au purtat 
discuții între administrația sibiană și patronatul din industria 
electricității privind rosturile introducerii în Sibiu a unui mijloc 
de transport care să folosească energia electrică. În aceste 
condiții, administrația orașului, a solicitat firmei germane 
Orrenstein & Koppel o ofertă în vederea construirii unui 

                                                             

1 Volker Wollman, Patrimoniu preindustrial și industrial în România, vol. IV, 
Honterus, Sibiu, 2014, p. 43; Marcel Stancu, Sibiul și electrificarea României. Cronică 
ilustrată 1891-2014, Honterus, Sibiu, 2014, p. 45; 124-125.  

2 Marcel Stancu, Sibiul și electrificarea României, p. 121. 
3 Volker Wollman, Patrimoniu preindustrial și industrial în România, p. 64. 
4 Volker Wollman, op. cit., p. 64-66 

tramvai cu ecartament îngust (760 mm) care să pornească de la 
gara Sibiului, să străbată centrul orașului și să ajungă până în 
Rășinari, respectiv pe cealaltă derivație până în 
Turnișor/Neppendorf 5 . Totuși, introducerea tramvaiului în 
orașul Sibiu a mai trebuit să mai aștepte o perioadă, deoarece în 
acest oraș se va experimenta omnibuzul electric, deoarece costul 
de cumpărare și întreținere al acestor mijloace de transport în 
comun era unul mai redus. Între 1900 – 1904 Hermannstädter 
Elektrizitätswerk Aktiengesellschaft - Societatea pe acțiuni 
Uzina Electrică din Sibiu a investit în introducerea și extinderea 
rețelei electrice, resursele finaciare adunate fiind mai întâi de 
toate investite în dezvoltare, astfel încât nu s-a putut trece 
imediat la începutul anului 1900 la punerea în aplicare a 
vechiului proiect al dr. Carl Wolff, pentru că fondurile alocate 
tramvaiului electric se aflau sub semnul întrebării6.  
Trebuie afirmat faptul că reluarea proiectului privind 
introducerea tramvaiului electric ca mijloc de transport în 
comun în Sibiu se datorează lui Oskar von Miller însă existau 
reale temeri asupra faptului că valoarea investiției pentru 
tamvaiul electric ar fi prea mare primejduind în acest sens însăși 
ideea de rentabilitate a acestui proiect7.  
 

Tocmai din aceste considerente s-au folosit într-o primă etapă 
omnibuzele, considerându-se greșit însă faptul că aceste 
mijloace de transport în comun vor fi mai eficiente și investiția 
mai repede de amortizat financiar, firește recurgându-se la 
raționamentul potrivit căruia în caul omnibuzelor nemai fiind 
vorba de șine ferate și de investiția în acestea era asigurată astfel 
rentabilitatea. Însă nu a fost să fie chiar așa.  
Așadar începând din 1904 au fost pus în circulație în orașul 
Sibiu cele dintâi omnibuze electrice oferit contra cost de firma 
AEG Berlin. Primul traseu, în toamna anului 1904, fiind: Piața 
Gării-Piața Mare – Piața Uniri – Bulevardul Victoriei – 
Promenada Sub Arini. Pentru a se putea ajunge din Piața Gării 
în Orașul de Sus, a trebuit în epocă diminuată înclinația pantei 
din fața mânăstirii Sfintei Ursulla cu 20 ‰8. În aceste condiții 

                                                             

5 Marcel Stancu, op. cit., p. 121. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
8 Sigmund Dachler, Tramvaiul electric, document dactilografiat, Sibiu, 1906, p. 1; 

Marcel Stancu, Sibiul și electrificarea României, Cronică ilustrată 1891-2014, Editura 
Honterus, Sibiu, 2014, p. 121. 

 
Inaugurarea tramvaiului electric din Sibiu 

(8 septembrie 1905) 
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în data de 2 august 1904 era pus de către administrația sibiană 
în circulație primul omnibuz electric de pe teritoriul României1.  
Inițial trei, mai apoi patru omibuzuri electrice asemănătoare 
troleibuzelor de mai târziu foloseau drept combustibil 
alimentarea cu energie electrică de 550 V c.c. au asigurat 
sibienilor călătoria între Piața Gării și Parcul Sub Arini.  
Dar aceste mijloace de transport în comun nu au avut viață 
lungă. În primul rând datorită unor cauze de ordin tehnic, astfel, 
bateria și converizoarele montate în substația Sibiu încă din 
1902, nu erau destul de puternice pentru alimentarea cu 
suficientă putere energetică a omnibuzelor.  
Captatorii electrici, în aceste condiții săreau adeseori de pe 
firele liniei de contact, adeseori se scurcircuitau, se înroșeau și 
împroșcau scântei, înspăimântând adeseori, atât trecătorii, cât și 
călătorii, unele chiar luând foc. Presa din acea vreme a descris 
aceste omnibuzuri ca fiind o sursă continuă de zgomot ce 
mergea pe roți. Alte probleme tehnice cu care s-au confruntat 
acestea, deopotrivă cei care le administrau, avându-le în 
întreținere, cât și cei care le foloseau în calitate de călători, se 
refereau la construcția acestor tipuri de vagoane care aveau 
defecte mari chiar din proiecție și fabricație.  
Datorită felului în care erau controlate roțile acestor 
omnibuzuri, sistemul de direcție nefiind niciodată sigur, datorită 
umezelii carosabilului, roțile acestea nu mai puteau fi 
controlateși frânate la timp, astfel încât, aceste mijloace de 
transport în comun deviau pe trotuare sau chiar loveau și 
avariau porțile unor clădiri precum Gimnaziul maghiar (actualul 
Colegiu Național Gheorghe Lazăr din Sibiu). Din fericire, 
oameni nu au fost accidentați. Nu în ultimul rând aceste 
deficiențe tehnice care făceau dificilă operațiunea de conducere 
și de întreținere în mod corespunzător a omnibuzelor care punea 
în pericol însăși viața pasagerilor, a vatamanului și a trecătorilor 
de pe trotuare, a avut drept consecință scoaterea lor din 
folosință. De aceea conducerea Uzinei Electrice din Sibiu 
(Hermannstädter Elektrizitäs Aktiengesellschaft ) a hotărât după 
două luni de la darea în folosire a acestor mijloace de transport 
să le scoată de pe traseu2. În acest răstimp de 2 luni și jumătate 
din perspectivă strict statistică, ca urmare a circulației în Sibiu a 
celor patru omnibusuri electrice, care costaseră 4500 de 
coroane, acestea au parcurs 15272 de km. și au transportat 
74086 călători 3 . Ca o paranteză trebuie apreciat faptul că 
numărul mare al călătorilor într-un interval scurt de timp care au 
folosit în Sibiu acest mijloc de transport în comun, a fost 
motivul pentru care, conducerea orașului a considerat că în 
condițiile introducerii tramvaiului cu șine în Sibiu se poate 
aștepta la o rentabilitate sporită care să acopere investițiile în 
infrastructuiră și în mijloacele tehnice. De asemnea este 
merituoriu și demn de evidențiat faptul că la intervenția directă 
a lui Oskar von Miller4 Asociația Generală a Uzinei Eletrice din 

                                                             

1 ***, Uzina Electrică din Sibiu, Institutul de Arte Grafice Joseff Drotler, Sibiu, 
1926, p. 16; Dragoș Curelea, Considerații privind apariția și folosirea tramvaiului ca efect 
al eelctrificării orașului Sibiu la sfârșitul secolului al XIX-lea și în primele decenii ale 
secolului al XX-lea, p. 126-128, în (Coord.: Mihaela Grancea, Ioan Popa), Viața cotidiană 
în Sibiul secolelor XIX-XX, Astra Museum, Sibiu, 2015. 

2 Volker Wollman, Patrimoniu preindustrial și industrial în România, p. 66. 
3 Ibidem 
4 Wilhelm Füßl, Oskar von Miler, 1855-1934. Eine Biographie, München, Editura 

C.H. Beck, 2005, p. 158. Oskar von Miller (1854-1934), Om magistral cu o viziune 
anticipativ-corectă asupra viitorului, care a avut rolul esențial in introducerea tramvaiului 

din Berlin a retras cele patru omnibuzuri electrice însă oferind 
la schimb conform contractului patru tramvaie eletrice pe șine. 
Astfel, în baza hotărârii Consiliului urbarial Sibiu-Nagyszében 
din 5 ianuarie 1905 se punea la dispoziție Uzinei Electrice din 
Sibiu-Hermannstädter Elektrizitäts Aktiengesellschaft, condusă 
de inginerul Sigmund Georg Dachler, terenul necesar pentru 
construcția infrastructurii și a facilităților necesare pentru 
tramvaiul electric în urma stabilirii traseului ce trebuia urmat5.  
Câteva luni mai târziu Ministerul Comerțului din Ungaria, a 
aprobat în data de 9 mai 1905, concesiunea terenulului, 
aducându-le câteva observații și corecții de natură politică și 
anume: ministerul își rezerva dreptul de a verifica toate 
planurile și de a le respinge dacă acestea erau greșite, ministerul 
împunea limba maghiară ca unică modalitate de comunicare 
oficială folosită în activitățile ce se vor desfășura în Sibiu 
privind înființarea unei Societăți pe acțiuni a tramvaiului 
electric, ministerul își rezerva dreptul de a stopa lucrările și de a 
anula concesiunea dacă considera că indicațiile sale nu sunt 
respectate. Totodată era stabilit Sibiu ca reședință a Societății 
tramvaiului electric din Transilvania6.  
Începând cu luna februarie 1905 au debutat lucrările de 
escavare, de așezare și consolidare a căii ferate de rulare relizată 
la parametrii tehnici agreați7 de Societatea Michael Hirsch din 
Budapesta. Printre detaliile tehnice în ceea ce privește tramvaiul 
electric menționăm următoarele:  
a fost montat un singur rând de șine, având pe parcursul lor, 8 
locuri de încrucișare; 
a fost ales ecartamentul de 1 m. Pentru că la un ecartament mai 
mic, de exemplul la cel de 760 mm nu se putea instala un motor 
puternic care să tracteze mai multe vagoane; 
la capetele traseului, același ca și la omnibuzul electric, au fost 
construite două puncte de așteptare; pe parcursul traseului s-a 
construit un al treilea în fața Hotelului Bulevard8.  
În ziua de 3 octombrie 1905 se desfășura în Sibiu, Adunarea 
generală de constituire a Societății pe Acțiuni ,,Tramvaiele 
electrice din Sibiu”. În această adunare Uzina Electrică din 
Sibiu (HEW) a subscris un total de 95 % (377 de acțiuni a câte 
1000 de coroane). Restul, până la 100 % a provenit de la 
acționari persoane fizice 20 (act). Membrii în Consiliul de 
Administrație al Societății pe Acțiuni Tramvaiele Electrice din 
Sibiu, erau printre alții: Carl Wolff, Martin Schuster, Albert Arz 
von Straussenburg, Carl Albrich jr., Sigmund Dachler, avocatul 
Octavian Russu și medicul Ilie Beu9. 
Tot în anul 1905 a fost cumpărat terenul din vecinătatea clădirii 
administrative, aici fiind construite remiza necesară pentru cele 
9 vagoane dar și o clădire-atelier pentru reparații și depozite. În 
ziua de 8 septembrie 1905 se finalizau lucrările pe șantierul 

                                                                                                             

electric în orașul Sibiu în anul 1905. 
5 Volker Wollman, Patrimoniu preindustrial și industrial în România, p. 66.  
6 Marcel Stancu, Sibiul și electrificarea României, p. 125. 
7 Între conducerea orașului Sibiu, Ministerul Comerțului din Ungaria și conducerea 

conducerea Uzinei Electrice din Sibiu. 
8 Sigmund Dachler, Tramvaiul electric, document dactilografiat, Sibiu, 1906, p. 1; 

Marcel Stancu, , op. cit., p. 125. 
9 Ilie Beu (1864-1947), medic român în Săliște și Sibiu, doctor în Științe medicale 

la Universitatea din Graz Austria. Publicist, membru colaborator al ASTRA. A colaborat la 
prima Enciclopedie românească, (Enciclopedia Astra, redactată de Corneliu Diaconovici, 
sub egida Asociațiunii)  cea din 1905, autor al lucrărilor ,,Igiena școlară” apărută în 1904 și 
,,Cărticica sănătății” publicată în 1905. 
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tramvaiului electric din Sibiu. Cu aceași zi, se puneau în 
mișcare și vor începe să circule pe traseul Piața Gării-
Promenada Sub Arini, cele patru vagoane-motor AEG, produse 
în Budapesta. Alte detalii tehnice pe care considerăm că 
trebuiesc semnalate sunt: capacitatea acestor vagoane care au 
circulat în Sibiul începutului de secol XX, în care existau un 
număr de 16 locuri pe scaune și 14 locuri în picioare, respectiv, 
tramvaiele electrce erau echipate cu două motoare, plasate unul 
în față, celălalt în spate, cu o capacitate de 25 CP și care 
dezvoltau o viteză de 10 km/h. Un alt aspect ce trebuie semnalat 
îl reprezenta călătoria gratuită a copiilor care nu depășeau 
înălțimea de 1,2 m1  în conformitate cu marcajul aplicat în 
dreptul ușilor de acces în vagoane. Inițial, pe parcursul anului 
1905, cele patru tramvaie electrice sibiene au circulat din 10 în 
10 minute, un al cincilea vagon era lăsat în rezervă. Datorită 
numărului crescut de călători, ce foloseau aceste mijloace de 
transport în comun, din primăvara anului 1906, au fost 
cumpărate încă trei tramvaie; două dintre acestea fiind puse 
imediat în circulație, ceea ce a permis ca frecvența circulației să 
se reducă la 6 minute. Tot în aceeași perioadă mai cirsculau 
asemenea mijloace de transport în București din 1894, în Iași, 
Brăila, Galați și Satu Mare din 1900. 
În cursul anului 1906 datorită faptului că garniturile tramvaiului 
sibian nu făceau față afluxului tot mai mare de cîlători 
conducerea Uzinei Electrice Sibiu și Consiliul de Administrație 
al pe Acțiuni Tramvaiele Electrice din Sibiu în comun acord cu 
municipalitatea sibiană au hotărât prelungirea traseului deja 
existent cu un arcurs nou de 2230 m, pornind de la Promenada 
Sub Arini, până la Școala Militară iar apoi mergându-se mai 
departe, până la Cimitirul Central din Sibiu, aflat la marginea 
Pădurii Dumbrava 2 . Șantierul deschis în 1906 în vederea 
escavării, respectiv a turnării infrastructurii pe care apoi a fost 
așezate traversele ferate de data aceasta va dura patru ani. 
Pentru prima dată, Uzinei Electrice din Sibiu, municipalitatea 
sibiană i-a acordat dreptul de a-și cconstrui pentru uzul propriu 
al angajaților căsuțe de vacanță, în apropierea vechiului poligon 
al Școlii militare3. Acest nou tronson a fost pus în funcție în 
ziua de 15 mai 1910, tramvaiul sibian asigurând cel puțin 14 
drumuri pe zi.  Două obiective esențiale în epocă pentru 
conducerea Societății pe Acțiuni Tramvaiele electrice din Sibiu 
cât și pentru municipalitatea sibiană, au constat în legarea pe 
calea ferată a Orașului de Sus cu Orașul de Jos, respectiv, 
deschiderea și a altor tronsoane de cale ferată pe care să ruleze 
tramvaiul sibian4.  
În cursul aceluiași an, 1910, Uzina Electrică Sibiană hotăra 
investirea unei sume de peste 100000 de coroane, bani obținuți 
ca urmare a profitului făcut, astfel încât se considera ca fiind 
oportună implicarea conducerii municipalității (consiliul 
comunal) cu o sumă de 24000 coroane în vederea deschiderii 
tronsonului Orașul de Sus – Orașul de Jos, pe traseul: Piața 
Gării, Strada 9 Mai, Piața Dragoner, Străzile Faurului și 
Turnului, până la stația finală din Piața Cluj cât și a realizării 
ulterior a unui nou tronson care viza să ajungă prin Piața Cluj 

                                                             

1 Marcel Stancu, Sibiul și electrificarea României, p. 12; Volker Wollman, op. cit., p. 67. 
2 Kurt Klemens, Hanul Dumbrava și Groapa leilor, Editura Honterus, Sibiu, 2013, p. 12-
13. 
3 Marcel Stancu, op. cit., p. 125. 
4 Volker Wollman, Patrimoniu preindustrial și industrial în România, p. 68-69. 

până în Comuna Turnișor. Frecvența de circulație a tramvaiului 
electric în Sibiu, după anul 1910, a fost din 6 în 6 minute. Acest 
tronson care interconecta transportul în comun din Orașul de 
Sus cu Orașul de Jos a fost inaugurat în 10 august 1912, având o 
lungime de 1360 m5. Câțiva ani mai târziu, la începutul anului 
1914, debutau lucrările de prelungire a traseului, fiind puse în 
practică proiectele anterioare ale conducerii Uzinei Electrice 
Sibiu, realizate în comun cu Societatea pe Acțiuni Tramvaiele 
electrice din Sibiu, pornindu-se de la marginea orașului, din 
imediata vecinătate a Cimitirului central și până la 
Waldwirtshaus6 - Hanul din Pădure. Acest tronson nou de cale 
ferată pentru tramvaiul electric a avut o lungime de 1220 m., 
fiind inaugurat în ziua de 15 mai 19157. În aceste noi condiții, 
se impunea achiziționarea de către Hermannstädter Elektrizitäts 
Werke de alte 3 vagoane motor necesare pentru respectarea 
orarului și a frecvenței circulației cu care, de altfel, sibienii deja 
se obișnuiseră în epocă. În același ani Societatea Tramvaiele 
electrice din Sibiu, dispunea în patrimoniul său de mai multe 
tronsoane și de un parc de 13 vagoane-motor și alte 5 vagoane-
remorcă8.  
Dacă la data intrării sale în circulație, în anul 1905, tramvaiul 
sibian trasporta aproximativ 25.000 de călători anual, de-a 

lungul a mai bine de 
un deceniu, în anul 
1917, o statistică 
efectuată de 

conducerea 
Hermannstädter 

Elektrizitäts Werke, 
sublinia că în toată 
această perioadă 
tramvaiul sibian a 
transportat în 
comun 2,5 milioane 

de călători, numărul acestora crescând constant în fiecare an din 
această perioadă, atât datorită construcției noilor tronsoane, 
rezultând o prelungire constantă a traseelor, cât și datorită 
creșterii constante a numărului de locuitori ai Sibiului. 
 
Tramvaiul sibian după anul 1918. Extinderea și întreținerea 
tronsoanelor de căi ferate și a parcului de tramvaie 
 
Deși și orașul Sibiu și locuitorii săi au fost afectați de 
consecințele desfășurării Primului Război Mondial, între 1914-
1918, numărul călătorilor care au folosit tramvaiul sibian nu a 
scăzut, ci în mod surprinzător, numărul acestora a fost în 
creștere, în perioada 1916-1919, cifra celor care au folosit în 
Sibiu acest mijloc de transport în comun se ridica la 6 
milioane9, deci cu o medie anuală de 2 milioane de călători în 

                                                             

5 Uzina Electrică din Sibiu, Institutul de Arte Grafice Joseff Drotler, Sibiu, 1926, p. 
p. 20; Marcel Stancu, op. cit., p. 132-133.  

6 Așa se numea odinioară Hanul din Pădure, care mai apoi a purtat denumirea de 
Hanul din Dumbrava, construcție care în actualitate a fost inclus în clădirea hotelului 
Hilton. Acesta a fost construit de Uzina Electrică din Sibiu, după care aceasta la donat 
municipalității sibiene. 

7 Marcel Stancu, op. cit., p. 132; Volker Wollman, op. cit., p. 68. 
8 Marcel Stancu, op. cit., p. 133. 
9 Volker Wollman, Patrimoniu preindustrial și industrial în România, vol. IV, 

Editura Honterus, Sibiu, 2014, p. 68-69.; Dragoș Curelea, Considerații privind apariția și 
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cele 12 luni ale fiecărui an aflat în studiul respectivei statistici. 
În perioada primei conflagrații mondiale, Societatea pe Acțiuni 
Tramvaiele electrice din Sibiu a sporit parcul de mijloace 
rulante achiziționând încă din 1917 două noi vagoane-platformă 
necesare în vederea transportului de marfă, în acest sens fiind 
realizat și un tronson tehnic de 195 m., care făcea legătura între 
liniile gării Sibiu și depozitul Societății Electrice din Sibiu. De 
aici produsele erau transportate în Sibiu la destinatari cu 
ajutorul vagoanelor de tip platformă. În următoarea perioadă 
numărul celor care foloseau tramvaiul ca mijloc de transport în 
comun a mai scăzut, aspect cauzat inevitabil și de pierderile în 
vieți omenești înregistrate în rândurile locuitorilor Sibiului. 
Perioada care a urmat Primului Război Mondial, evenimentele 
politico-militare complexe de la granița României, atât la est, 
cât și la vest, considerațiile de ordin economic și financiar care 
nu au fost favorabile derulării afacerilor și acumulării profitului, 
sunt tot atâtea cauze care au împiedicat în perioada anilor 1919-
1927, prelungirea traseului tramvaiului electric în Sibiu. În 
pofida acestor condiții, Uzina Electrică din Sibiu 
(Hermannstädter Elektrizitäts Werke) a trecut la modernizarea 
infrastructurii tehnice existente, a parcului rulant și a sistemului 
cu alimentare electrică a tramvaielor sibiene. În anul 1921 s-a 
trecut la înlocuirea sistemului vechi de alimentare a tramvaielor 
cu eletricitate, sistem considerat ca fiind depășit, atât ca uzură 
tehnică, cât și ca randament electric, datând din 19021.  
Noua instalație electrică era una modernă de tip automatizat cu 
o putere de 2x120 kW, 600 V, cea introdusă în sistemul cu 
alimentare pentru tramvaiele sibiene, fiind prima de acest tip 
folosită pe teritoriul României2.  
În același an, 1921, Consiliul de Administrație al Societății pe 
Acțiuni Tramvaiele electrice din Sibiu, a comandat și achitat 
Fabricii Astra din Arad trei vagoane noi, două dintre acestea 
fiind deschise, utilizate de călători pe timpul verii și unul 
închis folosit mai mult pe timpul toamnelor ploioase și al 
iernii3. O altă îmbunătățire tehnică semnificativă introdusă în 
anul 1923, a reprezentat-o fixarea traverselor de cale ferată 
prin sudare, în perioada anterioară liniile fiind așezate cap la 
cap prin procedura bulonării, ceea ce făcea călătoria balansată 
și nesigură, mai ales în timpul iernii și în verile toride datorită 
dilatării șinelor. Acest demers inovativ a crescut gradul de 
confort al călătoriilor cât și stabilitatea liniilor de tramvai în 
Sibiul interbelic 4 . Conform rapoartelor interne, asociate cu 
creșterea numărului de tichete vândute, Societeatea Tramvaiele 
Electrice din Sibiu a înregistrat începând cu anul 1924 o 
creștere constantă a numărului de călători care foloseau zilnic 
acest mijloc de transport în comun5.  
Din aceste motive au fost comandate și achitate în cursul anului 
1924 două noi vagoane Uzinei Astra din Arad. Vechile vagoane 
de tip platformă au fost transformate în vagoane de tip remorcă 
folosite în transportul de călători. În primul trimestru economic 

                                                                                                             

folosirea tramvaiului , p. 129-131, în (Coord.: Mihaela Grancea, Ioan Popa), Viața 
cotidiană în Sibiul secolelor XIX-XX, Astra Museum, Sibiu, 2015. 

1 Marcel Stancu, Sibiul și electrificarea României, Cronică ilustrată 1891-2014, 
Editura Honterus, Sibiu, 2014, p. 150.  

2 Ibidem. 
3 Volker Wollman, op. cit., p. 69. 
4 Marcel Stancu, op. cit., p. 150. 
5 Ibidem. 

al anului 1926, simțindu-se o revigorare economică, situație 
coroborată și cu acumulările profitului din ultimii trei ani, 
Consiliul de Administrație al Societății Tramvaie Electrice din 
Sibiu a hotărât cu acordul municipalității sibiene să inaugureze 
lucrările de prelungire a traseului liniilor de tramvai din Orașul 
de Jos. Astfel, s-a trecut la realizarea lucrărilor de infrastructură 
privind prelungirea liniilor de cale ferată pornindu-se de la Piața 
Cibin, peste podul Cibin și până în Piața Cluj, tronson care a 
fost pus efectiv în funcțiune în ziua de 27 septembrie 19276. 
Tot în această perioadă din perspectiva îmbunătățirilor tehnice, 
au fost introduse la tramvaiele aflate în parcul sibian, 
captatoarele electrice denumite arc Fischer, mai eficace și mult 
mai stabile în raport cu mai vechile captatoare eletrice de tip 
troleu, care adeseori se decuplau provocând întârzieri 
călătorilor. Un an mai târziu, investind profitul acumulat în anii 
1926-1927, Societatea Tramvaiele Electrice din Sibiu a înlocuit 
mai vechea linie electrică de contact pe toate traseele sale. 
Datorită acumulărilor financiare a ultimilor doi ani, în 1928, 
conducerea acestei societăți pe acțiuni a hotărât majorarea 
parcului rulant cu un număr de cinci vagoane din Zittau 
(Saxonia). Constatând o acumulare a profitului, datorat în 
principal majorării numărului de călători, Consiliul de 
Administrație al acestei societăți a hotărât prelungirea traseului 
din Orașul de Jos, cu 600 m, pornind de la Piața Cluj și până în 
comunaTurnișor. Datorită unor probleme de ordin politic, 
respectiv a unor neînțelegeri economic, a fost întârziată punerea 
în funcțiune a acestui nos tronson, inaugurarea acestuia fiind 
făcută de abia în 18 septembrie 19297.  
Tot în aceeași perioadă de timp, conducerea Societății 

Tramvaiele electrice 
din Sibiu a hotărât 
modificarea liniei 
de tramvai din fața 
Gării din Sibiu, 
reconstrucția stației 
de tramvai și 
realizarea unei 
bucle mai largi de 
întoarcere a 
tramvaiului la acest 
cap de linie. 

Statistic trebuie să apreciem că în 1929, după mai bine de două 
decenii de activitate, tramvaiul sibian, parcurgea un traseu de 10 
km și 175 de m8. Tot în 1929, pentru îmbunătățirea alimentării 
cu energie electrică a tramvaielor, conducerea Uzinei Electrice 
Sibiu a hotărât instalarea unui convertizor de 90 kW la Hanul 
din Dumbravă9. În ultima parte a anului 1929 au început să se 
întrevadă din nou robleme de natură economică, acesta deoarece 
debutase marea criză internațională care a afectat și România, 
cât și majorării excesive a dobânzilor la sumele împumutate din 
sistemul bancar privat (în medie majorarea depășea 20 % din 
                                                             

6 Volker Wollman, op. cit, p. 69. 
7 Emil Sigerius, Cronica orașului Sibiu, 1100-1929, Editura Honterus, Sibiu, 2011, 

p. 77; Marcel Stancu, Sibiul și electrificarea României, p. 150. 
8 ***, Rolul Asociației Producătorilor și Distribuitorilor de Energie Electrică-

APDE, în energetica românească între cele două războaie mondiale, Energetica, nr. 10, 
anul 2000, București, p. 3. 

9 Alexandru Schütz, Producerea curentului dewatat pentru rețeaua electrică din 
Sibiu, în Buletinul A.P.D.E., nr. 9-10, septembrie-octomvrie 1939, anul VIII, p. 140-153. 
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suma împrumutată). Totuși pentru continuarea investițiilor s-au 
făcut împrumuturi în franci elvețieni, dobânzile practicate de 
bănci la această monedă fiind mult mai mici.  
Criza economică a marcat și afectat și comnitatea sibiană, astfel 
încât între anii 1933-1934 au fost dramatici pentru conducerea 
Societății Tramvaiele electrice din Sibiu, cât și pentru angajații 
acesteia. De asemenea trebuie afirmat faptul că lucrările privind 
investițiile și modernizările au stagnat, numărul călătoriilor și al 
călătorilor diminuându-se simțitor cu un procent de 40 %1. 
După 1934, pe fondul implicării statului în economie s-a simțit 
și în Sibiu o creștere eonomică constantă care a fost benefică 
pentru comunitățiile sibiene care folosea tramvaiul ca mijloc 
principal de transport în comun. În această perioadă în 
condițiile crizei economice, pierderile fiind foarte mari, a fost 
luată în considerare chiar opțiunea lichidării acestei societăți. 
Însă tramvaiul sibian era deja parte din comunitate, era chiar 
unul dintre elementele vizibile de civilizație și progres, astfel 
încât au fost solicitate subvenții din partea marilor bănci, a 
conducerii Sibiului, a conducerii Uzinei Electrice din Sibiu, 
care în cea mai mare parte a lor, au permis funcționarea 
tramvaiului în condiții de normalitate2.După 1934 s-a trecut 
astfel la o nouă acumulare a profitului atât de necesar în 
investiții și dezvoltare tehnică a acestui important mijloc de 
trasnport în comun. După 1940, în condițiile stabilirii în orașul 
Sibiu a unui număr mare de refugiați, în condițiile prezenței aici 
a Universității din Cluj aflată în refugiu ca urmare a cedării de 
către România a părții de N.-V. a Transilvaniei, a prezenței unui 
număr ridicat de studenți, a crescut considerabil numărul celor 
care apelau la tramvai pentru a se deplasa mai repede dintr-o 
parte într-alta a localității. Acest nou element impunea 
conducerii Societății Tramvaiele electrice din Sibiu să comande 
și să achite prețul a patru noi vagoane tip remorcă, acestea fiin 
închise. Astfel s-a ajuns în cursul anului 1943, ca tramvaiul să 
facă numai în Sibiu peste 11 milioane de călătorii3. În anii care 
care au urmat, datorită agravarii situației internaționale la care și 
România era parte, între 1941-1945, datorită crizei economice și 
sociale interne care afecta țara și inevitabil și orașul Sibiu, nu s-
au mai executat niciun fel de lucrări de extindere a tronsoanelor, 
ci doar mici lucrări tehnice de întreținere a materialului rulant, a 
liniilor de cale ferată și a alimentatoarelor cu energie electrică a 
tramvaielor în parametrii optimi 
După cel de-al Doilea Război Mondial, în ciuda unui număr tot 
mai mare de călători care foloseau tramvaiul ca mijloc de 
transport în comun, rentabilitatea primei perioade interbelice nu 
a mai putut fi atinsă. Totodată trebuie să apreciem faptul că pe 
fondul intervențiilor făcute pe lângă mai marii epocii, atât la 
nivel județean, cât și național, în 1946 au fost inaugurate 
lucrările care vizau legarea liniei de tramvai între Hanul din 
Dumbravă și comuna Rășinari, de altfel un mai vechi proiect și 
obiectiv al pionerilor electrificării Sibiului, în frunte cu dr. Carl 
Wolff, încă din 1893. Dorind ca tramvaiul să ajungă și în 
comuna Rășinari, s-au făcut la nivelul Primăriei dar și la biserici 
mai multe comitete de inițiativă, care au intervenit în numeroase 
rânduri, pe lângă Octavian Goga în perioada în care acesta a 
fost președinte al Consiliului de Miniștri între 1937-1938 iar 

                                                             

1 Marcel Stancu, Sibiul și electrificarea României, , p. 150. 
2Ibidem, p. 154.  
3 Marcel Stancu, Sibiul și electrificarea României, p. 150. 

mai târziu chiar pe lângă mareșalul Ion Antonescu în vedrerea 
rezolvării acestui obiectiv al comunității, însă în acele condiții 
dificile pentru România, problema interconectării tramvaiului 
sibian pe ruta Hanul din Dumbrava, comuna Rășinari, din 
rațiuni explicabile, nu s-a putut rezolva atunci4. 
Încă din primăvara anului 1945 în noile condiții social-politice, 
locuitorii comunei Rășinari au înființat un nou comitet de 
inițiativă, format printre alții din preotul Ioan Brote din comună, 
care împreună cu inginerul Caius Pria din București, originar 
din Rășinari, au intervenit pe lângă liderii politici din acea 
vreme Ion Gheorghe Maurer și Petru Groza.  

În atare 
context, 

prelungirea 
rețelei de șine 
și electricitate 
s-a făcut la 

inițiativa 
comunității 

din Rășinari și 
cu acordul 

conducerii 
Guvernului României care a asigurat, sublinia inginerul 
Sigmund Dachler în cartea sa: ,,Înființarea și dezvoltarea 
Tramvaiului Electric din Sibiu 1893-1947, punerea la dispoziție 
a șinelor iar comunitatea a organizat săpăturile necesare 
infrastructurii tramvaiului, a pus pietrișul necesar terasarii, a 
montat șinele și a pus la dispoziție stâlpii de electricitate”. 
Municipalității sibiene i-a revenit rolul de a se ocupa de 
cablurile electrice pentru tramvai iar Uzina Electrică din Sibiu 
s-a ocupat de proiectarea și amplasarea punctelor de alimentare 
electrică5 pe parcursul acestui nou tronson. Acest traseu destul 
de întins, a fost pus în funcțiune pentru tramvaiele sibiene și 
pentru călătorii la doi ani după declanșarea lucrărilor în ziua de 
14 martie 1948. Finalizarea liniei electrice Sibiu Rășinari s-a 
făcut în cursul anului 1950. Până la această dată pe relația mai 
sus amintită s-a circulat cu un automotor Diesel electric, pentru 
ca începând cu anul 1950 să fie folosit tramvaiul AEG6. 
Concluzie 
În concluzie trebuie să evidențiem faptul că tramvaiul sibiuan a 
făcut odinioară parte integrantă din civilizația Sibiului, cel puțin 
în prima jumătate a secolului al XX-lea, perioadă supusă 
atenției noastre în studiul de față realizat ca lucrare de absovire 
a Cursului organizat în Brașov în perioada 27 martie – 07 
aprilie 2017 sub denumirea: Curs de inițiere în istoria și 
filosofia științei și tehnicii. A fost o perioadă în care circulația 
cu acest mijloc de transport în comun a fost un reper din 
civilizația citadină a Sibiului în secolul al XX-lea. Astăzi din 
rațiuni economice, tramvaiul a fost desființat, păstrându-se doar 
o parte din vechiul tronson de cale ferată pe relația Sibiu-

                                                             

4 Ibidem, p. 204. 
5 ***, Uzina Electrică din Sibiu S.P.A., Darea de seamă și încheierea conturilor pe 

pe anul 1947, Tipografia Eminescu, Sibiu, 1948, p. 10 
6 Volker Wollman, Patrimoniu preindustrial și industrial în România, vol. IV, 

Editura Honterus, Sibiu, 2014,  p. 70. ; Dragoș Curelea, Considerații privind apariția și 
folosirea tramvaiului ca efect al eelctrificării orașului Sibiu la sfârșitul secolului al XIX-lea 
și în primele decenii ale secolului al XX-lea, p. 130, în (Coord.: Mihaela Grancea, Ioan 
Popa), Viața cotidiană în Sibiul secolelor XIX-XX, Astra Museum, Sibiu, 2015. 
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Rășinari. Considerăm că ar trebui creat în cadrul Muzeului de 
Istorie din Sibiu, un stand, un departament în care să fie 
depozitat tramvaiul, dar și mijloace și instrumente tehnice care 
s-au folosit în administrarea și funcționarea acestui mijloc de 
transport în comun. De asemenea un custod care să îndrume 
elevii și cadrele didactice în activități de pedagogie muzeală, 
focalizând atenția asupra tramvaiului și a semnificației sale în 
istoria recentă a orașului Sibiu, considerăm că ar fi un fapt bine 
venit și parcă atât de necesar. 
Astăzi, când scriu rândurile acestei concluzii, memoria 
tramvaiului și a unui mod specific de viață cotidiană se 
estompează tot mai mult. Dacă mai găsim persoane în vârstă 
care mai amintesc de tramvai, de liniile sale de cale ferată, de 
electrificarea sa, de oamenii care l-au întreținut și de conductorii 
care l-au condus deservind locuitorii Sibiului vreme de mai bine 
de un secol. Și totuși, există o mică speranță, de relansare a 
acestuia, cel puțin pe relația Sibiu – Rășinari, pornind de la 
accesarea unor fonduri europene prin Asociația de Înfumusețare 
a Orașului Sibiu.  
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Studiu de caz - Hidrocentralele de pe râul Sadu (1896

Prof. drd. Dragoș CURELEA 

Măsurări hidrometrice pe râul Sadu (1892-1894)

roducerea și folosirea energiei electrice a reprezentat un 
pas înainte pe calea îmbunătățirii condiților de viață. 
Folosirea energiei electrice produsă în Centralele 

hidroenergetice amenajate pe cursul râului Sadu a reprezentat 
forța motrice care a condus la dezvoltarea comunită
din Cisnădie, Sadu și Sibiu, atât din perspectiva standardului de 
viață local, cât și pornind de la diversificarea ocupațiilor și a 
profesiunilor și ocupațiilor în sistemul hidroenergetic, activând 
profesional specialiști de valoare, ingineri, tehnicieni, mai
muncitori.  

P 
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onsiderăm că ar trebui creat în cadrul Muzeului de 
Istorie din Sibiu, un stand, un departament în care să fie 

și mijloace și instrumente tehnice care 
și funcționarea acestui mijloc de 

n. De asemenea un custod care să îndrume 
și cadrele didactice în activități de pedagogie muzeală, 

ția asupra tramvaiului și a semnificației sale în 
șului Sibiu, considerăm că ar fi un fapt bine 

Astăzi, când scriu rândurile acestei concluzii, memoria 
și a unui mod specific de viață cotidiană se 

estompează tot mai mult. Dacă mai găsim persoane în vârstă 
care mai amintesc de tramvai, de liniile sale de cale ferată, de 

ținut și de conductorii 
au condus deservind locuitorii Sibiului vreme de mai bine 

Și totuși, există o mică speranță, de relansare a 
șinari, pornind de la 
ția de Înfumusețare 

Sibiu. 
, Editura Honterus, Sibiu. 

și electrificarea României. Cronică ilustrată 1891-2014, Editura Honterus, 

, vol. IV, Editura Honterus, 

, (1926), Institutul de Arte Grafice Joseff Drotler, Sibiu. 
și încheierea conturilor pe anul 1947, 

ției Producătorilor și Distribuitorilor de Energie Electrică-APDE, în energetica 
, Energetica, nr. 10, anul 2000, București, p. 3. 

țeaua electrică din Sibiu, Buletinul A.P.D.E., 

ții privind apariția și folosirea tramvaiului ca efect al 
și în primele decenii ale secolului al XX-lea, p. 

ța cotidiană în Sibiul secolelor XIX-XX, Astra 

ții succinte privind sistemul 
electroenergetic românesc în zona de sud a 

Hidrocentralele de pe râul Sadu (1896-1955) 

CURELEA – Sibiu 
 

1894) 

și folosirea energiei electrice a reprezentat un 
țirii condiților de viață. 

Folosirea energiei electrice produsă în Centralele 
hidroenergetice amenajate pe cursul râului Sadu a reprezentat 

la dezvoltarea comunităților locale 
și Sibiu, atât din perspectiva standardului de 

ță local, cât și pornind de la diversificarea ocupațiilor și a 
și ocupațiilor în sistemul hidroenergetic, activând 

i de valoare, ingineri, tehnicieni, maiștri, 

Utilizarea judicioasă și în parametrii economici 
acceptabili, deopotrivă pentru producător, cât 
consumatori, a crescut capacitățile productive din Sibiu și zonă 
și a sporit gradul de confort al locuitorilor ora
statisticile creșterii numărului de locuitori în zona Sibiu 
Cisnădie ca urmare a mecanizării și electrificării activităților 
economice din cele două localități și uzul individual la un preț 
foarte bun al energiei electrice. 

 De asemenea, ne putem referi la electrificarea publică 
a așezărilor Sibiu, Cisnădie și Sadu, cât și la introducerea 
tramvaiului electric în Sibiu și ca efect al electrificării acestui 
oraș din sudul Transilvaniei. Remarcăm faptul că elect
sudului Transilvaniei, referindu-ne la a
Agnita, Cisnădie, Făgăraș, Mediaș, Orăștie, Sighișoara, Zlatna a 
fost gândită și proiectată la Sibiu. Fiind pusă după 1945
aplicare tot din acest oraș devenit nod semnificativ 
de energie electrică și al rețelei de distribuție a energiei electrice 
pe axa București – Sibiu. 

 Nu în ultimul rând facem men
facilitatea Sadu V a devenit cea dintâi hidrocentrală 
automatizată din hidro-energetica român

Repere sumare despre potențialul hidroenergetic
al râului Sadu

Construirea Centralei electrice de la Sadu a început la 
1 iunie 1893. De la bun început s-a stabilit ca execu
proiect semnificativ pentru acea dată în ceea ce pr

comunitatea din Sibiu, să 
fie realizat într
de 18 luni. Din notele 
publicate în paginile unei 
lucrări apărută în cursul 
anului 1898, aflăm despre 
faptul că proiectul, 
lucrările 
efectivă a execu
timp au fost fă
documenta

Oskar von Miller
Ulterior unul dintre biografii lui O. Miller, a subliniat: ,,Miller a 
descris ulterior ce dificultăți a întâmpinat în amenajarea râului 
Sadu, deoarece nu existau drumuri, ci doar poteci, fiind 
necesare atelaje alcătuite din perechi de bivoli sau de 

boi”2.Trebuie făcută aprecierea că râul Sadu avea un curs iute 

                                                             

1 Marcel Stancu, Sibiul și electrificarea României. Cronică ilustrată 
1891-2014, Sibiu, Editura Honterus, 2014, p. 94 (apud, 
17 aprilie 1898, nenumerotat).  

2 Wilhelm Füßl, Oskar von Miler, 1855-1934. Eine Biographie
München, Editura C.H. Beck, 2005, p. 158; Marcel Stancu, 
electrificarea României, p. 94.  
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și în parametrii economici 
acceptabili, deopotrivă pentru producător, cât și pentru 

țile productive din Sibiu și zonă 
confort al locuitorilor orașului, dovadă fiind 

șterii numărului de locuitori în zona Sibiu – 
și electrificării activităților 

ți și uzul individual la un preț 

De asemenea, ne putem referi la electrificarea publică 
șezărilor Sibiu, Cisnădie și Sadu, cât și la introducerea 

și ca efect al electrificării acestui 
ș din sudul Transilvaniei. Remarcăm faptul că electrificarea 

ne la așezările: Alba Iulia, 
ș, Mediaș, Orăștie, Sighișoara, Zlatna a 

și proiectată la Sibiu. Fiind pusă după 1945-1950 în 
ș devenit nod semnificativ al producției 

și al rețelei de distribuție a energiei electrice 

Nu în ultimul rând facem mențiunea potrivit căreia 
facilitatea Sadu V a devenit cea dintâi hidrocentrală 

energetica românească în anul 1960. 

țialul hidroenergetic 
al râului Sadu 

Construirea Centralei electrice de la Sadu a început la 
a stabilit ca execuția acestui 

proiect semnificativ pentru acea dată în ceea ce privește 
comunitatea din Sibiu, să 
fie realizat într-o perioadă 
de 18 luni. Din notele 
publicate în paginile unei 
lucrări apărută în cursul 
anului 1898, aflăm despre 
faptul că proiectul, 
lucrările și supravegherea 
efectivă a execuției sale în 
timp au fost făcute după 
documentația elaborată de 

Oskar von Miller 1 . 
Ulterior unul dintre biografii lui O. Miller, a subliniat: ,,Miller a 

ți a întâmpinat în amenajarea râului 
Sadu, deoarece nu existau drumuri, ci doar poteci, fiind 

atelaje alcătuite din perechi de bivoli sau de 

.Trebuie făcută aprecierea că râul Sadu avea un curs iute și 

și electrificarea României. Cronică ilustrată 
, Sibiu, Editura Honterus, 2014, p. 94 (apud, Caietul 16, anul XVI, 

1934. Eine Biographie, 
München, Editura C.H. Beck, 2005, p. 158; Marcel Stancu, Sibiul și 
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un debit bogat, de altfel Sadu, fiind un râu de munte, aparținător 
bazinului hidrografic al Cibiniului iar prin extensie sistemlui cu 
potențial hidroenergetic al Oltului. Apreciem din perspectivă 
istorică aspectul potrivit căruia încă din secolul al XVII-lea 
Magistratul sas al Sibiului a avut între proiectele sale și pe 
acesta: - utilizarea energiei râului Sadu. Încă de atunci 
conducerea și notabilitățile sibiene au intervenit pe lângă 
principele Transilvaniei, Gheorghe Rácóczy I și pe lângă Dieta 
de la Cluj pentru a solicita dreptul folosirii apei acestui curs de 
munte. În 1646, principele de atunci al Transilvaniei a acceptat 
solicitările comunității săsești din Sibiu, recunoscând drepturile 
acesteia asupra râului Sadu, astfel s-a construit o moară de 
măcinat grâu și porumb, precum și pivie de bătut dimie. Forța 
de muncă a fost reprezentată de localnicii din Cisnădie și Sadu. 

În 1740 a fost construită în partea sudică a bazei 
dealului Fața Căsilor o fabrică de spirt care folosea, atât apa 
rîului ca potențial motric, cât și porumbul produs de localnici ca 
materie primă în obținerea alcoolului sanitar. De reliefat faptul 
semnificativ că în 1784, fabrica de spirt din Sadu intra în 
proprietatea primului medic oftalmolog român din Transilvania: 
Ioan Piuariu-Molnar, originar din Sadu și fiu al preotului greco-

catolic (Popa Tunsu) 1 . La puțin timp după achiziționare, 
Molnar a dispus construcția în incintă a unei torcătorii în care i-
a învățat pe localnici meșteșugul piuăritului. Ca evidențiere a 
potențialului hidroenergetic al acestui curs de munte mai 
amintim faptul că în perioada de început a secolului al XIX-lea 
comunității românești din Sadu i-a fost îngăduit dreptul de 
folosire a apei, aceștia ridicând, pe cursul râului, în spațiul 
imediat apropiat, moara comunală, piue de bătut dimie și 
joagăre pentru prelucrarea lemnului. Joagărele au fost amplasate 
în apropierea locului numit ,,Valea Plaiului” la aproximativ 6 
km. amonte de comună, mai sus de stăvilarul Hidrocentralei 
Sadu I ,,de la Fleischer”- zonă căreia acum i se spune ,,Masa 
Verde”. Moara și pivele comunității, cu patronat mixt, săsesc și 
românesc (unii membrii ai Asociațiunii, Ioan Mețianu, Eugen 
Brote și Octavian Russu) a funcționat până la sfârșitul Primului 
Război Mondial. Pivele și joagărele comunității din Sadu au 

fost în funcțiune până în 19482. 

Centrala electrică Sadu de la proiect la realizare 

La sfârșitul secolului al XIX-lea pornind de la 
proiectul lui Oskar von Miller, care a fost prezentat în cadrul 
Expoziției de electricitate desfășurată la Sibiu în 1893 s-a 
urmărit construcția ,,unei uzine electrice și a unei linii electrice 

de tramvai” 3  iar încă din cursul luni martie același an, 
Comitetul de lucru executive care activa în Sibiu a obținut din 

                                                             

1 Marcel Stancu, Sibiul și electrificarea României, p. 75. 
2 Ibidem, p. 76.  
3 Expoziție electrică la Sibiu, în Telegraful român, anul XL, nr. 26, iunie 

1893, p. 252;  

partea Ministerului Economiei de la Budapesta autorizația de 
construire a uzinei electrice. Energia electrică obținută urma a fi 
produsă într-o hidrocentrală care să folosească puterea râului 
Sadu și care trebuia amplasată în amonte de comunitate cu 5-6 
km. De evidențiat faptul că energia produsă trebuia transportată 
printr-un sistem de cabluri pe o distanță de 17 km între Sadu și 
Sibiu. Ca urmare a conștientizării avantajelor folosirii energiei 
electrice, comunitatea din Cisnădie a solicitat să-i fie permisă 
racordarea la aceste rețele astfel încât, curentul electric să fie 
folositîn fabricile de textile din localitate, respectiv, să se 
ilumineze public așezarea, Cisnădie aflându-se amplasată 
geografic între Sadu (locul producerii energiei) și Sibiu 
(localitatea în care urma să se utilizeze energia electrică 
obținută). Cea dintâi expoziție de electricitate a fost organizată 
în Clubul de pe Schewisgasse (unde este astăzi Casa Armatei 
n.a.). Scopul acestei expoziții consta în punerea în relief a 
folosirii electricității, a producerii și necesității de transport a 
acestei energii noi, de a provoca interesul comunității sibiene și 
nu doar pentru noua formă de energie, de a atrage investitori și 

de a prezenta publicului proiectul Hidrocentralei Sadu I4. De 
observat faptul că evenimentul acesta a fost prezentat și în 
calendarul săsesc din Sibiu, ,,Der Siebenbürgische Voksfreund” 
din 5 iulie 1893 care descrie succint exponatele: dinamuri, 
conductori electrici izolați, lămpi electrice, izolatori, conductori, 
motoare și becuri cu incandescență, ceasuri electrice, material și 
aparate cu rol didactic destinate studierii efectului curentului 
electric, telefoane, difuzoare, acumulatoare, mașini de legat 
cărți, aparate de uscat și de ondulat părul, contoare, ventilatoare 
etc. Pe lângă publicul sibian participant în număr impresionat 
putem remarca și participarea unor firme care se ocupau cu 

producerea și folosirea energie electrice5.  

De subliniat că în cadrul expoziției electrice de la Sibiu 
(1893) prelegerile prezentate de Carl Albrich jr., care sub titlul: 
,,Producerea și folosirea electricității cu considerente speciale și 
descrieri mai amănunțite a aparatelor și mașinilor expuse” a a 
subliniat semnificația producerii energiei electrice, rostul 
acesteia pe viitor, atât pentru consumatorii individuali, cât și 
pentru marii consumatori, înțelegând aici, fabrica de 
electricitate, fabricile de țesătorie, legătoriile de carte, 

tipografiile și chiar tramvaiul electric 6 . Alte prelegeri 
importante au fost: ,,Centrala Electrică Sadu – de la proiect la 
aplicare” având ca autor pe Oskar von Miller și Tramvaiul 
electric. Sibiu-Dumbrava Sibiului-Rășinari / Die elektrische 
Bahn. Hermannstadt – Junger Wald – Resinar autor fiind Carl 
                                                             

4 Expoziție electrică la Sibiu, p. 252. 
5 Ganz & Co, Elektra din Budapesta, Adler & Decker Homolka din 

Viena. Putem observa și întreprinderi sibiene: Legătoria de cărți Neuziel, 
Atelierul Roth, Banca ,,Albina” din Sibiu, Fabrica de tricotale Karl Scherer, 
Școala de Arte și Meserii, Tipografia Krafft ș.a. 

6 Karl Albrich jun., Erzeugung und Verwendung der Elekrtizität mit 
besonderer Berücsksischtigung und näherer Beschreubung der in der 
Ausstellung vorgeführten Apparate und Maschinen, Hermannstadt, 1893, p. 20; 
Ion Lotreanu, Sadu, Editura Alternative, București, 1998, p. 90-94. 
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Wolff1. Evident ca la orice întreprindere de avangardă s-au 
găsit și contestatari, printre aceștia punem în evidență pe 
pastorul evanghelic Josef Konnerth din Cristian care considera 
în alocuțiunile sale că ,,Uzina Electrică proiectată pentru Sibiu 
și Cisnădie are părțile sale negative / Das projektierte 
Elekrtizitätswerk für Hermannstadt und Heltau von der 
Schattenseite. La acea dată Carl Wolff a demontat cu argumente 
pertinente și expuse punctual și pe înțelesul oricui teoria 
pastorului Konnert, într-o prelegere denumită: ,,Lămuriri despre 
Broșura «Uzina eletrică proiectată pentru Sibiu și Cisnădie, 
părțile sale negative» / Die Beleuchtung der Flugschrift «Das 
projektierte Elektizitätswerk für Hermannstadt und Heltau von 
der Schattenseitte»” Evident era momentul ca elitele 
intelectuale și laice să se impună cu argumente în fața unora 
dintre reprezentanții conservatori ai Bisericii evanghelice locale, 
Carl Wolff concluzionând de regulă în expozeurile făcute că ,,o 
hidrocentrală este cu 40 % mai eficentă și mai curată” în raport 
cu centralele pe aburi ca foloseau cărbunele sau masa 

lemnoasă2. 

În martie 1894 Oskar von Miller a finalizat proiectul 
Centralei Hidroelectrice Sadu I respectând hotărârea din 10 
martie 1893 a Consiliului comunal din Sadu ca aducțiunea de 
apă și ducțiunea de cabluri să fie făcută în subteran. În aceste 
condiții Comitetul executiv de lucru pentru introducerea luminii 
electrice în Sibiu a încheiat cu comunitatea din Sadu / 
reprezentanții acesteia, un contract prin care autoritățile locale 
din Sibiu și Cisnădie se obligau: să achite arendă anuală pentru 
terenul ocupat cu clădirile și dependințele uzinei elecrice; să 
asigure comunitatea din Sadu de eventualele incendii care s-ar 
produce din cauza distribuirii curentului electric; să 
construiască mai multe fântâni în locurile indicate de comună 
prin reprezentanții săi, 
pentru a avea 
întotdeauna la îndemână 
apa necesară pentru a 
intervenii în cazul unui 
incendiu; în afara 
corpului tehnic 
specializat, forța de 
muncă trebuia selectată 
numai din comunitate. 
Nu în ultimul rând trebuiau instalate în diferite colțuri ale 
străzilor întunecoase becuri electrice pentru luminatul pe timpul 

nopți fără plata energiei consumate 3 .Licența comercială de 
funcționare a acestei Uzine electrice a fost obținută la 17 martie 
1895 iar proiectul lui Oskar von Miller a fost aprobat de către 

                                                             

1 Carl Wolff, Die elekrische Bahn hermannstadt – JungerWald-Resinar, 
Hermannstadt, 1893, p. 35; Marcel Stancu, Sibiul și electrificarea României, p. 
79-80. 

2 Ibidem.  
3 Ion Lotreanu, Sadu, Editura Alternative, București, 1998, p. 94. 

Ministerul Comerțului și Economiei de la Budapesta în 4 mai 

18954. 

Evident, mai trebuia asigurată și finanțarea iar aceasta 
a venit în urma unui contract cu cinci instituții care au asigurat 
financiar punerea în aplicare a proiectului lui Oskar von Miller, 
trecându-se astfel la producerea energiei electrice și la folosirea 
acesteia de către comunitatea din Sibiu. Suma de 450.000 

florini5 a fost colectată prin subscripție publică, participând atât 
atât instituții de credit cât și persoane private. În ceea ce-i 
privește pe români, pe lângă acțiunile deținute de mitropolitul 
Ioan Români și de membrii Astrei, Eugen Brote și Octavian 
Russu, Banca Albina din Sibiu s-a evidențiat prin cele 100 de 
acțiuni a câte 500 florini pe care le-a achiziționat, astfel încât 
instituția de credit românească a reprezentat al doilea investitor 
instituțional ca importanță iar acest merit îi revine 
economistului sibian, director al Băncii Albina, Partenie 

Cosma6. Realizarea centralei s-a făcut pornind de la o metodă 
antreprenorială novatoare și anume: împărțirea activității între 
firme diferite, unele activând în domeniul construcției, celelalte 
în domeniul amplasării utilajelor și mașinilor tehnice. În acest 
sens, edificarea primei centrale hidroenergetice s-a făcut de 
Pitter und Brausewetter din Viena, turbinele, generaltoarele, 
transformatoarele și tablourile de comandă au fost furnizte de 
Ganz & Co din Budapesta, mașina de aapă, conductele, cazanul 
de apă au fost furnizate de Erste Brunnner Maschinnenfabrik 
Gesellschaft, montajul utilajelor, antreprenoriatul general, 
realizarea amenajărilor de locație au fost executate de 

Technisches Bureau Oskar von Miller7. Pentru prima dată s-a 
folosit în edificiu și în amplasamente betonul armat pe teritoriul 
României. Ca mod de colaborare cu acționariatul și 
consumatorii, Uzina Electrică din Sadu a transmis un prospect 
de mediatizare-popularizare care se referea la la felul în care s-
au realizat instalațiile elecrice și aducțiunea de apă prin canale 
amenajate din beton-armat. De subliniat aspectul, de altfel 
relevant că la data punerii în funcțiune a Uzinei Electrice Sadu 
(Sadu I), aproximativ 50 % dintre imobilele din Sibiu și 
Cisnădie și aproape toate firmele au fost racordate la rețeaua 

de energie electrică8. Centrala Electroenergetică Sadu I avea la 
la data punerii sale în funcțiune două turbine hidraulice 
verticale de tip Girard fabricate de firma Ganz & Co din 
Budapesta. Fiecare dintre acestea dispunea de o putere 

                                                             

4 ***, Die Konstituierende Generalversammlung des Hermannstädter 
Elektrizitätswerkes, Aktien Gesellschaft, Hermannstadt, Josef Drotleff, 1895, p. 
5; Marcel Stancu, Sibiul și electrificarea României, p. 82. 

5 Florinul sau guldenul a fost moneda utilizată în Imeriul Habsburgic 
între 1754-1892. După 1892, florinul a fost înlocuit de coroană care a circulat în 
paralel cu florinul până în 1900. Florinul se putea preschimba la un curs de 2 
unități pentru o coroană, astfel încât, constatăm faptul că florinul a devenit o 
subunitate fiscală.  

6 Marcel Stancu, Sibiul și electrificarea României, p. 84, 87.. 
7 Wilhelm Füßl, Oskar von Miler, 1855-1934. Eine Biographie, p. 157; 

Marcel Stancu, Sibiul și electrificarea României, p. 95.  
8 Wilhelm Füßl, Oskar von Miler, p. 159.  
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instalată de 260 CP care realizau 250 rotații/minut. Aburul 
necesar era produs într-un cazan produs de Babcok & Wilcox 
(12 atm. Și 230 m2 suprafața de încălzire). Drept combustibil se 
folosea masa lemnoasă. Ambele turbine și mașina de produs 
aburi erau direct legate la generatoarele electrice sincrone și 

monofazate cu puterea 200 kW, 42 Hz, 4500V 1 . La 16 
decembrie 1896 avea loc inaugurarea Uzinei Electrice Sadu I, a 
instalațiilor specifice de transport și distribuție a energiei 
electrice, eveniment prezentat în detaliu în presa din Sibiu, cu 
precădere în oficiosul ortodox sibian: Telegraful român, cât și în 

presa de limbă germană2. Cu această ocazie Oskar von Miller, a 
a apreciat rostul pe viitor al utilizării energie electrice, atât 
pentru consumatorii mari (firme, uzine, întreprinderi), cât și 
pentru consumatorii publici (iluminatul stradal) și privați 

(luminarea încăperilor din locuințe)3. Aceste instalații tehnice 
electroenergetice ale Cetralei Sadu I, cu racordarea la rețeaua 
electrică a Sibiului și Cisnădiei, a reprezentat în teritoriu unul 
dintre primele sisteme regionale cu profil electro-energetic din 
Europa acelei perioade. Sistemul era format dintr-o serie de 
mașini hidro și termoelectrice de curent alternativ, funcționând 
în paralel, o linie de înaltă tensiune pentru transportul energiei 
la distanțe, rețelistică care alimenta iluminatul public din 
orașele amintite mai sus, dar și rețea de distribuție pentru 
consumatorii publici și privați. În perspectiva civilizației pe care 
a indus-o utilizarea energiei electrice subliniem procedeul 
tehnic de introducere în uz a tracțiunii electrice, care se va 
dezvolta mai târziu. În această direcție afirmăm că sisteml 
electro-energetic al Sibiului a prefigurat apariția sistemelor 

specifice de profil în lumea modernă4. Ca urmare a creșterii 
continue a cererii și consumului de energie electrică, încă din 
1903, Oskar von Miller, a recomandat autortăților publice locale 
din Sibiu și Cisnădie realizarea unei noi hidrocentrale tot pe 
cursul aceluiași râu Sadu, pornind de la parametrii 
hidroenergetici ai acestui râu de munte.  

Noua centrală urma să fie amplasată în amonte cu 5 
km. în raport cu centrala realizată anterior. Astfel, Sadu II, a 

intrat în funcțiunie în 19075. Denumirea oficială a noii centrale 
centrale a fost Sadu II, iar cea realizată anterior ăn 1896 a fost 
redenumită Sadu I. Amenajarea locului și ridicarea acestei noi 
facilități electro-energetice a revenit între 1905-1907 acelorași 
actanți: firma Adolf Pittel din Viena - partea de construcție, 
firma Ganz & Co. din Budapesta, a realizat și instalat 
echipamentele hidraulice și cele electro-mecanice, Oskar von 
Miller a fost proiectantul general iar Societatea de Electricitate 
                                                             

1 Marcel Stancu, Sibiul și electrificarea României, p. 96.  
2 Telegraful român, XLIII, nr 10, 1896, p. 1-3; Siebenbürgische 

Deutsches Tageblatt, anul XXIII, nr 7002, 22 decembrie 1896, p. 1-2. 
3 Ibidem.  
4 Wilhelm Füßl, Oskar von Miler, p. 159. 
5 Idem, Erinnerungen aus meiner 50-jährigen Tätigkeit in der 

Elekrizitätswirtschaft, Buchdruckerei Effingerhof AG Brugg W 2189, 1947, p. 
10.  

sibiană HEW a fost beneficiarul6. Barajul Hidrocentralei Sadu 
II a fost prima amenajare de acest fel de la noi din țară, fiind 
realizat din beton armat și arcuit. Galeria sub presiune la acea 
dată a fost cea mai lungă din România. Transportul energiei 
electrice s-a făcut pe o linie electrică cu doi conductori din 
cupru (70 mm2).  

Deoarece tensiunea liniei era de 12000 de volți s-a impus 
construirea stației de transformare de la Sadu I (4/12 kV) iar 
linia de aducțiune din Sadu I spre Sibiu și Cisnădie a fost 
reconstruită pentru această tensiune electrică.Rețeaua de 
elctricitate ajungea în Sibiu în proxima apropiere a Uzinei 
Electrice Diesel unde s-a construit stația de transformare și 

conexiune (12/4 kV) în 19067. De subliniat faptul că rețeaua a 
fost folosită și pentru montarea liniei de măsură și telefonie iar 
pentru a putea fi eliminat în mod eficient bruiajul de pe rețeaua 
de telefonie care se datora cu precădere influenței curenților de 
inducție, conductoarele liniei telefonice și a liniei de măsură au 
fost inversate (inversarea fazelor) la distanțe de 400 m. Evident, 
trebuie făcută remarca faptului că este vorba în acest procedeu 
tehnic de prima atestare documentară a practicii inversării 
fazelor pe teritoriul actual al României. De amintit și rețeaua de 
cale ferată cu ecartament redus construită în 1906 și care 
aparținea unei societăți forestiere din Tălmaciu.  

Această rețea de cale ferată ingustă a fost folosită 
pentru transportarea materialelor, a turbinelor și cazanelor, a 

altor instalații grele8. 

Pornind de la experiența acumulată cu sistemul electro-
energetic al Hidrocentralelor Sadu I (1896) și Sadu II (1907), 
Oskar von Miller, proiecta și realiza mai târziu centrala electrică 
de putere instalată mai mare de la Walchensee din Germania în 

perioada 1912-1913 9 . Evident, efectele folosirii energiei 
electrice erau incomensurabil mai mari în raport cu tehnologiile 
utilizate anterior care foloseau forța aburului. Este suficient să 
ne gândim la consumatorii industriali (fabrici, întreprinderi, 
uzine, tramvaiul electric sibian, racord iluminare publică) și la 
consuul individual.  

Nu trebuie să ignorăm faptul că în acest fel, utilizarea 
energiei electrice a contribuit la creșterea nivelului de trai al 
locuitorilor Sibiului și a celor din Cisnădie și Sadu și a puterii 
instalate pe utilajele tehnice care vor utiliza de la acest moment 

                                                             

6 ***, Uzina Electrică din Sibiu, p. 9-12. 
7 Marcel Stancu, Sibiul și electrificarea României, p. 136.  
8 Sigmund Dachler, Das Hermannstädter Elektrizitätswerk während 

seines 10 jähr. Bestandes  (19 Dezember 1896 – Dezember 1906) gewidmet dem 
Gründer und Präsidenten der Hermanstädter Elektrizitätswerk 
Aktinegesellschaft Herrn Dr. Carl Wolff und Sigmund Dachler, Verlag des 
Hermannstädter Elektrizitätswerkes, Kunstanstalt, Josef Drotleff; Inh Peter 
Drotleff, Hermanstadt, 1906, p. 13-14.  

9 Buletin de informații tehnice, Fabrica de Rețele Electrice Sibiu, nr. 2, 
1992, p. 2; Marcel Stancu, Sibiul și electrificarea României, p. 108.  
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puterea eletrică. O simplă statististică, care făcea referință la 
numărul motoarelor conectate la rețelele de electricitate în 
perioaada 1898 – 1915 se prezintă după cum urmează: în 1898 
erau 48 motoare industriale racordate la rețeau de electricitate; 
în 1904 existau 77 asemenea motoare care folseau energia 
electrică; în 1908 existau 175 motoare care foloseau puterea 
energiei electrice; în 1913 erau amintite 413 asemenea instalații, 
pentru ca în 1915 să fie amintite statistic pentru sudul 
Transilvaniei 549 de motoare care foloseau electricitatea. 
Evident din aceste date, constatăm creșterea constantă a 
procentului energiei în  electrice în Sibiu și Cisnădie de la 22 % 

în anul 1898 la 58,5 % în 19131. Un aspect evident esențial de 
luat în calcul era prețul energiei electrice. Uzina electrică de la 
Sadu producea electricitatea la jumătate din prețul acesteia 
practicat la Viena. De exemplu, apreciază Marcel Stancu în 
cartea Sibiul și electrificarea Românie, că pentru iluminatul 
electric cu o lampă cu 16 becuri, un consumator individual 

plătea 1,5 creițari pe oră2. 

Electroenergetica sibiană după 1918 

În perioada desfășurării Primului Război Mondial, 
rețeaua de cale ferată, cea de telefonie și rețelele care 
transportau energia electrică au fost afectate de bombardamente 
sau chiar sabotate, printre care și rețeau de electrificare care 

lega hidrocentralele de la Sadu I și II de Sibiu și Cisnădie3. În 
perioada imediat următoare Unirii din 1918 au apărut și s-au 
manifestat o serie de probleme până în anul 1922. Printre 
acestea amintim chestiunea financiară în condițiile în care 
coroana austro-ungară a fost retrasă din circuitul financiar fiind 
înlocuită cu leul românesc de hârtie. Amintind în anul 1936 
despre felul în care după război Uzina Electrică din Sibiu a fost 
afectată Sigmund Dachler aprecia că marea problemă a 
reprezentat-o convertirea valorilor din aur sau retragerea 
acestora din circuitul economic, în momentul în care 
acționariatul austriac s-a retras, Transilvania intrând în 

componența României4. 

În 1929, Carl Wolff și-a publicat memoriile. În rândurile 
acestora aflăm date statistic semnificative privind efectele și 
avantajele folosirii electricității în Sibiu și împrejurimi.  

Sunt relevante următoarele două date sintetice pentru a 
înțelege efectiv rostul folosirii electricității la Sibiu. De 

                                                             

1 Róbert Nagy, Capitalul forță a transformării: rolul capitalului german 
german în transformarea Transilvaniei (1880-1918), Presa Universitară 
Clujeană, Cluj-Napoca, 2011, p. 203.  

2 Marcel Stancu, Sibiul și electrificarea României, p. 110. Creițarul a 
fost o subdiviziune fiscală a florinului, așa cum acesta din urmă era o 
subdiviziune fiscală a coroanei austro-ungare.  

3 Constantin, C. Popian, Amintiri din viața militară. Jurnale de război și 
și din prizionierat, Editura Militară, București, 2007, p. 101-102.  

4 Sigmund Dachler, Problema energiei în Ardealul de Sud, Carte adrese, 
adrese, Sibiu, 1936, p. 3.  

exemplu, în anul 1896 existau în oraș 418 consumatori de 
energie electrică, pentru ca în 1925, numărul lor să fie de 
13.224 consumatori. De asemenea, populația orașului era de 
19.000 locuitori în 1896, pentru ca în 1925 să fie de 40.000 

locuitori, (sași, maghiari, români, evrei ș.a) 5 . Succesul 
electrificării orașului Sibiu a provocat o serie de reacții în lanț 
în toate așezările din sudul Transilvaniei.  

Tot mai mulți locuitori din această zonă doreau să aibe 
și să utiliezeze energia electrică. Pe cale de consecință, la 
începutul secolului al XX-lea, electrificarea Transilvaniei, cu 
precădere a părții sale sudice, a fost gândită și proiectată în 
acest oraș în cursul anului 1922, la puțin timp după Unirea din 
1918. De subliniat faptul că tot în Sibiu a fost elaborat și s-a 
trecut la punerea în aplicare a primului plan de electrificare a 
României în 1925 iar sistemul energetic național românesc a 
fost structurat coerent pe axa București - Sibiu, pornindu-se în 
mod tehnic de la primele regiuni interconectate: Muntenia și 

sudul Ardealului în prima parte a anului 19546. Evidențiem, de 
de asemenea, rolul activ pentru perioada interbelică a Societății 
pe Acțiuni Uzina Electrică Sibiu / Hermannstädter 
Elekrizitätswerk Aktiengeselschaft și activitatea în cadrul 

acesteia a 
inginerului 
Sigmund 

Dachler 7 . Sub 
programele de 
activitate ,,Mai 
multă lumină” 
și ,,Electrificări 

rurale. 
Electricitatea în agricultură”, societatea sibiană de electricitate a 
trecut în perioada 1920-1940 la electrificarea mediului rural din 
zona sudică a Transilvaniei. Se prefigura, este drept într-o fază 
incipientă, viitoarea electrificare a Transilvaniei, atât în plan 
urban, cât și în mediul rural, energia electrică fiind tot mai mult 
utilizată în domeniul agriculturii ca urmare a creșterii 

productivității și eficienței muncii în acest domeniu 8 . În 
vederea depanării optime și la timp a oricăror probleme s-ar fi 
ivit în perioada interbelică HEW a înființat ateliere mecanico-
electrice pe lângă Centralele Sadu I și II, în Cisnădie și Sibiu. 
Tehnicienii, maiștrii și muncitorii care activau în aceste ateliere 
deserveau, atât consumatorii privați, cât și pe cei industriali. O 
atenție desosebită fiind acordată problemelor electrice ale 
tramvaiului sibian, astfel încât pasagerii acestuia să nu aibe de 

                                                             

5 Wilhelm Füßl, Oskar von Miller, p. 163. 
6 Marcel Stancu, Sibiul și electrificarea României, p. 111. 
7 ***, Uzina Electrică din Sibiu, Institutul de Arte Grafice Josef 

Drotleff, Sibiu, 1926, p. 7. 
8 Sigmund Dachler, Utilizarea electricității în agricultură, în IRE no. 7, 

Cultura națională, București, 1927, p. 28-29; Marcel Stancu, Sibiul și 
electrificarea României, p. 117. 
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suferit niciun fel de inconveniențe ca urmare a folosirii acestui 

mijloc de transport în comun1. 

Naționalizarea energiei electrice Centrala Hidroenergetică 
Sadu V 

    Apreciem faptul că încă din cursul anului 1947 s-a constituit 
în cadrul Ministerului Industriei, Direcția Generală a 
Electricității. În cea de-a doua jumătate a lunii iunie 1948 a fost 
emisă Legea nr 119 / 1948, publicată în Monitorul Republicii 
Populare România, pentru ,,naționalizarea întreprinderilor 
industriale, bancare, de asigurări, miniere și de transport”. Sub 
incidența acestei legi, se încadrau și ,,Întreprinderile care 
produc, transportă sau distribuie energia electrică”. Facem 
mențiunea potrivit căreia Franța și-a naționalizat sistemul 
energetic, din punct de vedere al producerii, transportului și 
distribuirii de energie electrică încă din 8 aprilie 1946. La acel 
moment (1948), conform Statisticii Uzinelor Electrice din 
România, sistemul electro-energetic sibian și sud transilvan se 
prezenta ca având deja un număr însemnat de abonați, atât 
publici, cât și privați. În temeiul statisticii mai sus evidențiate, 
în Sibiu, existau deja, un număr de 48.818 abonați.  Aceeași 
sursă amintită evidenția următoarea clasificare: pe primul loc se 
afla Bucureștiul unde funcționa, Societatea Generală de Gaz și 
Electricitate, urma apoi Sibiul, unde erau active, Uzina Electrică 
din Sibiu și Societatea Electrică Transilvăneană pe Acțiuni 
(S.E.T.A.). Următoarele clasate, conform numărului de abonați, 
erau: Întreprinderile Electromecanice Municipale Timișoara, 
Uzina Electrică Arad, și Uzina Electrică din Brașov. Acestea 
din urmă având în medie, sub 24.000 abonați. 

După puterea electrică furnizată, hidrocentrala, plasa 
Sibiul pe locul al treilea, cu 26.4 MW/h. Din perspectiva 
gradului de utilizare a energiei electrice exprimat prin, raportul 
între numărul abonaților și cel al locuitorilor, clasificările 
oficialilor plasau Sibiul pe primul loc cu 25,4 %, uramt apoi de: 
Timișoara cu 21,4 %, Arad cu 20 %, Brașov cu 17,5 % și 
București cu 13,3 %. Aceasta era situația la naționalizarea 
impusă de regimul comunist la data 11 iunie 1948. La 6 august 
1948, Uzina de Electriitate Sibiu și Societatea Electrică 
Transilvăneană pe Acțiuni, ambele avându-și sediul în Sibiu, 
conduse fiind de Ioan Popică, respective Nicolae Borcea, au 
fost reorganizate. Acum s-a constituit Societatea Regională de 
Electricitate (S.R.E.) care va activa în spațiul de sud-vest al 
Transilvaniei, având ca zonă de atribuții, teritoriul Sibiului, 
Alba Iuliei, Sighișoarei, Mediașului, Aiudului. Această societate 
regională cu sediul la Sibiu, deservea electroenergetic obiective 
și instalații civile și militare din județele Alba, Covasna 
(parțial), Hunedoara, Sibiu, Mureș. Primul director al acestei 

                                                             

1 ***, Instalațiunile electrice din Sibiu, Institutul Național Român pentru 
Studiul Amenajării și Folosirii Izvoarelor de Ennergie, București, 1929, p. 14; 
Marcel Stancu, Sibiul și electrificarea României, p. 158-160. 

societăți regionale care își afla sediul central în Sibiu, a fost 
tehicianul Nicolae Borcea. 

În temeiul noilor directive politice ale regimului 
comunist din România și conform direcțiilor de acțiune privind 
dezvoltarea internă ale Partidului Muncitoresc Român, 
comunismul reprezenta puterea sovietelor plus electrificarea 
întregii țări. Iar începând cu anul 1949, statul roman și-a creat 
instrumentele necesare în vederea electrificării întregii Românii. 
În acest amplu plan, care viza electroenergetica țării noastre, 
Hidrocentrala Sadu V a reprezentat unul dintre pilonii de bază 
pe care s-a dezvoltat sistemul de electricitate și energie electrică 
de la noi din țară, atât pentru consumatorii privați, cât și pentru 

consumatorii publici2. De un real folos ne-au fost datele din 
prima conferină națională de tehnica tensiunilor înalte care s-a 
desfășurat la Sibiu în anul 1952, având ca tematică: 
,,coordonarea izolației și protecția instalațiilor electrice 
împotriva supratensiunilor” 

Odată cu adoptarea ,,Planului de electrificare a țării și 
de folosire a apelor” pentru perioada celor două cincinale 1951-
1960, pe valea râului Sadu era preconizată realizarea a 4 noi 
hidrocentrale în amonte față de cele care existau deja. Putem 
aprecia faptul că realitățile perioadei și condiționările 
economice au impus construirea sistemului hidroenergetic Sadu 
V. În condițiile în care au fost avansate și alte propuneri a 
primat argumentul existenței căii ferate cu ecartament îngust 
construită de Societatea italiană Feltrinelli din Tălmaciu între 
1906-1908, care pornind din zona acestei așezări din sudul 
județului Sibiu ajungea în zona viitorului baraj. Se rezolva în 
acest fel transportul materialelor necesare construcției 
hidrocentralei cu prețuri de producție reduse. Realizarea acestui 
plan finalizat în anul 1955 prin darea în folosință a centralei 
hidroenergetice Sadu V a pornit de la ideea cuprinsă în lucrarea 
lui Dorin Pavel (părintele hidroenergeticii românești) care în 
anul 1933 publica: ,,Plan général d’aménagement des forces 
hydrauliques en Roumanie”. 

 De la aceste idei proiectul amenajării hidroenergetice 
Sadu V a fost realizat de Institutul de Studii și Proiectări 
Energetice din București, cu Dorin Pavel inginer șef și Radu 
Prișcu, șef de sector. Pentru a fi obiectivi până la capăt trebuie 
să afirmăm că ideea realizării acestei facilități hidroenergetice 
era anterioară anului 1933, fiind parte din proiectele directorului 

Uzinei Electrice Sibiu, Sigmund Dachler încă din 19153. 

                                                             

2 Marcel Stancu, Sibiul și electrificarea României, p. 220. 
3 Sigmund Dachler, Câteva noțiuni asupra energiilor României Mari și 

utilizarea lor, Tipografia ,,Unirea” Brașov, 1925, p. 11; Idem, Erinnerungen 
aus meiner 50-jährigen Tätigkeit in der Elekrizitätswirtschaft, Buchdruckerei 
Effingerhof AG Brugg W 2189, 1947, p. 21. 
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Amenajarea Barajului Negovanu, vedere în amonte 1959 

Dintre hidrocentralele incluse în Planul de electrificare a 
României, Sadu V urma să fie cea mai importantă, fiind 
proiectată la o putere instalată de 15,4 MW și o producție 

anuală estimată de energie electrică de 70 MWh1. În anul 1955, 
la punerea sa în funcțiune, Hidrocentrala Sadu V, care dispunea 
de o putere de 2 x 7,7 MW/h, avea în structura sa cele mai mari 
grupuri hidraulice instalate până la acea data într-o 
hidrocentrală din România, a fost de maxima importanță pentru 
sistemul energetic din zona Sibiului. Ca putere electrică era a 
doua după cea de la Dobrești, care funcționa încă din anul 1930 
cu o putere de 4 x 4 MW/h. Montarea tuturor instalațiilor și a 
echipamentelor necesare bunei functionari a hidrocentralei Sadu 
V a fost o provocare România în general, pentru inginerii, 
tehnicienii, maiștrii și muncitorii care activau în Societatea 
Regională de Electricitate Sibiu. Sadu V, a devenit în anul 
1960, prima hidrocentrală cu sistem de telecomandă în 

electroenergetica din România2. 

Concluzie 

 Energia electrică a reprezentat un pas înainte pe calea 
civilizării omului european. Tehnologia de obținere a energiei 
electrice din forța apei a devenit atractivă si s-a extins rapid 
începând cu anii 1890-1895.Această forță care provenea din 
electricitate a fost folosită în toate îndeletnicirile umane, publice 
și particulare.De asemenea, folosirea acesteia a condus la 
creșterea capabilităților de producție și la o diversificare a 
statutelor socio-profesionale. Iluminatul public și acționările 
electrice pentru transport ți mașinile unelte din ateliere, 
tramvaiele cu parfumul lor de epocă, puterea electrică în 
ateliere, legătorii, fabrici, uzine fiind nota definitorie 
începutului de secol XX. Energia electrică depășea energia care 
se obținea din arderea maselor lemnoase și a cărbunelui. Lumea 
și România, pășea prin intermediuel electricității pe o nouă 
treaptă a evoluției tehnice, științifice și civilizatorice.  

De remarcat apariția unor noi profesiuni și specializări 
legate de producția, utilizarea, distribuția energiei electrice. De 
făcut observația că secolul al XX-lea s-a bazat pe utilizarea pe 

                                                             

1 Marcel Stancu, Sibiul și electrificarea României, p. 221. 
2 Ibidem, p. 240-241.  

scară largă a energiei electrice iar populația a devenit 
beneficiara unei serii întregi de aparate și mașini electrotehnice 
cu aplicare, atât în spatial vieții noastre private, cât și în spatial 
public. Și este suficient dacă ne referim la televizor, cafetieră, 
frigider, aeroterme și nu în cele din urmă la computerele 
personale și telefonia mobile. Și exemplele ar putea continua … 
Nu în ultimul rând facem aprecierea că electrificarea sudului 
Transilvaniei a avut ca punct de plecare elctrificarea orașelor 
Sibiu și Cisnădie ca urmare a montan al Cibinului.  
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Acțiune la H.E.W. deținută de Vereinsbank 1909 

Primele turbine hidraulice de 260 CP montate în Centrala 
Sadu I 
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Stația de transformare aferentă Hidrocentralei Sadu V în 
1955 

Clădirea Centralei Sadu V 

 

 

 

 

 

 

 
        Monumentul Unirii din Cernău
 

 Tiberiu COSOVAN 

       După Războiul de Reîntregire și înfăptuirea României 
Mari, la Cernăuți, în capitala Bucovinei, care a revenit la 
trupul țării prin decizia delegaților întruniți la Congresul 
General al Bucovinei (desfășurat în Sala Sinodală, Sala de 
Marmură, a Palatului Mitropolitan, la 28 noiembrie 1918), 
unde s-a votat „unirea necondiționată a Bucovinei, în 
vechile ei hotare până la Ceremuș, Colacin și Nistru, cu 
Regatul României”, s-a ridicat un monument spre cinstirea 
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Monumentul Unirii din Cernăuți 

Tiberiu COSOVAN - Suceava 

și înfăptuirea României 
ți, în capitala Bucovinei, care a revenit la 

țării prin decizia delegaților întruniți la Congresul 
șurat în Sala Sinodală, Sala de 

ului Mitropolitan, la 28 noiembrie 1918), 
ționată a Bucovinei, în 
ș, Colacin și Nistru, cu 

a ridicat un monument spre cinstirea 

celor care s-au jertfit pentru împlinirea ide
Unirii. 

entru realizarea acestuia s-a constituit un Comitet de 
inițiativă sub președinția Principelui Carol având ca 
membri pe academicianul Ion Nistor (Nicolae Iorga: „cel 

mai mare istoric al Bucovinei”), generalul Ludovic Mircescu 
(comandantul Diviziei a 8-a) și doctorul Ion Jianu.
Monumentul, care a fost amplasat pe esplanada din fa
Primăriei din Cernăuți, a fost opera comună a mai multor artiști, 
proiectul fiind conceput de sculptorul Teodor Burcă sub formă 
semicirculară și având în centru, pe un piedestal, un grup 
alegoric reprezentând un soldat român, la picioarele căruia 
îngenunchea o fată, Bucovina recunoscătoare.
Ansamblul monumental se deschidea, pe latura stângă a zidului 
semicircular, cu un basorelief reprezentându
descălecătorul de țară, în luptă cu bourul, afișând totodată un 
medalion cu scena uciderii domnitorului Grigore al III
Ghica. Pe latura din dreapta erau prezentate scene din luptele de 
la Mărăști și Mărășești precum și un medalion cu chipul Re
Ferdinand I Întregitorul. În spatele arcului de zid al complexului 
statuar, într-o reprezentare simbolică, un zimbru de bronz 
strivea cu copita vulturul bicefal austriac (lucrare realizată de 
sculptorul Spiridon Georgescu). 

11 noiembrie 1924 

Monumentul Unirii din Cernăuți a fost dezvelit în ziua de 11 
noiembrie 1924, atunci când s-au împlinit 6 ani de când primii 
soldați ai Armatei Române (din Divizia a 8
comandată de generalul Iacob Zadik) au intrat în Cernău
trecând apoi Prutul și ocupând teritoriile din nord
Ducatului Bucovina.
A fost momentul care a permis ca la 12 noiembrie 1918 
Consiliul Național Român să adopte Legea fundamentală și să 
constituie Guvernul Bucovinei, în frunte cu Iancu Flondor, gest 
istoric căruia i-a urmat, în mod firesc, decizia Unirii cu 

Iancu Flondor, un mare vizionar, figură emblematică a 
conștiinței românești, președintele Partidului Național Român 
din Bucovina, deputat în Dieta Bucovinei, pre
Consiliului Național Român din Cernăuți și 
Guvernului Provizoriu al Bucovinei, ministru de stat pentru 
Bucovina, omul care a pus bazele administra
acest teritoriu după Marea Unire, dar care, neadmi
compromisurile din viața politică, s-a retras apoi pe domeniul 

P

istorieistorieistorieistorie    

Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie     2017201720172017 

au jertfit pentru împlinirea idealului sfânt al 

 

a constituit un Comitet de 
țiativă sub președinția Principelui Carol având ca 

membri pe academicianul Ion Nistor (Nicolae Iorga: „cel 
mai mare istoric al Bucovinei”), generalul Ludovic Mircescu 

și doctorul Ion Jianu. 
Monumentul, care a fost amplasat pe esplanada din fața 

ți, a fost opera comună a mai multor artiști, 
proiectul fiind conceput de sculptorul Teodor Burcă sub formă 

n centru, pe un piedestal, un grup 
alegoric reprezentând un soldat român, la picioarele căruia 
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semicircular, cu un basorelief reprezentându-l pe Dragoș Vodă, 

țară, în luptă cu bourul, afișând totodată un 
medalion cu scena uciderii domnitorului Grigore al III-lea 
Ghica. Pe latura din dreapta erau prezentate scene din luptele de 

ști și Mărășești precum și un medalion cu chipul Regelui 
Ferdinand I Întregitorul. În spatele arcului de zid al complexului 

o reprezentare simbolică, un zimbru de bronz 
strivea cu copita vulturul bicefal austriac (lucrare realizată de 

ți a fost dezvelit în ziua de 11 
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upând teritoriile din nord-vestul 
Ducatului Bucovina. 
A fost momentul care a permis ca la 12 noiembrie 1918 

țional Român să adopte Legea fundamentală și să 
constituie Guvernul Bucovinei, în frunte cu Iancu Flondor, gest 

, în mod firesc, decizia Unirii cu Țara. 

Iancu Flondor, un mare vizionar, figură emblematică a 
științei românești, președintele Partidului Național Român 

din Bucovina, deputat în Dieta Bucovinei, președinte al 
țional Român din Cernăuți și președinte al 

Guvernului Provizoriu al Bucovinei, ministru de stat pentru 
Bucovina, omul care a pus bazele administrației românești în 
acest teritoriu după Marea Unire, dar care, neadmițând 
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său de la Storojineț, s-a stins din viață la 19 octombrie 1924, 
fără să vadă ridicat Monumentul Unirii. 

„Piața Unirii era un ostrov de frumuseță” 

La festivitatea de dezvelire au participat suveranii României 
Mari, Regele Ferdinand și Regina Maria, Principele Carol și 
Principesa Elena, primul ministru Ion I. C. Brătianu, precum și 
un însemnat contigent de personalități politice (miniștrii 
A.Văitoianu, I.G. Duca, Ion Nistor, Ion Inculeț, Alexandru 
Lepedatu), reprezentanți ai înaltului cler (Mitropolitul Primat 
dr. Miron Cristea, I.P.S.S. Mitropolitul Vladimir Repta) și 
ofițeri superiori ai Armatei Române (generalii Prezan, Zadik, 
Coandă, Stratilescu, Ștefănescu, Mircescu). 
„În acea zi mare – consemnează Calendarul «Glasul Bucovinei» 
pentru anul 1925 – orașul întreg avea un aspect cu adevărat 
sărbătoresc. Pe toate clădirile fâlfâia steagul tricolor, iar 
balcoanele erau împodobite cu scoarțe. Piața Unirii era un 
ostrov de frumuseță: obeliscuri cu decor de brad, steaguri, 
covoare, ghirlande, la intrările principale în Piață. În fața 
Monumentului se găseau două splendide tribune: una pentru 
Familia Regală, cealaltă pentru înalții demnitari ai statului”. 

Primirea cu pâine și sare 

Suveranul împreună cu întreaga sa suită, demnitari și ofițeri, au 
sosit cu trenul regal în gara din Cernăuți fiind întâmpinați cu 
muzică militară (care a intonat Imnul Regal) de către primarul 
orașului, Nicolae Gh. Flondor, care, potrivit tradiției, i-a primit 
cu pâine și sare. 

După un serviciu divin oficiat la Catedrală de către noul 
Mitropolit al Bucovinei, I.P.S.S. Nectarie Cotlarciuc (fostul 
episcop al Cetății Albe) s-au îndreptat cu toții către Piața Unirii 
unde se afla monumentul care a fost dezvelit chiar de către 
mitropolit. 
Au urmat discursuri ale participanților, iar un cor, format din 
peste 1.000 de elevi, a cântat un imn festiv a cărui muzică a fost 
compusă de către Alexandru Zavulovici, cel care a fost 
supranumit „Schubert al Bucovinei”. Au defilat apoi prin fața 
M.S. Regelui „Muzica Regimentului 8 Vânători de Munte, 
cohortele cercetășești, Uniunea foștilor voluntari, Arcașii din 
Bucovina, populația Bucovinei după județe, invalizii de război 
și, în ținută ireproșabilă, armata”. 

Când nu rezistă bronzul rezistă hârtia 

Dacă monumentul nu a rezistat vitregiilor istoriei. A fost 
demolat în vara anului 1940 de trupele sovietice care au ocupat 
nordul Bucovinei și, deși un an mai târziu, când Cernăuțiul a 
revenit sub administrație românească, elementul central al 
complexului monumental, statuia alegorică a Unirii, singura 
care a mai fost recuperată, a fost reamplasată pe soclu, în martie 
1944 – după reocuparea teritoriului de către Armata Roșie – 
monumentul a fost demolat din nou, iar urma sa a dispărut 
pentru totdeauna. S-a păstrat – și se găsește în patrimoniul 
Muzeului de Istorie din cadrul Complexului Muzeal Bucovina 

Suceava – uricul de fundație purtând semnăturile Regelui 
Ferdinand și Reginei Maria. 

„Noi n-am încetat o clipă a întrezări zorile libertății…” 

Documentul, care este o chintesență a aspirațiilor și a stării de 
spirit ce a animat generația care a făurit România Mare, are 
următorul conținut: 
„Strivită sub copita răzbunătoare a zimbrului zace pajura cu 
două capete, care, acu 150 de ani, a răpit din trupul Moldovei 
partea cea mai frumoasă și mai bogată în scumpe amintiri, 
pentru a o ține în cea mai neagră și asupritoare robie. Dar glasul 
străbunilor din morminte n-a îngăduit ca acea robie să întunece 
și să înădușe conștiința românească. 
Noi băștinașii acestei țări n-am renunțat niciodată la sfintele 
noastre drepturi asupra acestei moșteniri. Din vremurile 
evlaviosului Vlădică Dosoftei și până în zilele lui Ion Grămadă, 
eroul de la Cireșoaia, noi am luptat, am jertfit și am crezut în 
izbânda ce era să vină. Cu tot zăbranicul mohorât, care un veac 
și jumătate a apăsat asupra plaiurilor robite, noi n-am încetat o 
clipă de a întrezări zorile libertății, cari se arătară mai mândre și 
luminoase la izbucnirea marelui nostru război de desrobire. 
De aceea când, sub glorioasa domnie a marelui nostru Rege 
Ferdinand I și a prea grațioasei noastre Regine Maria, pronia 
cerească, vrednicia poporului român și vitejia ostașilor noștri 
ne-au adus mult râvnita și îndelung așteptata realipire la Patria-
Mumă, întreaga populație a Bucovinei desrobite, a ținut să 
învrednicească printr-un măreț monument, realizarea visurilor și 
dorințelor noastre seculare. Din dragoste și recunoștință toți 
locuitorii acestui pământ desrobit s-au grăbit să ofere obolul lor 
pentru înălțarea acestui monument amintitor. Astfel înălțatu-s-a 
acest monument, simbol trainic al realizării străduințelor 
noastre, prin osârdia unui comitet de acțiune, având președinte 
de onoare pe Alteța Sa Regală Principele Carol, Moștenitorul 
tronului, și membri pe domnii Ion I. Nistor, Ministrul 
Bucovinei, General Ludovic Mircescu, Comandantul Diviziei a 
8-a, și Nicolae Gh. Flondor, Primarul orașului Cernăuți, cioplit 
fiind de sculptorii T. Burcă și Spiridon Georgescu, așezat de 
arhitectul V. Ștefănescu și desvelit în al II-lea an de preaslăvită 
domnie al celui, după M.U. Traian, al doilea stăpânitor al 
întregului pământ românesc. M.S. Regele Ferdinand I, în anul 
mântuirii 1924, luna Noiembrie 11, ziua când acu șase ani, 
ostașul român liberator, sub comanda generalului Iacob Zadik a 
intrat în acest oraș, Ministru președinte al României fiind Ion I. 
C. Brătianu, arhiepiscop și mitropolit al Bucovinei I.P.S. 
Nectarie Cotlarciuc și s-a dat în seama Primăriei orașului 
Cernăuți. S-a scris și semnat de noi: Ferdinand, Maria, Carol, 
Elena”. Alături de semnăturile regale mai pot fi identificate 
semnăturile lui I.I.C. Brătianu, Nectarie – Mitropolitul 
Bucovinei, Gurie – Arhiepiscopul Basarabiei, Lucian – Episcop 
al Romanului, Ipolit – Episcop de Rădăuți, Nicolae Flondor – 
Primarul Cernăuților, Pimen – Mitropolitul Moldovei, Nicolae – 
Mitropolitul Ardealului, Vasile Tarnavschi – prorectorul 
Universității din Cernăuți, Constantin Loghin – președintele 
Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina, dr. 
Ion Jianu, arh. Victor Ștefănescu, sculptorul C. Burcă, generalii 
Prezan, Zadik, Mircescu și Strătulescu. Ceremonia de dezvelire 
a monumentului a fost urmată de un „prânz de gală” (cu 300 de 
tacâmuri) în Sala Sinodală a Palatului Mitropolitan, după care 
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familia regală și însoțitorii au vizitat cimitirul din Cernăuți 
(unde a fost inaugurat un Monument al Eroilor) seara fiind 
rezervată (după un spectacol artistic, desfășurat la Teatrul 
Municipal, la care a contribuit și corul Societății Muzicale 
«Armonia») unui dineu organizat la Cercul Militar, la care M.S. 
Regele Ferdinand a conferit Regimentului 8 Vânăt
denumirea «Grigore Ghica Vodă». 

 

„Marea Unire – România mare”, 100 de 
ani. Sistemul carpato-danubiano
unitatea de neam, de limbă şi statală a 

poporului român∗∗∗∗ 

 

 

Prof. dr. doc. HC Gr. POSEA

Unele precizări de început 

Cu ocazia aniversărilor festive ale marelui act naţional 
al Unirii sunt solicitaţi să expună comunicări, să scrie articole 
etc., cu precădere sau numai, oameni politici, istorici şi filologi. 
Lipsesc, aproape cu regularitate, geografii
înţelepciunea şi vrednicia unor conducători, a unor politicieni, a 
unui rege etc. ... şi este normal; se preamăreşte vitejia neamului, 
sau înfăptuirea de o clipă a lui Mihai Viteazul şi intenţiile altora 
ca el, ... ceea ce este în adevăr o datorie patriotică; se aduc 
argumente lingvistice sau de alt ordin în favoarea unităţii de 
neam ori de limbă, ... ceea ce reprezintă, iarăşi, realităţi de 
necontestat etc. Dar, se uită geografia patriei
binecuvântarea acestui teritoriu al ţării, Spaţiul carpato
danubiano-pontic, ce ne-a unit cu permanenţă sub orice 
vremuri, pentru că aşa este structura sa, unitară, şi pentru că 
a obligat necontenit să ne lipim de el cu toată fiinţa neamului
pe oricare colţişor al său. În 1918 s-a unit nu numai neamul, 
care în fapt era de mult unit, ci mai ales Ţara sau Pământul 
strămoşesc care, unitar de la natură, s-a scuturat şi el de 
stăpâniri străine, formându-se statul naţional România Mare. A 
fost o unire administrativ-politică şi geopolitică, ce venea să 
contureze forma normală a unui conţinut naţional şi teritorial 
care erau unitare de milenii. Şi, cea mai bună dovadă este faptul 
că Unirea s-a făcut, nu prin război şi dictat, ci prin voinţa 
majoritară a locuitorilor tuturor părţilor acestui pământ. Acest 
act, semnificativ, l-a făcut pe cel mai mare geograf al vremii şi 

                                                             

∗ Articol publicat, în parte, în Analele Universităţii Spiru Haret
în volumul Marea Unire şi idealurile naţionale, Editura Fundaţiei 
Mâine, 1993, p. 53-76. Ceva similar a apărut în „Terra”, nr. 1
système geographique Carpato-danubiano-pontic et l'état de la nation, de la 
langue du peuple roumaine, sau, în 1994, în Revista „Academica”, an 
(39), p. 19 (şi 21). 
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a şi vrednicia unor conducători, a unor politicieni, a 
unui rege etc. ... şi este normal; se preamăreşte vitejia neamului, 
sau înfăptuirea de o clipă a lui Mihai Viteazul şi intenţiile altora 
ca el, ... ceea ce este în adevăr o datorie patriotică; se aduc 
argumente lingvistice sau de alt ordin în favoarea unităţii de 
neam ori de limbă, ... ceea ce reprezintă, iarăşi, realităţi de 
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Spiru Haret, nr. 11, 2008 şi 
Editura Fundaţiei România de 

76. Ceva similar a apărut în „Terra”, nr. 1-2, 1992 (Le 
pontic et l'état de la nation, de la 

sau, în 1994, în Revista „Academica”, an IV, nr. 3 

expert la Conferinţa de pace de la Paris, francezul 
Martonne, să exprime câteva concluzii celebre, din care cităm: 
,,... noua Românie ni se înfăţişează nu ca un stat născut din 
fantezia diplomaţilor, nu ca un stat fabricat în virtutea unui 
principiu abstract, ci... capătul logic al unei evoluţii”, sau 
„întregirea României a reprezentat o mare victorie a 

geografiei asupra istoriei nedrepte”1. 

În cele ce urmează încercăm să aducem unele 
care să rezulte că structura geografică a Spaţiului Carpato
danubiano-pontic a impus sau a orientat cu permanenţă spre 
unitate întreaga viaţă economico-socială
desfăşura pe suprafaţa sa, indiferent de conjuncturile istorice
care puteau frâna tendinţele de unire, dar nu le puteau elimina. 
Poporul ce s-a aşezat dintru început pe acest spaţiu geografic 
unitar, strămoşii dacilor şi dacii, s-a legat organic
cu teritoriul şi a prins rădăcini perene
generaţie după generaţie, unitate economică, de limbă, etnică 
culturală etc., indiferent de cei veniţi din alte părţi şi suprapuşi 
momentan de către istorie. 

Pe de altă parte, studiul de faţă doreşte 
să continue, de pe poziţii noi, preocupările geopolitice 
româneşti începute mai ales de S. Mehedinţi, I.Conea, C. 
Brătescu, M. David, V. Mihăilescu, V. Tufescu, T. Morariu ş.a. 
O anume perioadă, după cel de-al Doilea Război Mondial
acest tip de studii a fost ocolit, atât pe plan mondial, cât şi la 
noi. Cauza: compromiterea termenului de geopolitică
elaborarea unor false studii de către geopoliticienii hitlerişti şi 
confundarea „discursurilor” geopolitice cu ştiinţa geopoliticii. 
Azi însă termenul este tot mai mult folosit şi exprimă
precădere, raporturile dintre factorii geografici
şi economici) şi acţiunile sau situaţiile politice din cadrul unei 
ţări, sau dintre state şi strategiile care vizează modificarea sau 
menţinerea, prin diferite mijloace, a relaţiilor dintre oamenii 
care locuiesc un anume teritoriu şi statul din care fac parte, sau 
faţă de diverse forţe politice, sau faţă de alte state. Aceste 
raporturi se referă, sau se pot referi, la tot ce există pe sp
respectiv şi care poate îmbrăca un caracter geografic (adică 
prezintă aspecte diversificate teritorial
factori, ceea ce înseamnă, concret, că poate fi cartografiat sau 
trecut pe o hartă) şi poate fi analizat într
obiectiv, critic şi chiar polemic, în funcţie de diversele strategii 
(sau pentru a elabora strategii) aplicate
diverse partide, personalităţi, sau de către State

Deşi cu nuanţă geopolitică, studiul nostru
anumite strategii necesare unei perioade sau unui moment, ci 
încearcă să contureze şi să explice, cu argumente ştiinţifice

                                                             

1 Cea mai amplă lucrare despre rolul lui De Martonne, în realizarea 
„României Mari”, a scris-o Gavin Bowd, în 2012 (Paris, L'Harmattan), „
géographe français et la Roumanie” (217 pg.).
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caracteristică de bază a sistemului geografic Carpato-
danubiano-pontic, aceea de structură unitară, concentrică, 
radiară şi complexă, ce a orientat cu permanenţă toate 
activităţile principale socio-economice şi chiar politice 
desfăşurate pe teritoriul său spre o permanentă unificare şi 
unitate, timp de peste 2000 de ani. În toate condiţiile evoluţiei 
istorice, chiar când părţi din acest teritoriu al sistemului au fost 
ocupate de alte state, tendinţele unificatoare economice şi etnice 
au funcţionat în permanenţă, sorgintea lor materială fiind 
tocmai structura sistemului geografic, care se impunea şi 
sociosistemului suprapus. 

Introducere în problemă 

Unitatea de limbă, ca expresie a unităţii neamului 
românesc este un fapt evident şi nimeni nu-l mai contestă azi 
decât cu riscul de a deveni ridicol (M. Lobză, 1991). Că această 
limbă română este latina şi provine din lumea romană contopită 
cu dacii localnici (unitari şi ei ca popor şi stat) este iarăşi un 
adevăr. 

De asemenea, istoria stă martoră că unitatea etnică, 
lingvistică şi statală a românilor nu s-a înfăptuit prin cuceriri şi 
forţă. Ea, unitatea, a venit de la sine, ca o necesitate 
existenţială, unificarea fiind o tendinţă permanentă a tuturor 
locuitorilor stabiliţi pe domeniul geografic din interiorul şi 
exteriorul cercului carpatic românesc. Economia, limba, 
spiritualitatea, modul de organizare etc. erau sau tindeau 
permanent să devină unitare pe întregul teritoriu, chiar dacă 
toate acestea se renovau periodic şi se adaptau unor condiţii 
externe. Renovarea devenea, şi ea, în ultimă instanţă, totală şi 
unitară. Tendinţa de unificare s-a afirmat neîncetat timp de 
peste două milenii, depăşind şi cele mai potrivnice acţiuni 
venite din exterior, de destrămare, de „deznaţionalizare”, de 
amputare a unităţii statale. Românii au supravieţuit unitari celor 
mai teribile şi mai dense valuri migratoare ca şi celor mai 
perfide dorinţe şi jocuri „diplomatice” ale fostelor imperii 
vecine. 

Suntem deci o insulă de latinitate, un stat „latin”, 
naţional-unitar (88,09% români, în 2011), ce fiinţăm astfel de 
peste 2000 de ani, plasaţi între neamuri de altă origine, venite 
din alte părţi în timpul migraţiilor. Am participat la toată istoria 
continentală. Suntem, alături de alte câteva popoare europene, o 
sinteză regională a istoriei Europei, derulată cu permanenţă 
pe o anume entitate geografică, adică în spaţiul carpato-
danubiano-pontic. Istoria noastră a fost mereu legată de acest 
pământ, dar (vrând sau nu) şi de toate evenimentele istorice de 
pe continent şi uneori chiar mai de departe. 

Cum ne-am menţinut şi încă aşa de unitari, în acest 
perimetru înconjurat total de alte neamuri, adesea, cu tendinţe 
acaparatoare? Este o întrebare pe care şi-o pun mai ales străinii. 

Este o întrebare de istorie, de lingvistică etc., dar şi de geografie 
şi de cultură generală universală. Răspunsul este deci complex, 
dar clar: ne-am născut şi ne-am menţinut ca sinteză a unor 
cauze multiple şi a unei istorii permanent zbuciumate, care se 
derulau pe un sistem teritorial unitar şi care impunea 
înrădăcinarea în Carpaţi, permanenţă şi unitate în toate. S-
au dat totuşi şi răspunsuri nereale, reflectând interesele 
expansioniste care au dominat uneori istoria anumitor state cel 
puţin în ce ne priveşte. S-a ajuns până la a ne face, pe noi, 
„expansionişti”, „cuceritori” etc. (ne-am cucerit, adică, propriile 
noastre teritorii, pe care fiinţăm de peste două milenii). 

Cercetătorii care au contribuit la explicarea poziţiei şi 
unităţii noastre ca neam şi stat aparţin diferitelor ştiinţe. 
Istoricii au dovedit, inclusiv arheologic, continuitatea noastră 
de la daci şi până azi, pe tot spaţiul din interiorul şi exteriorul 
Carpaţilor româneşti. Filologii demonstrează unitatea limbii, 
latinitatea ei, procesul formării între secolele III-VII, ca şi 
cauzele apariţiei unei limbi române, diferită de latina populară a 
imperiului şi de alte limbi latine (vezi de exemplu, Gh. 
Ivănescu, 1980). 

Geografii adaugă elementul material de bază al 
permanenţei şi al tendinţei continue spre unificare. Este 
vorba de caracterele Domeniului carpato-danubiano-pontic, de 
teritoriul românesc, ca sistem spaţial-geografic de nivel 
regional, pe care s-a suprapus sociogeosistemul dacilor şi 
apoi al românilor. Pe scurt, putem spune despre sistemul 
spaţial carpato-danubiano-pontic că dacă, după retragerea 
armatelor şi administraţiei romane (anul 271), nu ar fi existat 
Cercul carpatic românesc şi toate structurile geografice legate 
de el într-un sistem teritorial, nu s-ar fi născut şi nu ar fi 
persistat aici nici poporul roman–dac şi latin; daco-romanii, 
rămaşi în Dacia, ar fi fost alungaţi, şterşi, „deznaţionalizaţi” de 
valurile migratoare, aşa cum s-a întâmplat pe spaţiile vecine 
nouă, cu structuri geografice mai „deschise”. 

Caracterele sistemului geografic carpato-danubiano-pontic 

Dacii şi românii, ca şi formaţiunile lor statale, s-au 
conturat ca popoare unitare pe sistemul teritorial al Coroanei 
carpatice şi pe unităţile din jur subordonate genetic şi 
funcţional acestuia – Domeniul carpato-danubiano-pontic. 
Legătura strânsă a dacilor de Carpaţi a fost sesizată de antici 
prin formula „inhaierent montibus Dacii”. Geto-dacii s-au 
desprins de timpuriu din masa tracică, evoluând mai rapid şi 
formând un popor aparte tocmai pe acest teritoriu, iar statul lor, 
Dacia, a împrumutat forma rotundă a domeniului. În 
continuare, Dacia s-a romanizat în întregime, deci tot unitar, 
chiar dacă unele părţi nu au fost ocupate. După anul 271 şi 
până în secolul al VII-lea inclusiv, în faţa presiunilor unor 
popoare migratoare, se formează, pe acelaşi teritoriu dacic, 
poporul român şi limba sa, de sorginte latină. Aici, românii 
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se organizează mai întâi în obşti, apoi în formaţiuni politico-
administrative mai mari, cnezate, voievodate, ţări, toate 
sprijinite pe Carpaţi şi cu permanentă tendinţă de unificare. În 
1917-1918 se realizează, prin voinţa naţională, şi nu prin lupte, 
Marea Unire; acum, România capătă aceeaşi formă rotundă 
ca şi Dacia, ca şi Domeniul carpato-danubiano-pontic. Oricât 
ai vrea să negi realitatea şi rolul geografiei Carpaţilor în 
permanenta tendinţă de unire a poporului ce-i locuieşte, 
legăturile sunt evidente, căci durează de peste 2000 de ani; ele 
se cer doar precizate şi explicate. Aşadar, selectăm câteva 
caracteristici geografice ale Domeniului carpato-danubiano-
pontic, care au avut şi au repercursiuni social-economice în ce 
priveşte impulsul spre unitate. 

1. Carpaţii Româneşti reprezintă un sistem local 
muntos de formă circulară; geografii şi istoricii antici, care au 
sesizat această formă specifică, au definit-o ca o Corona 
montium. 

2. În procesul genezei şi evoluţiei sale, acest sistem a 
generat, în jurul său, şi alte familii de forme majore (dealuri, 
podişuri, câmpii) cu care constituie, împreună, un domeniu 
regional – Domeniul carpato-danubiano-pontic. El se 
dispune în trepte concentrice, până la Dunăre şi Marea Neagră, 
având aceeaşi formă de cerc, cea mai rezistentă în raport cu 
tendinţele distructive exterioare. 

3. Carpaţii reprezintă deci nucleul genetic şi 
promotorul evoluţiei Domeniului, iar sub aspectul structurii 
geografice, coloana sa vertebrală. 

4. Sistemul muntos are în interior un areal mai coborât, 
o depresiune-podiş, care îi evidenţiază şi mai bine aspectul de 
coroană; este Depresiunea Transilvaniei, ce funcţionează ca şi 
centru al său şi al domeniului. 

5. Cercul muntos se compune din segmente şi verigi cu 
structuri locale foarte variate (Carpaţii Orientali, ai Curburii, 
Apusenii etc., sau, pe plan mai restrâns, apar unităţi mai mici, 
dar diverse şi ele, cum ar fi: depresiuni şi masive cristaline, 
vulcanice, de fliş, calcaroase ş.a.); altfel spus, Carpaţii prezintă 
o mare fragmentare, un spaţiu larg de aerare, multe 
discontinuităţi, care permit legături în toate direcţiile. Ei au, de 
asemenea, multe văi transversale şi înşeuări largi de culme, 
sau culoare transversale (Rucăr-Bran, Mureş, Timiş-Cerna etc.), 
toate facilitând o circulaţie transcarpatică densă. În nici un 
loc nu apare un zid continuu şi masiv, greu de trecut şi 
inospitalier (cum apare, de exemplu, în Alpi, în Anzi etc.). 

6. Chiar mai mult, între masivele muntoase se interpune 
o plasă de depresiuni (circa 340) şi văi largi interioare, 
ordonate obişnuit în reţele orientate transversal sau longitudinal 
faţă de mersul coroanei muntoase, care formează un adevărat 
subsistem circular carpatic de autoreglare (Gr. Posea, 1977). 
Pe văi şi prin depresiuni se canalizează şi se reglează, în sistem, 
eroziunea şi transportul, sau circulaţia materiei şi a energiei. 

7. Sub aspect altimetric, Carpaţii Româneşti sunt 
scunzi: între 600 şi 2.500 m, cu o altitudine medie de numai 
840 m, iar 90% din suprafaţa lor se află sub 1.500 m. În plus, 
masivele şi culmile muntoase sunt retezate de întinse suprafeţe 
de pediplenă, iar pe văi apar umeri şi trepte de tipul glacisurilor 
şi teraselor. 

8. Carpaţii au impus întregului Domeniu o dispunere 
etajată, simetrică şi complementară a treptelor de relief şi a 
bogăţiilor de sol şi subsol (păşuni, păduri, livezi, viţă de vie, 
arături, minereuri, sare, petrol etc.). 

9. Poziţia cercului carpatic în Europa Centrală, la locul 
de interferenţă a principalelor climate ale continentului, 
alături de sistemul muntos în sine, a determinat şi o structurare 
radiar-concentrică a tuturor elementelor fizico-geografice 
(topoclimate, hidrografie, soluri, vegetaţie etc.) pe întregul 
Domeniu, conformă cu forma de coroană a munţilor şi cu 
influenţele diverse ale climatelor externe. Toate aceste 
influenţe au impus o şi mai mare diversificare, dar şi o mai 
mare unitate structurală, funcţională şi de autoreglare a 
întregului Domeniu. De exemplu, în lipsa Carpaţilor, aici s-ar 
extinde stepele nord-pontică şi panonică: existenţa munţilor a 
determinat nu numai o etajare concentrică de păduri, soluri, 
climate etc., dar şi diferenţieri între etajele din Est sau Vest, 
între cele din interior sau exterior ş.a.m.d. 

Toate aceste asocieri, închegate pe fondul iniţial al 
cercului carpatic, au format un tot nou, un Domeniu complex 
şi unitar, interpus între stepa rusească şi cea panonică, între 
specificul balcanic din sud şi cel al Europei sud-baltice din 
nord. 

A apărut aici această discontinuitate europeană 
frapantă, marcată de pământul pe care s-au plămădit dacii şi 
românii, cu caractere total diferite de cele vecine, dar cu care se 
leagă şi se interferează tranzitoriu, ca de orice mediu extern faţă 
de cel în care te dezvolţi. De aceea, teritoriul românesc nu este 
nici balcanic, nici central-european, nici est-european; este el 
însuşi (ca şi românii), carpato-danubiano-pontic şi vecin cu 
toate cele amintite. 

10. În sinteză, rezultă că structura geografică a 
Carpaţilor este total diferită de cea a lanţurilor alpine, formând 
un tip aparte montan, tipul carpatic (Gr. Posea, 1981). Ca 
urmare, diferă şi funcţionalităţile lor fizice şi socio-economice 
şi tocmai în aceasta constă particularitatea spaţiului românesc 
în ce priveşte raportul dintre pământ şi popor. Particularitatea 
respectivă, provenită din geneza şi evoluţia reliefului şi a 
peisajului, este explicată cauzal prin aportul cercetării 
geografice. 

Cauza iniţială a acestei particularităţi derivă din 
numărul de microplăci şi plăci terestre care, pe un spaţiu 
restrâns, au interacţionat variat la realizarea munţilor 
Carpaţi şi apoi a întregului Domeniu. Fiecare aliniament de 
coliziune dintre două microplăci vecine a creat câte un 
segment muntos diferit şi de complexitate variată. Dar 
aspectul cel mai important constă în aceea că microplaca 
transilvană a ajuns în final într-o poziţie centrală, ea 
ciocnindu-se, pe toate laturile sale, cu toate celelalte microplăci, 
dar în mod variat şi în faze diferite. Ca urmare, segmentele 
muntoase, foarte diverse, ce au apărut pe marginile ei, s-au 
ordonat, în timp, sub forma unei coroane, cu largi trepte 
simetrice spre interior şi către exterior. În felul acesta au 
apărut, mai întâi, marea diversitate carpatică, apoi unitatea sa 
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într-un sistem de tip cerc şi, în fine, Domeniul carpato-
danubiano-pontic, care este şi mai complex, dar şi mai unitar. 
Este vorba, deci, de un tip aparte de „lanţ” muntos, tipul 
carpatic-circular. 

Deci, structura şi funcţionalităţile acestui cerc muntos nu 
pot fi înţelese decât împreună cu Depresiunea Transilvaniei şi 
cu unităţile subordonate din jur, cu care formează Domeniul 
Carpatic. În acest sens amintim numai că fiecare segment 
muntos a determinat lângă sine, atât spre Transilvania, cât şi 
spre exterior (până la Dunăre şi Marea Neagră), alte tipuri de 
dealuri, de podişuri şi de câmpii. Şi acestea au fost reunite, la 
rândul lor, în trepte circumcarpatice, ca şi Carpaţii, formând 
împreună, dar sub comandă carpatică, Domeniul carpato-
danubiano-pontic. În acest sistem geografic nou, Depresiunea 
Transilvaniei a preluat funcţia de loc central, iar Carpaţii pe 
aceea de coloană vertebrală. 

Structura radiar-concentrică a Domeniului a fost 
diversificată printr-o plasă de depresiuni (în total, peste 
600), dispuse şi ele în cercuri interne, inter sau extracarpatice, 
precum şi de o reţea de văi tot radiar-concentrică. 

Geosociosistemul carpato-danubiano-pontic, sau 
dacic şi românesc 

�� Peste sistemul fizico-geografic amintit s-a 
suprapus, din paleolitic, dar mai ales începând cu epoca 
bronzului (circa 2000 î.e.n. când în Europa sunt atestaţi tracii), o 
populaţie ceva mai densă. Viaţa acestora s-a organizat treptat 
în contextul sistemului informaţional pe care l-a stabilit de-a 
lungul timpului cu mediul geografic respectiv. În acest proces 
îndelungat, spaţiul carpatic de la nord de Dunăre şi-a impus, 
lent, dar cu permanenţă, particularităţile sale de sistem, în 
raport cu populaţia ce îl exploata. Ca urmare, din marea masă a 
tracilor se conturează aici, cam din secolul al VIII-lea î.e.n. 
(cultura Basarabi), un neam aparte, daco-geţii. Ei se unifică 
statal, pentru prima dată, sub regele Burebista (82-44 î.e.n.), 
având drept centru politic şi religios muntele Cogaionon din 
Carpaţi (citat de Strabo, în Geografia VII), şi apoi sub Decebal 
(87-106). Limitele Daciei se întindeau de la Dunăre până în 
Carpaţii Păduroşi şi de la Tisa la Hypanis (Bug) şi Marea 
Neagră (vezi Dicţionar de istorie veche a României, 1976). 
Închegarea unui sociosistem unitar dacic, suprapus aproape 
exact pe geosistemul carpatic, evidenţiază, mai bine, pe de o 
parte, limitele geosistemului „natural” şi particularităţile lui 
funcţionale, dar, pe de altă parte, şi elementele geografice 
definitorii ale Domeniului şi ale geosociosistemului spaţial nou 
creat: Carpaţii, Dunărea şi Marea Neagră (Pontus Euxinus). 

�� Geosociosistemul dacic, carpato-
danubiano-pontic, odată creat, se va diversifica mereu, de-a 
lungul istoriei, prin noi şi noi structuri locale şi funcţiuni, care îi 
vor întări permanent unitatea, căci totul aici se naşte şi creşte 
structurat într-un cadru general sistemic, în care obligatoriu 
„orice se leagă cu orice”. Geosistemul impune sociosistemului 
o tendinţă permanentă spre unitate prin legăturile complexe de 
tip informaţional create între om şi mediul său de viaţă. 

�� Dar, în sociosistem acţionează, pe lângă 
elemente date, sau legice (naturale sau sociale), şi altele, 
impuse sau dictate (de interesele unor grupuri, sau ale unor 
căpetenii) din interior sau din mediul exterior (în cazul nostru, 
state şi popoare vecine). Din acest punct de vedere este de 
subliniat că, dacă elementele interioare au avut şi au, în marea 
lor majoritate, funcţiuni permanent unificatoare pentru întregul 
geosociosistem, elementele externe au avut mai ales tendinţe 
destabilizatoare. 

Este vorba de poziţia noastră geopolitică, un „Pământ 
de cumpănă”, ce ne-a fost mai mult defavorabilă, „în calea 
răutăţilor” (cum spunea unul dintre primii cronicari români), 
învecinaţi cu imperii totdeauna cu interese hrăpăreţe; 
organizarea noastră politico-administrativă a suferit continuu 
divizări şi reunificări, dictate din exterior. Ceea ce nu s-a putut 
distruge însă, deoarece funcţiona legic, a fost unitatea sau 
legătura cu teritoriul care a născut şi permanentizat şi unitatea 
noastră de neam şi de limbă; căci structura teritoriului a 
orientat întreaga noastră circulaţie (de oameni, bunuri, idei), 
sub orice fel de stăpânire externă, către unitate totală, inclusiv 
teritorială. Aşa se face că geosistemul dacic s-a perpetuat în cel 
romano-dacic, iar acesta în cel românesc, cu toate intervenţiile 
nefaste ale imperiilor vecine (roman, turc, austro-ungar, rus sau 
sovietic), sau ale unor populaţii migratoare. 

Să vedem, în continuare, care anume caractere 
geografice s-au impus cu precădere în viaţa economico-
socială, a poporului carpato-danubian. 

Principalele caractere socio-economice ale sistemului 
geografic Carpato-ponto-danubian 

Rolul caracterelor geografice ale pământului nostru 
în viaţa şi istoria poporului român a fost variat şi sinuos. El 
se remarcă cu claritate şi permanenţă în mai multe direcţii, 
confirmate de istorie, între care şi unitatea de neam, limbă, 
cultură şi economie. 

Întregul spaţiu a oferit de timpuriu condiţii bune de 
habitat şi de conviețuire permanentă, inclusiv (şi, pentru 
anumite perioade, mai ales) în Carpaţi şi Subcarpaţi. În munţii 
noştri, 23% din spaţiu este ocupat de depresiuni, la care se 
adaugă alte terenuri plate – terase, umeri şi suprafeţe de 
eroziune (ca în Munţii Apuseni, Poiana Ruscă, Obcinele 
Moldovei ş.a.). Însăşi capitala Daciei, Sarmizegetusa Regia, a 
fost situată sus pe Munţii Şureanu (în „Platoul Dacic”), la 
aproape 1.000 m. Aşezările nepermanente (stâne, odăi, sălaşe), 
populate vara, au fost mereu prezente în toată stepa alpină a 
Coroanei carpatice, fixate mai ales la limita cu pădurea. În plus, 
dealurile pericarpatice sunt dominate spaţial de depresiuni (48-
58%), adesea foarte însorite şi cu adăpost de vânturi, arealul lor 
fiind întotdeauna cel mai populat. De aici locuitorii urcau în 
munte, dar se revărsau şi peste câmpiile sau podişurile externe; 
în aceste din urmă unităţi, pădurea, ca adăpost împotriva 
năvălitorilor, dar şi ca resursă economică, a jucat un mare rol în 
fixarea şi perpetuarea aşezărilor; este de amintit că, pe vremea 
dacilor, pădurea ocupa cam 80% din teritoriul ţării. Peste tot 
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existau locuri pentru agricultură, păşunat, pescuit, vânat, minerit 
etc., dar şi adăpost climatic iarna şi posibilităţi permanente de 
apărare (locale sau în apropiere). De aceea, atât în Carpaţi, cât 
şi, mai ales, în unităţile din jur, cu păduri, populaţia s-a fixat 
mai de timpuriu decât, de exemplu, în regiunile larg deschise 
de stepă, unde specific era încă nomadismul. 

Complementarismul şi varietatea bogăţiilor de sol şi 
subsol ale treptelor de relief au condus la un puternic 
complementarism economic de două tipuri: pe plan local (între 
depresiuni sau văi şi treptele înalte înconjurătoare) şi pe plan 
general, la nivelul Domeniului carpato-danubiano-pontic. 

Complementarismul pe plan local era specific pentru 
cei care locuiau în depresiuni. El le permitea să folosească, 
concomitent, şi muntele şi locurile joase. Ca urmare, locuitorii 
au învăţat de timpuriu şi au practicat cu permanenţă atât o 
agricultură specifică, cât şi creşterea vitelor, prelucrarea 
lemnului, vânătoarea, pescuitul, prelucratul produselor 
animaliere, al materialelor de construcţie etc. Erau 
„multimeseriaşi”. Locuitorii respectivi se legau, astfel, cu mii 
de fire de mediul pe care îl exploatau, deveneau oamenii 
locurilor. Numai ei ştiau să folosească şi să obţină bunuri în 
mod optim din aceste teritorii, pe care cu timpul au şi învăţat să 
le întreţină cu grijă. Eventualii cuceritori de moment nu 
cunoşteau aceste secrete, nu puteau supravieţui mai îndelung 
pe aceste locuri şi de aceea preferau „înţelegerea”, solicitând 
biruri, până ce plecau sau erau asimilaţi. 

Complementarismul general era de alt tip şi avea alte 
funcţii. El se realiza între marile regiuni geografice, dispuse în 
cercuri concentrice: între Carpaţi şi Depresiunea Transilvaniei, 
între Carpaţi şi dealurile şi câmpiile externe (lunca Dunării, 
Delta, litoralul Mării Negre, luncile şi câmpiile mlăştinoase 
vestice, până către Tisa, sau către stepele estice). Dar acest 
complementarism era şi este puternic şi între Depresiunea 
Transilvaniei şi regiunile extracarpatice, ca şi între acestea din 
urmă. 

Formele concrete de complementarism erau variate, iar 
în timp s-au diversificat puternic. De exemplu, sarea din 
Transilvania sau din Subcarpaţi era vândută, sau schimbată, 
pentru peştele din Deltă, din Dunăre sau Mare; lemnul 
Carpaţilor era adus cu plutele sau cu carele în câmpii, de unde 
se primeau grâne ş.a. Evidenţa acestui complementarism şi 
complexitatea sa sunt atât de marcante în istoria poporului 
român încât nu e nevoie să insistăm. Vom sublinia numai că 
funcţionarea şi intensificarea acestuia pe planul schimburilor au 
fost facilitate de reţeaua drumurilor „naturale” radiar-
concentrice şi că acest complementarism a avut urmări sociale 
deosebite: a determinat apariţia de timpuriu a unor ocupaţii sau 
meserii pentru schimb (diviziunea muncii), a impulsionat 
circulaţia de bunuri şi de oameni pe tot Domeniul carpato-
danubiano-pontic, a creat şi a sudat o economie unitară, dar tot 
mai complexă pe acelaşi domeniu, cu toate urmările sociale ale 
acesteia. Au apărut astfel, sate întregi care lucrau cojoace, altele 

care făceau căruţe etc; alţi locuitori au devenit cioplitori în 
piatră, sau prelucrau lemnul pentru vânzare, sau făceau negoţ cu 
sare, cu var, cu peşte etc. În felul acesta, economiile locale de 
tip complex, rezultate din acel complementarism local, au fost 
prinse (uneori puternic absorbite) cu specificul lor, în sistemul 
economiei generale, dominată de complementarismul regional. 
Aceasta a fost, în fapt prima unire a dacilor şi apoi prima unire 
a românilor. 

Transhumanţa carpatică reprezintă un tip aparte de 
complementarism regional românesc. Ea reflectă mai clar 
implicaţiile şi complexitatea socială a complementarismului. 
Primul care a atras atenţia asupra transhumanţei ca fenomen 
specific românesc a fost marele geograf francez Emm. de 
Martonne (1902). După el a urmat o avalanşă de studii, dar 
efectuate mai ales de etnografi, istorici şi sociologi. Se impune a 
fi reţinut că transhumanţa românească nu era absolut deloc 
nomadism. Baza ei iniţială a fost legată de complementarismul 
sezonier dintre cununa pajiştilor alpine, de pe cercul carpatic, şi 
pajiştile din depresiunile sub şi pericarpatice. Mai târziu s-a 
extins şi la unităţile marilor „lunci” periferice, între care cea a 
Dunării, apoi Delta, litoralul dobrogean şi nord-vestic al Mării 
Negre până spre Crimeea şi zonele mlăştinoase ale câmpiilor de 
subsidenţă din vestul ţării, până la Tisa. Vara, turmele de oi 
păşunau sus pe munte, iar toamna căutau locurile joase şi 
umede de la periferia Domeniului carpatic unde mai dăinuia 
verdeaţă şi unde puteau să ierneze. Primăvara, urmau aceleaşi 
drumuri, dar în sens invers. Stăpânii oilor, ciobanii, aveau 
locuinţe fixe în depresiunile carpatice sau subcarpatice. 

Cu timpul însă fenomenul a luat forme diverse şi o mare 
amploare. A devenit un fenomen social-economic de primă 
importanţă. Crescătorii de oi transhumanţi nu puteau fi iobagi, 
ci numai oameni liberi. Acest fapt ne este indicat de domnitorul 
Dimitrie Cantemir care, în Descriptio Moldaviae, vorbeşte de 
un fel de „republici”, autonome, de la Câmpulung (Suceava), un 
„ocol” sau confederaţie compusă din 15 sate (obşti), cu legi 
proprii. Locuitorii acestora, spune el, nu sunt nobili, dar nu se 
supun boierului, iar către domnitor plătesc dări, dar atâta cât 
hotărăşte „adunarea” lor. Un exemplu similar îl oferea 
Depresiunea Vrancea (cu 12 sate). 

În Transilvania, unde regimul maghiaro-habsburgic a 
introdus, pentru români, una dintre cele mai aspre iobăgii 
(asuprire socială, politică şi religioasă), oierii transhumanţi au 
rămas totuşi „oameni liberi”; ei aveau libertatea de deplasare 
pentru că şi interesele stăpânirii o cereau. Nobilii şi statul 
percepeau taxe importante pe creşterea oilor, iar Transilvania nu 
avea păşuni satisfăcătoare. Ciobanii şi turmele lor trebuia să 
treacă permanent pe păşunile de pe feţele sudice şi estice ale 
Carpaţilor (care ţineau de Ţara Românească şi Moldova), dar 
mai ales către zonele dinspre lunca Dunării şi litoralul Mării 
Negre, pentru iernat. Unii dintre ei se deplasau pentru iernat în 
câmpiile mlăştinoase dinspre Tisa. Mărturie stau, printre altele, 
anumite reglementări juridice austro-maghiare din secolele 
XVI-XVII, cum ar fi „Census valahorum” sau „Olah ado”. 
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Desigur, aspecte de asuprire din partea nobililor maghiari 
apăreau totuşi şi pentru aceşti oieri liberi. În plus, „unirea” cu 
Roma (1697), a unor preoţi ortodocşi, a creat conflicte 
religioase şi între românii transilvăneni, deşi mulţi dintre cei 
care au studiat la Roma se întorceau cu şi mai multă conştiinţă 
naţională, iar Blajul, centrul „uniţilor”, devine un focar puternic 
de cultură şi conştiinţă naţională. 

Datorită persecuţiilor, o parte din transhumanţi nu se 
mai întorceau acasă; se aşezau definitiv în Dobrogea, în 
Bărăgan, în lungul Dunării. Se citează că „Mărgineni” ai 
Sibiului s-au localizat chiar în Crimeea şi Caucaz, iar alţii în 
Moravia şi Silezia (în secolele XII-XVII se cunosc aici peste 
300 de sate cu oieri români). Alţii se căsătoreau prin locurile de 
iernat, chiar dacă uneori îşi întemeiau, astfel, cea de a doua 
familie; întăreau, totuşi, prin aceasta, „unitatea românismului”. 

• Fenomenul economic cel mai important a fost apariţia 
unei puternice industrii de postav, de pielărie etc., în 
Transilvania, dezvoltată în special de saşi şi localizată la Sibiu, 
Cisnădie, Braşov, Covasna, chiar în Banat, adică lângă sate de 
oieri. În acelaşi timp însă pieţele oraşelor transilvane şi chiar 
până la Viena solicitau tot mai multe produse provenite de la 
oi (preparate de carne, din lapte). În aceste condiţii, se 
intensifică transhumanţa, cu precădere la oierii din 
Mărginimea Sibiului, Ţara-Bârsei, Covasna-Breţcu. 
Concomitent, apare şi cerinţa tot mai mare a pieţei otomane (în 
special Istanbulul). Oierii veniţi la iernat, în Dobrogea sau la 
Dunăre, vindeau şi turcilor (mai ales toamna) multe oi, pentru 
carne. Nu mai puţin interesaţi în intensificarea transhumantei 
au devenit şi domnitorii din Moldova şi Ţara Românească, care 
percepeau, de asemenea, taxe în bani şi produse. Astfel, politica 
economică a celor trei ţări româneşti stimulează deopotrivă 
transhumanţa oierilor, contopindu-se cu sensul evolutiv impus 
de condiţiile naturale de complementarism. Cea mai 
dependentă, însă, de acest fenomen, a devenit industria 
Transilvaniei, care se încadrează astfel unei economii unice 
româneşti. 

• Pe plan etnic, lingvistic şi cultural, transhumanţa 
contribuie la omogenizarea permanentă a naţiunii române. 
În fiecare toamnă şi primăvară, oierii carpatini străbăteau 
lent drumurile ce traversau toate regiunile spaţiului românesc. 
Uneori, parcurgeau aceste drumuri mai des, pentru a aranja 
locurile de popas şi de păşunat al oilor pe tot parcursul. 
Înnoptau sau poposeau mai multe zile în diverse sate la fraţii lor 
români. Aceşti peregrini de sezon aduceau cu ei obiceiuri, 
cuvinte noi în limbă, idealuri etc., pe care le împărtăşeau sau le 
transmiteau tuturor românilor pe unde treceau. Culegeau 
totodată, de la aceşti localnici, alte cuvinte, alte obiceiuri, noi 
idealuri, pe care le transmiteau celor de acasă, din Carpaţi şi 
Transilvania. 

• În cununa muntoasă, în depresiuni şi în Transilvania, 
toate aceste noutăţi se prelucrau şi deveneau bunuri comune, 
unitare, pentru toţi românii. Acest „du-te-vino” făcea astfel din 
Transilvania centrul unificator de neam, limbă şi cultură, căci 
aici se prelucra an de an întreaga bogăţie spirituală adusă din 
întregul Domeniu carpato-danubiano-pontic şi de aici se 

răspândea în exterior pe aceleaşi căi radiare. Unificarea se 
făcea natural, fără a fi gândită sau preconcepută, deoarece se 
încadra de la sine în sistemul socio-geografic, unitar şi el. 

Rolul de apărare al factorului geografic 
Acest rol, pentru români, a fost esenţial în permanenţa 

etnolingvistică şi statală. Am arătat, în Introducere, că dacă nu 
ar fi existat Carpaţii şi structurile geografice legate de ei, 
interpuse între stepa rusească şi cea panonică, nu ar fi existat 
nici poporul român. Carpaţii au barat invaziile din stepele 
răsăritene, obligându-le să se dirijeze în lungul Dunării (sau la 
sud de aceasta), iar alteori să pătrundă în stepa panonică pe la 
nord de Carpaţii Păduroşi – prin pasul de joasă altitudine Dukla 
(502 m), situat aproape de Tisa. În al doilea rând, Carpaţii au 
favorizat instalarea unui climat propice creşterii pădurilor în 
aproape toată ţara, pădurea fiind un adăpost pentru localnici, 
de care se temeau însă oamenii stepelor. În al treilea rând, 
dispunerea radiar-concentrică a structurilor carpatice a 
favorizat apărarea locală, dar şi pe cea generală. 

Apărarea se organizează local: în depresiuni, pe văi, în 
chei, pe defilee, în peşteri, sau numai în pâlcuri de pădure şi 
stuf, pe mlaştini, sau în bordee săpate în loess. Apărarea 
generală se făcea pe aliniamente de retragere concentrică, 
spre cercul depresiunilor subcarpatice şi apoi în Carpaţi. Cu cât 
cercul se strângea, cu atât densitatea apărării devenea mai mare, 
mai puternică. Dar apărarea nu însemna neapărat luptă directă. 
Când duşmanul era mult prea numeros, se recurgea la hărţuială, 
surprindere, blocarea înaintării, înfometare, otrăvirea apei şi 
ascunderea în locuri greu accesibile pentru străini. Românii au 
avut posibilitatea de a supravieţui în astfel de condiţii timp 
extrem de îndelungat, fără să cedeze. 

Istoria oferă nenumărate şi permanente exemple de felul 
cum românii au ştiut să folosească factorul geografic pentru 
apărare. Exemplele încep chiar cu dacii, a căror rezistenţă se 
sprijinea pe Cercul carpatic şi Transilvania, dar şi pe Dunăre şi 
Marea Neagră. Dacia n-a putut fi învinsă total de romani decât 
după ce aceştia au abordat frontal cele trei elemente redutabile 
ale sale: ocuparea ţinutului de la mare prin lupta de la 
Adamclisi (anul 101), realizarea unui pod peste Dunăre (la 
Drobeta) şi asaltul Carpaţilor (anul 105). 

Evul Mediu a reprezentat peste un mileniu de luptă în 
interiorul şi exteriorul Carpaţilor, la Dunăre, în mlaştini, sau în 
văi şi defilee carpatice. Mai întâi împotriva migratorilor din 
Nord sau Est, iar apoi împotriva ungurilor ce avansau din 
Panonia, a tătarilor, habsburgilor, otomanilor, ruşilor şi 
polonezilor. Formele concrete de apărare şi luptă sunt înscrise 
în istoria noastră naţională, iar unele lucrări tratează cu 
precădere rolul factorului geografic (vezi, de exemplu, Cucu 
Mihai, 1981). Concluzia este că existăm, deci am rezistat. 
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Carpaţii au fost şi factor polarizator al formării şi 
dispunerii unităţilor politico-administrative şi au impus 
forma rotundă a ţării 

Invaziile migratorilor, repetate timp de aproape un 
mileniu, au distrus viaţa orăşenească din Dacia romană, iar 
organizarea administrativ-politică s-a redus la obşti rurale, care 
ocupau mici spaţii naturale şi adăpostite. Tendinţa de unire a 
obştilor, pe areale mai mari, a rămas însă o permanenţă, sub 
influenţa structurii geografice a spaţiului nostru. La sfârşitul 
secolului al IX-lea sunt deja atestate cnezate, voievodate, 
ducate ş.a. în toată ţara, dar mai ales în Vest şi în Transilvania. 
Acestea s-au opus, prin lupte, cum spune Cronica lui 
Anonymus, pătrunderii ungurilor spre Transilvania. 

O caracteristică esenţială este aceea că toate 
formaţiunile politice de rang voievodal erau axate şi conturate 
pe spaţii geografice unitare şi sprijinite pe Carpaţi, care le 
ofereau condiţii de existenţă şi de apărare propice şt variate. 
Documente din secolele XIII-XIV pomenesc de multe 
asemenea formaţiuni, numite mai adesea „ţări” (Haţegul, 
Făgăraşul, Zarandul, Beiuşul, Maramureşul, Năsăudul, Lăpuşul, 
Bârsa etc.). Toate ocupau în primul rând unităţi depresionare 
sau bazine de văi. Spre sudul Carpaţilor, acestea se întindeau 
până la Dunăre şi purtau acelaşi nume – voievodate, cnezate sau 
ţări. La est de Carpaţi, ele atingeau Codrii Lăpuşnei sau ai 
Orheiului şi alte unităţi din întreaga Basarabie şi Bucovina şi se 
numeau de obicei cnezate. 

Pe aceste unităţi, unificate regional, s-au clădit cele trei 
state feudale româneşti – Transilvania, Ţara Românească şi 
Moldova, toate sprijinite puternic tot pe Carpaţi. Astfel, 
formaţiunile feudale de tip ţări mici din interiorul Carpaţilor şi de 
pe latura lor vestică se unifică, până în a doua jumătate a 
secolului al XII-lea, şi formează Voievodatul Transilvaniei. 
Acest voievodat, deşi ocupat de unguri, a funcţionat autonom, 
cu voievozii săi, legi şi adunări proprii, cu împărţire 
administrativă moştenită de la români („scaune”, districte, ţări). 
În sud, Ţara Românească are ca an de unificare şi întemeiere 
1324, iar Moldova, în est, 1359, Dobrogea a intrat, aproape de la 
început, în componenţa Ţării Româneşti, mai târziu fiind ocupată 
de turci. 

Structura unitară a spaţiului geografic românesc, 
unitatea economică, etnică şi lingvistică au dezvoltat cu timpul 
şi o conştiinţă naţionala care urma să ducă şi la o unitate 
statală integrată. Acest moment a fost însă puternic întârziat de 
interese şi cauze exterioare, ale imperiilor vecine, dar cu 
precădere de ocuparea timpurie a centrului nostru geografic 
şi unificator, Transilvania, de către unguri. Încercări de unire 
s-au făcut, începând cu voievodul Iancu Corvin de Hunedoara, 
cu Mihai Viteazul (1600) ş.a. Numai căderea imperiului 
otoman, neutralizarea celui rus şi zdrobirea imperiului austro-
maghiar sub forţa naţiunilor dezrobite, în anii 1917-1918, au 

permis formarea României Mari, în cadrul unor graniţe 
naţionale. Unirea românilor – etnică, lingvistică, economică şi 
culturală – era însă înfăptuită cu mult înainte, prin toate 
frământările din Evul Mediu, prin permanenta legătură cu 
pământul unitar carpatic. 

Sistemul de circulaţie carpato-danubiano-pontic, 
factor determinant al unificării economiei şi neamului 
românesc 

1. Într-o ţară în care mai mult de ⅔ domină muntele şi 
dealurile este normal ca reţeaua de văi, de înşeuări şi de 
depresiuni să aibă o influenţă determinantă asupra 
amplasării şi direcţionării drumurilor (Gr. Posea, 1977). 
Fragmentarea mare a Carpaţilor, prin văi, înşeuări şi culoare, 
a dus la o mare densitate de drumuri transcarpatice. Se citează 
pentru anul 1776 (M. Cantacuzino, în Istoria Ţării Româneşti) 
46 treceri peste Alpii Transilvaniei. 

2. Importantă este structura radiar-concentrică a 
drumurilor impusă de structura geografică a spaţiului carpatic. 
În cadrul acestei structuri desprindem câteva caracteristici. 

a) Toate drumurile noastre duc în Transilvania şi 
pornesc din Transilvania, formând un sistem radiar; 

b) Există însă şi drumuri circulare, ce întretaie pe cele 
radiare; ele impun o şi mai mare forţă de circulaţie prin legarea 
perpendiculară a celor radiare. Între acestea se remarcă drumul 
circum-transilvan din interiorul Carpaţilor şi drumurile circum-
carpatice care urmează fie marginile Carpaţilor, fie depresiuni 
intra-deluroase, sau marginea dealurilor, precum şi 
aliniamentele marilor câmpii, sau merg în lungul văilor 
circulare: Dunărea, Siretul, Prutul, Nistrul etc. 

c) În cadrul structurii radiar-concentrice apar şi locuri 
nodale, suprapuse mai ales unor depresiuni, dar şi altor areale 
extracarpatice unde drumurile vin sau pornesc spre mai multe 
direcţii. Aşa este Depresiunea Braşov, care se leagă cu toate 
cele trei mari provincii româneşti, sau cu unităţi mai apropiate, 
prin circa 15 drumuri de vale sau de înşeuări. Asemenea locuri 
nodale se întâlnesc şi în câmpie sau podiş, cum sunt: 
Bucureştiul, Timişoara, Iaşul, Constanţa ş.a. „Nodurile” 
respective au jucat rol de convergenţe locale în sistemul mare 
radiar-concentric. 

3. Complementarismul economic a dus la schimburi de 
produse, la circulaţie de oameni şi bunuri. Faptul cel mai 
important ce decurge de aici este acela că sistemul radiar-
concentric al drumurilor impune ca oamenii care circulă să se 
întâlnească des, cu periodicitate şi permanenţă, în centrul 
sistemului, în Transilvania, în depresiunile carpatice sau pe 
cununa pajiştilor alpine. Transilvania şi Carpaţii devin astfel, 
din centrul geografic al românilor, şi centrul lor unificator. 

Să luăm ca exemplu circulaţia în lungul a patru râuri 
care izvorăsc de pe un areal carpatic central: Mureşul, Oltul, 
Someşul şi Bistriţa Moldovenească (prelungită cu Siretul). Pe 
oricare din aceste văi ai porni, de la gura râului în susul lor 
ajungi tot în Carpaţi şi Transilvania. Mergând invers, pe fiecare 
dintre aceste văi soseşti însă la o cu totul altă margine a 
domeniului carpato-danubiano-pontic. Rolul de centru 
„prelucrător” al Transilvaniei şi Carpaţilor a tot ce era 
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românesc rezultă de la sine. Orice cuvânt nou, orice obicei, 
credinţă, interese economice etc. erau transmise cu permanenţă 
către Transilvania, de unde se întorceau spre toate marginile 
domeniului în forme noi, acceptabile pentru toţi. 

4. Sistemul circular carpato-danubiano-pontic este 
deci de tip „închis”, dar nu total şi nu mereu. El venea şi vine 
în contact cu alte zone economice, cu interesele altor popoare. 
Uneori ne armonizam cu acestea, alteori nu. Unii vecini 
deveneau adesea agresivi şi atunci ne retrăgeam din acea parte 
mai spre interior, unde ne închideam şi deveneam mai puternici. 

5. Chiar mai mult, peste Carpaţi (către Marea Neagră, 
sau spre vaduri dunărene) trec drumuri ce vin din Europa 
Central-vestică sau Central-nordică şi duc spre Orient sau 
Mediterana estică. Suntem deci şi un teritoriu de tranzit. 

Aceste drumuri funcţionau normal, forţat sau deloc, în 
raport de interesele şi puterea de etapă a imperiilor vecine, căci 
am fost totdeauna lângă, sau între imperii. Tranziţia s-a făcut în 
mod diferit şi variat pentru fiecare latură a Domeniului, dar cu 
precădere între centrul Europei şi Mediterana, sau către Orientul 
Apropiat şi alte părţi ale Asiei şi către Rusia. 

Tranzitul sau schimburile noastre economice directe au 
dus totdeauna şi la influenţe culturale sau spirituale în general. 
Dar toate aceste influenţe nu rămâneau pe latura din care veneau, 
ci se transmiteau – ca orice alt aspect în sistemul nostru spaţial – 
spre centrul prelucrător al Carpaţilor şi al Transilvaniei. Aici îşi 
găseau forma adecvată românismului, sau dispăreau. Tocmai în 
acest mod ne-am creat o cultură proprie, dar care reflectă în 
acelaşi timp şi o amplă sinteză a unor elemente preluate din alte 
culturi: mediteraneene, central-europene, sau chiar vestice, 
precum şi estice. 

6. Rolul unificator al sistemului nostru geografic, 
precum şi raporturile acestuia cu mediul său înconjurător (în 
speţă cu vecinii şi mai ales cu imperiile) sunt bine reflectate şi 
în formarea şi unitatea limbii române. După îndelungate 
cercetări şi discuţii (vezi Gh. Ivănescu, 1991), lingviştii admit 
că reducerea circulaţiei de bunuri şi oameni de la nivelul 
imperiului roman şi izolarea regională a fostei Dacii au 
condus la transformarea fonetică a latinei populare într-o 
limbă nouă – limba română. 

Marile drumuri imperiale transcarpatice şi-au 
întrerupt legătura cu imperiul, circulaţia oamenilor s-a restrâns 
şi s-a izolat la sistemul dacic, carpato-danubiano-pontic. 
Daco-romanii rămaşi, după anul 271, în afara imperiului s-au 
descătuşat de regulile lingvistice impuse de stăpânirea romană. 
Latina imperială a început, în aceste noi condiţii, să se adapteze 
la bazele de articulaţie dacice, ceea ce nu fusese posibil până 
atunci. Lingviştii nu relevă însă un fapt: rolul unificator al 
sistemului circulaţiei regionale cu structura sa radiar-
concentrică şi cu un centru prelucrător – Transilvania şi 
Carpaţii. Un sistem de circulaţie cu o altă structură şi fără un 
centru prelucrător şi unificator nu ar fi condus la unitatea 
noii limbi, româna, ci poate ar fi apărut mai multe limbi, sau ar 

fi dispărut, asimilată de exemplu de slavă, ca în Bulgaria, 
Iugoslavia ş.a. 

7. Rolul acestui sistem carpatic, în perioada formării şi 
unificării limbii române şi a poporului, a fost însă mai 
complex. După plecarea armatei şi administraţiei romane, 
presiunea invadatorilor din Est şi Nord a crescut. Oraşele şi 
viaţa urbană au dispărut. Viaţa rurală însă a început să se 
reorganizeze local, pe mici unităţi geografice apărate de 
natură. Au apărut „obştile”, de veche sorginte dacică, un fel de 
sate sau uniuni de sate, conduse după reguli moştenite, dacice şi 
romane. Fiecare obşte căuta să folosească complementarismul 
bogăţiilor locale sau din apropiere pentru un trai mai bun. În 
plus, aproape în exclusivitate aceste locuri apărate se axau pe 
depresiuni, pe văi etc, toate dispuse în interiorul Carpaţilor 
sau în cercuri concentrice în jurul lor. Legăturile create între 
obştile vecine au condus la un sistem de obşti carpato-
danubiano-pontic. În felul acesta a început funcţionarea 
circulaţiei în întregul sistem, cu consecinţele ei: unificarea noii 
economii, unificarea transformărilor de limbă, unificarea noii 
spiritualităţi şi psihologii, mult mai legate de mediul natural 
local şi regional decât pe vremea romanilor. 

Principiul acesta al legăturilor cu vecinii (obşte cu 
obşte, voievodat cu voievodat etc.), care conduce la unificarea 
unui întreg sistem, este absolut specific cercului carpatic şi 
românilor. Poate de aceea, l-am şi întâlnit accentuat şi în 
vremurile moderne la N. Titulescu, care a încercat să-l impună 
Naţiunilor Unite: fiecare ţară să încheie pacte de neagresiune şi 
colaborare cu toţi vecinii şi atunci toate statele unui continent 
devin unite, prietene, nu se mai pot naşte ameninţarea şi 
războiul. 

8. Pe un asemenea fond circulatoriu, concentric, impus 
de geosistemul carpato-danubiano-pontic, având drept centru 
unificator Transilvania şi Cercul carpatic, s-a impus cu 
permanenţă unitatea poporului român, indiferent de ocuparea 
temporară de către unii vecini a anumitor teritorii: Moldova s-a 
unit cu Ţara Românească peste voinţa marilor puteri europene, 
prin alegerea unui singur domnitor; Transilvania, Bucovina şi 
Basarabia au cerut, ele, cu tărie, în 1918, prin deputaţii lor şi 
prin adunări de mase, integrarea în România. Şi toate acestea au 
fost posibile, pentru că unirea naţională era înfăptuită, prin 
toate firele vitale, înainte de unirea statală, prin aportul 
geografiei Spaţiului carpato-danubiano-pontic. 

 
Adnotare 

Poate că, în secolul XXI, mediul geografic în general şi 
cel carpato-danubiano-pontic în special vor interacţiona în alt 
mod cu populaţia pe care o suportă, decât s-a întâmplat peste 
2000 de ani; ne referim la influenţe şi chiar determinism asupra 
unităţii de limbă, neam, cultură, economie, unitate statală etc. 
Noua societate a cunoaşterii, noile tipuri de globalizare în 
general, impunerea de la sine, sau forţat, a „gândirii” tot mai 
virtuale, a schimbării aproape totale a funcţiilor statului etc., 
conduc la alte raporturi om-mediu, la alte tipuri de influenţe 
ale mediului geografic, la o altă gândire, proiectare şi 
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exploatare (folosire) a mediului regional sau local. 
politicienii şi toţi factorii de răspundere, specialiştii
domenii trebuie să se orienteze, totuşi, spre tot 
produce ţara lor, regiunea sau locul respectiv, la 
durabilă, în care mediul geografic are şi va avea roluri 
variabile, inclusiv în gândire, impuse uneori şi de etapă, 
totdeauna importante. 

Socotim că, în etapa actuală, mediul nostru geografic, 
românesc, şi potenţialul socio-uman pot conduce, spre exemplu, 
la un turism extrem de intens şi variat, cu condiţia să
„ajutăm” prin infrastructură adecvată, profesionalism
avantaje materiale normale începătorilor cu iniţiativă.
Turismul foarte dezvoltat va atrage apoi, după sine, 
şi agricultură intensă şi ecologică etc. Dar, unitatea mediu
om în permanentă armonizare va rămâne, şi la noi, 
specific românesc al acesteia în cadrul unional european
unei dezvoltări durabile. 

În prezent, noi mai socotim că, o nouă regionalizare 
teritorială specifică a României (dar şi de tip UE
principiu de bază o viitoare dezvoltare durabilă, 
făcută, dar numai pe baze ştiinţifico-geografi
„politiceşte”. Dacă nu vom realiza „aşa-ceva”, vor veni, în timp, 
alţii, din afară, care vor folosi mai real 
geodiversitatea mediului nostru, dar nu pentru noi, ci pentru ei.
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Enigmele istoriei. Masacrul de la 
Katyn-ul României

 

       Unul dintre cele mai cutremurătoare episoade ale celui 
de-Al Doilea Război Mondial s-a petrecut la marginea 
oraşului Bălţi, din Basarabia. 

ona mlăştinoasă din lunca râului Răut a devenit mormânt 
pentru mii de soldaţi români. Deocamdată, nimeni nu 
organizat vreo campanie sistematică de săpături pentru a 

identifica proporţiile crimelor din Bălţi, aşa că ele pot fi doar 
estimate. În timp ce unii istorici avansează cifra de 10.000 de 
victime, un călugăr, iehomonahul Nicodim Şchiopu, estimează 
că militari sovieticii din trupele N.K.V.D. au lichidat peste 
50.000 de prizonieri. Ceea ce este cert este faptul că masacrul 
din Bălţi poate fi comparat cu cel de la Katyn.

În pădurea de pe vechiul teritoriu al Poloniei, sovieticii au 
împuşcat şi au îngropat circa 14.000
anul 1940. Vreme de cinci decenii, sovieticii au negat faptul că 
ar fi fost implicaţi în masacrul de la Katyn, aruncând vina pe 
germani. Apoi, au fost nevoiţi să recunoască implicarea lor în 
acest masacru şi să îşi ceară scuze. Acest lucru nu s
întâmpla în Basarabia, în condiţiile în care Republica Moldova 
a fost condusă până recent de către comuniştii lui Vladimir 
Voronin, iar Transnistria este, practic, feuda unui regim 
promoscovit corupt, care rezistă sprijinit d
notat revista „Art-Emis”, sub semnătura cunoscutului istoric 
Claudiu Pădureanu. În anul 1944, după 23 august, ca urmare a 
ordinului Regelui Mihai prin care, se interzicea militarilor 
români să opună rezistenţă armatei sovietice, aceast
mare număr de prizonieri. Mărturiile celor care au luptat pe 
Frontul de Est arată că mulţi dintre prizonieri erau lichidaţi, pur 
şi simplu, cu un glonţ în ceafă. Însă unii au fost concentraţi în 
lagăre. Unul dintre cele mai mari lagăre a fost î
Bălţi, în mlaştina de lângă râul Răut. În total, au fost adunaţi 
50.000 de soldaţi. Peste 40.000 de soldaţi erau români, apoi mai 
erau circa 5.000 de militari germani, 2.000 maghiari (unii fiind 
români înregimentaţi cu forţa în armata un
la Viena), precum şi prizonieri proveniţi dintre cehii, slovacii 
ori croaţii înrolaţi ca voluntari în trupele germane.

Mulţi dintre prizonieri au murit din cauza foametei, a condiţiilor 
precare de igienă şi a lipsei de medicamente. Al

Z
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Unul dintre cele mai cutremurătoare episoade ale celui 
a petrecut la marginea 

ona mlăştinoasă din lunca râului Răut a devenit mormânt 
pentru mii de soldaţi români. Deocamdată, nimeni nu a 
organizat vreo campanie sistematică de săpături pentru a 

identifica proporţiile crimelor din Bălţi, aşa că ele pot fi doar 
estimate. În timp ce unii istorici avansează cifra de 10.000 de 
victime, un călugăr, iehomonahul Nicodim Şchiopu, estimează 

tari sovieticii din trupele N.K.V.D. au lichidat peste 
50.000 de prizonieri. Ceea ce este cert este faptul că masacrul 
din Bălţi poate fi comparat cu cel de la Katyn. 

În pădurea de pe vechiul teritoriu al Poloniei, sovieticii au 
ca 14.000-15.000 de prizonieri în 

anul 1940. Vreme de cinci decenii, sovieticii au negat faptul că 
ar fi fost implicaţi în masacrul de la Katyn, aruncând vina pe 
germani. Apoi, au fost nevoiţi să recunoască implicarea lor în 

cuze. Acest lucru nu s-a putut 
întâmpla în Basarabia, în condiţiile în care Republica Moldova 
a fost condusă până recent de către comuniştii lui Vladimir 
Voronin, iar Transnistria este, practic, feuda unui regim 
promoscovit corupt, care rezistă sprijinit de trupele ruseşti, a 

Emis”, sub semnătura cunoscutului istoric 
Claudiu Pădureanu. În anul 1944, după 23 august, ca urmare a 
ordinului Regelui Mihai prin care, se interzicea militarilor 
români să opună rezistenţă armatei sovietice, aceasta a luat un 
mare număr de prizonieri. Mărturiile celor care au luptat pe 
Frontul de Est arată că mulţi dintre prizonieri erau lichidaţi, pur 
şi simplu, cu un glonţ în ceafă. Însă unii au fost concentraţi în 
lagăre. Unul dintre cele mai mari lagăre a fost înfiinţat în oraşul 
Bălţi, în mlaştina de lângă râul Răut. În total, au fost adunaţi 
50.000 de soldaţi. Peste 40.000 de soldaţi erau români, apoi mai 
erau circa 5.000 de militari germani, 2.000 maghiari (unii fiind 
români înregimentaţi cu forţa în armata ungară după Diktatul de 
la Viena), precum şi prizonieri proveniţi dintre cehii, slovacii 
ori croaţii înrolaţi ca voluntari în trupele germane. 

Mulţi dintre prizonieri au murit din cauza foametei, a condiţiilor 
precare de igienă şi a lipsei de medicamente. Alţii au fost 
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deportaţi şi au pierit în lagăre din Siberia ori din Kazahstan. Cei 
care au rămas, în vara anului 1944, au fost duşi în mlaştină şi 
puşi să sape nişte şanţuri lungi, apoi au fost împuşcaţi şi 
înmormântaţi de soldaţii N.K.V.D., precursorul K.G.B
totuşi, şi prizonieri care au scăpat. „Am reuşit să fug, îmbrăcat 
într-o cămaşă zdrenţuită. Kilometri întregi, m
mlaştină, zgâriat de mărăcini şi pişcat de insecte şi de lipitori. 
După două zile, în care am crezut că o să mor de fo
peste o casă. O femeie mi-a dat o haină, am luat o sapă pe umăr 
şi m-am îndreptat spre linia frontului. Îi salutam pe ruşi şi ei mă 
lăsau în pace, pentru că credeau că merg la sapă. Am reuşit, 
noaptea, să trec din nou în liniile noastre”, poves
Herman. 

 Vreme de o jumătate de secol, despre masacrul din Bălţi nu a 
vorbit nimeni. Sau cei câţiva care au vorbit au ajuns în Gulag. 
După căderea comunismului, rudele celor ucişi au făcut primele 
demersuri pentru a regăsi rămăşiţele pământeşti ale celor 
dispăruţi. Astfel, în anii 1991 şi 1992, a început o adevărată 
campanie de arheologie contemporană. Oamenii s
de cantitatea imensă de oase găsite. Craniile şi oasele au fost 
adunate într-o piramidă imensă, care a fost acoperită cu un strat 
de pământ. În vârful piramidei, a fost construită o troiţă, care a 
fost sfinţită de episcopul de atunci din Bălţi, P.S. Petru. Cum 
despre masacrul din Bălţi oamenii începeau să vorbească tot 
mai mult, P.S. Petru, actualul mitropolit orto
Basarabiei, a fost alungat de cazaci înarmaţi din reşedinţa 
arhierească, iar peste dosarul masacrului din Bălţi a început să 
se aşeze praful uitării. 

Miracol – Un japonez a supravie
bombardamentului de la Hiroshima, cât 
celui de la Nagasaki. A trăit peste 90 de 

ani! 

  

        Tsutomu Yamaguchi este omul care a supravie
bombei atomice de la Hiroshima, cât și celei de la Nagasaki, 
lansate de către armata americană la finele celui de
Doilea Război Mondial, pentru a determina Japonia să 
capituleze.  

l este singura persoană care a fost recunoscută oficial de 
către guvernul nipon ca supraviețuitor al ambelor E
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deportaţi şi au pierit în lagăre din Siberia ori din Kazahstan. Cei 
care au rămas, în vara anului 1944, au fost duşi în mlaştină şi 
puşi să sape nişte şanţuri lungi, apoi au fost împuşcaţi şi 
înmormântaţi de soldaţii N.K.V.D., precursorul K.G.B. Au fost, 
totuşi, şi prizonieri care au scăpat. „Am reuşit să fug, îmbrăcat 

o cămaşă zdrenţuită. Kilometri întregi, m-am târât prin 
mlaştină, zgâriat de mărăcini şi pişcat de insecte şi de lipitori. 
După două zile, în care am crezut că o să mor de foame, am dat 

a dat o haină, am luat o sapă pe umăr 
am îndreptat spre linia frontului. Îi salutam pe ruşi şi ei mă 

lăsau în pace, pentru că credeau că merg la sapă. Am reuşit, 
noaptea, să trec din nou în liniile noastre”, povesteşte Iacob 

Vreme de o jumătate de secol, despre masacrul din Bălţi nu a 
vorbit nimeni. Sau cei câţiva care au vorbit au ajuns în Gulag. 
După căderea comunismului, rudele celor ucişi au făcut primele 

e pământeşti ale celor 
dispăruţi. Astfel, în anii 1991 şi 1992, a început o adevărată 
campanie de arheologie contemporană. Oamenii s-au îngrozit 
de cantitatea imensă de oase găsite. Craniile şi oasele au fost 

perită cu un strat 
de pământ. În vârful piramidei, a fost construită o troiţă, care a 
fost sfinţită de episcopul de atunci din Bălţi, P.S. Petru. Cum 
despre masacrul din Bălţi oamenii începeau să vorbească tot 
mai mult, P.S. Petru, actualul mitropolit ortodox român al 
Basarabiei, a fost alungat de cazaci înarmaţi din reşedinţa 
arhierească, iar peste dosarul masacrului din Bălţi a început să 

Un japonez a supraviețuit atât 
bombardamentului de la Hiroshima, cât și 

Nagasaki. A trăit peste 90 de 

 

Tsutomu Yamaguchi este omul care a supraviețuit atât 
și celei de la Nagasaki, 

lansate de către armata americană la finele celui de-al 
ina Japonia să 

l este singura persoană care a fost recunoscută oficial de 
țuitor al ambelor 

explozii nucleare.  

La 6 august 1945, ora 8:15, Tsutomu Yamaguchi se afla în 
Hiroshima în momentul detonării primei 
ciuda rănilor căpătate la Hiroshima, a revenit la locul său de 
muncă din Nagasaki în ziua celui de
nuclear, adică la 9 august. 

În acea dimineață, pe 9 august, Yamaguchi i
său cum o singură bombă a distrus întregul ora
Auzind uluitoarea poveste, șeful său i
Yamaguchi că este nebun. 

În 1957, Tsutomu Yamaguchi a fost recunoscut ca 
supraviețuitor al bombardamentului de la Nagasaki, dar abia în 
martie 2009 i-a fost recunoscută oficial 
Hiroshima. Tsutomu Yamaguchi este omul care, de
prin cele mai nimicitoare două acțiuni de război din istoria 
umanității, a reușit să ajungă la venerabila vârstă de 93 de ani.

Yamaguchi a trăit și a lucrat în Nagasaki
trimis în Hiroshima, în interes de serviciu, pentru trei luni. La 6 
august 1945, el tocmai se pregătea să părăsească ora
împreună cu doi colegi, Akira Iwanaga 
îndrepta spre gară, când și-a dat seama că nu 
ștampilă care îi era necesară și s-a întors din drum.

La ora 8:15, se deplasa către docuri, când bombardierul 
american Enola Gay a lansat nimicitoarea bombă atomică 
Boy deasupra orașului. Yamaguchi își amintește că a observat 
bombardierul și două parașute mici, înainte de a vedea pe cer o 
lumină intensă și de a fi aruncat la pământ. Lumina intensă l
orbit temporar și radiația calorică l-a lăsat cu arsuri grave pe 
partea stângă a trupului. Ajuns la Nagasaki, i
rănile. Deși avea o mare parte din trup acoperită de bandaje, pe 
9 august s-a prezentat la muncă. 

La ora 11 dimineața, pe 9 august, Yamaguchi tocmai le 
povestea colegilor despre cumplita explozie de la Hiroshima, 
când bombardierul american Bockscar
Fat Man peste oraș. De această dată Yamaguchi n
rănit de explozie. În haosul creat după cumplitul eveniment 
nimeni nu i-a mai înlocuit bandajele și, din această cauză, el a 
suferit de febră mai mult de o săptămână.

La începutul anilor 1950 Yamaguchi și soția sa, care fusese, de 
asemenea, expusă exploziei bombei atomice la Nagasaki, aveau 
două fiice. După ce războiul s-a încheiat, Yamaguchi a lucrat ca 
traducător și apoi într-o școală, ca dascăl. Mai târziu, el a 
revenit la locul de muncă anterior, lucrând pentru 

Spre sfârșitul vieții, Tsutomu Yamaguchi (1916 
devenit un susținător vehement al dezarmării

istorieistorieistorieistorie    
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La 6 august 1945, ora 8:15, Tsutomu Yamaguchi se afla în 
Hiroshima în momentul detonării primei bombe nucleare. În 
ciuda rănilor căpătate la Hiroshima, a revenit la locul său de 
muncă din Nagasaki în ziua celui de-al doilea bombardament 

ță, pe 9 august, Yamaguchi i-a povestit șefului 
a distrus întregul oraș Hiroshima. 
șeful său i-a spus lui Tsutomu 

În 1957, Tsutomu Yamaguchi a fost recunoscut ca 
țuitor al bombardamentului de la Nagasaki, dar abia în 

scută oficial și prezența la 
Hiroshima. Tsutomu Yamaguchi este omul care, deși a trecut 

țiuni de război din istoria 
ții, a reușit să ajungă la venerabila vârstă de 93 de ani. 

și a lucrat în Nagasaki, dar în 1945 a fost 
trimis în Hiroshima, în interes de serviciu, pentru trei luni. La 6 
august 1945, el tocmai se pregătea să părăsească orașul 
împreună cu doi colegi, Akira Iwanaga și Kuniyoshi Sato, și se 

a dat seama că nu și-a luat cu el o 
a întors din drum. 

La ora 8:15, se deplasa către docuri, când bombardierul 
a lansat nimicitoarea bombă atomică Little 

șului. Yamaguchi își amintește că a observat 
și două parașute mici, înainte de a vedea pe cer o 
și de a fi aruncat la pământ. Lumina intensă l-a 

a lăsat cu arsuri grave pe 
partea stângă a trupului. Ajuns la Nagasaki, i-au fost bandajate 

și avea o mare parte din trup acoperită de bandaje, pe 

ța, pe 9 august, Yamaguchi tocmai le 
povestea colegilor despre cumplita explozie de la Hiroshima, 

Bockscar a aruncat bomba atomică 
ș. De această dată Yamaguchi n-a mai fost 

rănit de explozie. În haosul creat după cumplitul eveniment 
și, din această cauză, el a 

suferit de febră mai mult de o săptămână. 

și soția sa, care fusese, de 
asemenea, expusă exploziei bombei atomice la Nagasaki, aveau 

a încheiat, Yamaguchi a lucrat ca 
școală, ca dascăl. Mai târziu, el a 

ncă anterior, lucrând pentru Mitsubishi. 

șitul vieții, Tsutomu Yamaguchi (1916 – 2010) a 
ținător vehement al dezarmării nucleare! 
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Rusia a confirmat prezența norului 
radioactiv deasupra Europei. Ce 
acum despre acest nor misterios „încărcat” 

cu Ruthenium-106 

traducere și adaptare: Radu UNGUREANU

       După săptămâni de tăcere și negare, Rusia a confirmat 
octombrie 2017, că și ea a detectat urme ale unui nor misterios 
de radiații care plutește deasupra unei mari păr
observând o creștere dramatică a radiației deasupra Munților 
Urali. Recunoașterea vine după ce o serie de alte state europene 
au sugerat că Rusia a fost la originea probabilă a sursei de 
radiații inexplicabile, care a fost detectată pentru prima dată de 
numeroase stații de monitorizare, în septembrie. Serviciul 
meteorologic rusesc, Roshydromet, a confirmat pentru prima 
dată concluziile făcute de Institutul francez pentru protec
împotriva radiațiilor și securitate nucleară (IRNS). Ac
recunoscut că există o „contaminare extrem de mare” de 1.000 
de ori mai mare decât valoarea normală de izotop radioactiv 
ruthenium-106, în zona munților mai sus amintiți.

Până în acest moment, autoritățile ruse nu au dezvăluit decât că 
nu sunt conștiente de eventuale accidente nucleare care s
produs pe teritoriul lor, făcând o declarație în care au afirmat că 
„una dintre întreprinderile industriei nucleare ruse
înregistrat niveluri de radiații care depășesc normele”.

Cele mai mari radiații sunt în regiunea Chelyabinsk, aproape de 
granița cu Kazahstanul. Vestea bună este însă că norul de 
radiații este inofensiv; chiar dacă aceste niveluri de ruthenium
106 sunt ridicate, nu ne afectează sănătatea și nici mediul. Cel 
puțin asta susțin autoritățile. 

„Ruthenium este foarte rar și, prin urmare, prezența sa poate 
sugera că s-a produs un eveniment de o anumită natură. Cu 
toate acestea, prezența sa naturală este atât de scăzută încât 
chiar și un factor de 900 raportat la nivelurile naturale este
foarte scăzut pentru a ne influența”, explică fizicianul medical 
Malcolm Sperrin de la Oxford University din Marea Britanie.

Cu toate acestea, cei de la IRSN susțin că dacă ruthenium
ar fi fost eliberat în atmosferă din cauza unui incident petrec
pe teritoriul francez, atunci autoritățile din hexagon ar fi evacuat 
imediat zonele locuibile pe o rază de câțiva kilometri în jurul 
punctului de origine al incidentului, cu alte cuvinte astfel de 
valori ridicate ar trebui privite măcar cu pruden
mare seriozitate. 
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ța norului 
radioactiv deasupra Europei. Ce știm până 

acest nor misterios „încărcat” 

și adaptare: Radu UNGUREANU 

și negare, Rusia a confirmat în 
și ea a detectat urme ale unui nor misterios 

mari părți a Europei, 
ștere dramatică a radiației deasupra Munților 

șterea vine după ce o serie de alte state europene 
au sugerat că Rusia a fost la originea probabilă a sursei de 

entru prima dată de 
septembrie. Serviciul 

meteorologic rusesc, Roshydromet, a confirmat pentru prima 
dată concluziile făcute de Institutul francez pentru protecția 

țiilor și securitate nucleară (IRNS). Aceștia au 
recunoscut că există o „contaminare extrem de mare” de 1.000 
de ori mai mare decât valoarea normală de izotop radioactiv 

ților mai sus amintiți. 

țile ruse nu au dezvăluit decât că 
știente de eventuale accidente nucleare care s-ar fi 

ție în care au afirmat că 
„una dintre întreprinderile industriei nucleare rusești au 

ții care depășesc normele”. 

ții sunt în regiunea Chelyabinsk, aproape de 
ța cu Kazahstanul. Vestea bună este însă că norul de 
ții este inofensiv; chiar dacă aceste niveluri de ruthenium-

și nici mediul. Cel 

 

și, prin urmare, prezența sa poate 
a produs un eveniment de o anumită natură. Cu 

ța sa naturală este atât de scăzută încât 
și un factor de 900 raportat la nivelurile naturale este încă 

ța”, explică fizicianul medical 
Malcolm Sperrin de la Oxford University din Marea Britanie. 

țin că dacă ruthenium-106 
ar fi fost eliberat în atmosferă din cauza unui incident petrecut 

țile din hexagon ar fi evacuat 
țiva kilometri în jurul 

punctului de origine al incidentului, cu alte cuvinte astfel de 
valori ridicate ar trebui privite măcar cu prudență și tratate cu 

Ruthenium-106 este atât de rar încât nu apare în mod natural 
se crede că materialul ar fi putut fi eliberat din cauza unui 
accident nedeclarat la un loc de tratare a combustibilului nuclear 
sau la un centru pentru medicamente radioactive. Un accident 
mai periculos la un reactor nuclear este pu
un astfel de incident ar fi eliberat probabil elemente radioactive 
suplimentare, nu doar ruthenium
http://www.sciencealert.com/here-s-what-you-need
radiation-cloud-over-europe-russia-ruthenium 

România a stat 25 de zile sub norul 
radioactiv venit dinspre Rusia. 

cel mai afectat

           Un nor de poluare radioactivă a fost identificat 
deasupra Europei. Acesta ar fi rezultat după un accident 
nuclear nedeclarat, susțin militanții de mediu.

orul radioactiv a stat deasupra României din 15
septembrie până în 10 octombrie, iar concentra
cele mai mari de particule au fost măsurate în sudul 

țării, în zonele Alexandria, Giurgiu, București și Constanța.
„Este vorba de o poluare cu un radionuclid artificial, Ruteniu 
106, care a survolat toată Europa. Norul a survolat aproape toată 
suprafața României, dar concentrații mai mari au fost măsurate 
în zona Alexandria, Giurgiu, Bucure
Chiar și o concentrație foarte mare, de o mie de ori mai mare 
decât cea care a fost depistată pe medie în Europa, nu face decât 
să lase depigmentări pe piele, nu este o substan
cancerigen”, a declarat Rodin Traicu, pre
Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, la TVR.

Supervulcanul Yellowstone poate eru
oricând!

 

      Brian Wilcox, fost angajat la NASA Advisory Council on 
Planetary Defense, a făcut public un raport alarmant al 
agenției. Acesta conține un plan ambițios prin care NASA 
speră să poată preveni o erup
supervulcanului Yellowstone, scrie Daily

N
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106 este atât de rar încât nu apare în mod natural și 
se crede că materialul ar fi putut fi eliberat din cauza unui 
accident nedeclarat la un loc de tratare a combustibilului nuclear 

e radioactive. Un accident 
mai periculos la un reactor nuclear este puțin probabil, deoarece 
un astfel de incident ar fi eliberat probabil elemente radioactive 
suplimentare, nu doar ruthenium-106. sursa: 

need-to-know-mysterious-

România a stat 25 de zile sub norul 
radioactiv venit dinspre Rusia. Sudul țării, 

cel mai afectat 
Tudor MATEI 

Un nor de poluare radioactivă a fost identificat 
Acesta ar fi rezultat după un accident 
țin militanții de mediu.  

orul radioactiv a stat deasupra României din 15 
septembrie până în 10 octombrie, iar concentrațiile 
cele mai mari de particule au fost măsurate în sudul 

țării, în zonele Alexandria, Giurgiu, București și Constanța. 
„Este vorba de o poluare cu un radionuclid artificial, Ruteniu 

tă Europa. Norul a survolat aproape toată 
ța României, dar concentrații mai mari au fost măsurate 

în zona Alexandria, Giurgiu, București și județul Constanța. 
și o concentrație foarte mare, de o mie de ori mai mare 

ată pe medie în Europa, nu face decât 
să lase depigmentări pe piele, nu este o substanță cu potențial 
cancerigen”, a declarat Rodin Traicu, președintele Comisiei 

ționale pentru Controlul Activităților Nucleare, la TVR. 

Supervulcanul Yellowstone poate erupe 
oricând! 

Brian Wilcox 

 

Brian Wilcox, fost angajat la NASA Advisory Council on 
Planetary Defense, a făcut public un raport alarmant al 

ției. Acesta conține un plan ambițios prin care NASA 
speră să poată preveni o erupție devastatoare a 

Daily Mail.  
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na dintre metodele propuse de cercetători este foarte 
riscantă, pentru că poate declanșa accidental erupția. 
Planul presupune săparea la baza vulcanului 

apei la presiune ridicată, pentru a elibera căldura acumulată în 
rezervorul de magmă. 

Declaraţiile lui Brain Wilcox sunt de-a dreptul alarmante. El 
spune că în timpul activităţii sale, când a analizat riscul planetar 
al unui impact cu comete sau asteroizi, şi-a dat seama că o 
ameninţare mai mare pentru Terra vine de la supervulcani, nu 
din spaţiu. Planeta noastră are 20 de supervulcani, care dacă 
erup vor produce efecte devastatoare pentru ecosistem şi pentru 
climă. Erupţii majore de acest fel au loc, în medie, o dată la 
100.000 de ani, iar ultima a avut loc în Noua Zeelandă, acum 
26.500 de ani. Dacă un fenomen de asemenea amploare ar avea 
loc acum, ONU estimează că oamenii vor avea suficientă hrană 
doar pentru 74 de zile. Va urma foametea la nivel global şi o 
lungă iarnă nucleară. 

Din păcate, nu există metode sigure pentru a preveni erupţia 
unui supervulcan. Soluţiile găsite de NASA ar putea fi respinse 
de autorităţi, pentru că sunt destul de riscante şi pot declanşa 
accidental o erupţie. Supervulcanul Yellowstone din Statele 
Unite este considerat acum cel mai periculos, pentru că se 
acumulează multă presiune în camera magmei, iar temperatura 
creşte foarte mult. Doar 70% din căldură este eliberată acum în 
atmosferă, prin crăpături care aruncă apă fierbinte. Restul se 
acumulează în interior, sub formă de gaze volatile. 
căldura şi presiunea se acumulează în interior şi o explozie este 
iminentă. 

O metodă propusă de NASA presupune săparea unui puţ de 10 
km prin părţile laterale ale vulcanului, care să ajungă până la 
rezervorul de magmă. Apoi în interior va fi pom
presiune foarte ridicată, pentru a răci magma, iar căldura va fi 
disipată. Astfel, temperatura din camera magmei va scădea cu 
aproximativ 35%. Căldura eliminată ar putea fi folosită pentru 
alimentarea unei centrale geotermale, care va genera en
electrică foarte ieftină. Proiectul va costa aproximativ 3,5 
miliarde de dolari şi este foarte riscant, dar experţii NASA 
susţin că aceasta este cea mai bună soluţie. 

 

U
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na dintre metodele propuse de cercetători este foarte 
șa accidental erupția. 

Planul presupune săparea la baza vulcanului și folosirea 
apei la presiune ridicată, pentru a elibera căldura acumulată în 

a dreptul alarmante. El 
spune că în timpul activităţii sale, când a analizat riscul planetar 

a dat seama că o 
supervulcani, nu 

Planeta noastră are 20 de supervulcani, care dacă 
erup vor produce efecte devastatoare pentru ecosistem şi pentru 
climă. Erupţii majore de acest fel au loc, în medie, o dată la 

Zeelandă, acum 
26.500 de ani. Dacă un fenomen de asemenea amploare ar avea 
loc acum, ONU estimează că oamenii vor avea suficientă hrană 
doar pentru 74 de zile. Va urma foametea la nivel global şi o 

pentru a preveni erupţia 
unui supervulcan. Soluţiile găsite de NASA ar putea fi respinse 
de autorităţi, pentru că sunt destul de riscante şi pot declanşa 

Supervulcanul Yellowstone din Statele 
os, pentru că se 

acumulează multă presiune în camera magmei, iar temperatura 
creşte foarte mult. Doar 70% din căldură este eliberată acum în 
atmosferă, prin crăpături care aruncă apă fierbinte. Restul se 
acumulează în interior, sub formă de gaze volatile. În timp, 
căldura şi presiunea se acumulează în interior şi o explozie este 

 

O metodă propusă de NASA presupune săparea unui puţ de 10 
km prin părţile laterale ale vulcanului, care să ajungă până la 
rezervorul de magmă. Apoi în interior va fi pompată apă la 
presiune foarte ridicată, pentru a răci magma, iar căldura va fi 
disipată. Astfel, temperatura din camera magmei va scădea cu 
aproximativ 35%. Căldura eliminată ar putea fi folosită pentru 
alimentarea unei centrale geotermale, care va genera energie 

Proiectul va costa aproximativ 3,5 
miliarde de dolari şi este foarte riscant, dar experţii NASA 

Vara aceasta au avut loc peste 1.500 de cutremure în zona 
supervulcanului Yellowstone. Activitatea seismică poate fi un 
indiciu că se apropie momentul unei erupţii. Este însă imposibil 
de prezis când va avea loc aceasta. 

Căldură asemănătoare unui supervulcan, 
descoperită sub ghețarii din Antarctica

         Un vulcan care produce apr
căldură ca supervulcanul Yellowstone pare să topească o 
parte de gheața din vestul Antarcticii din interior.

ercetătorii NASA au descoperit un vulcan activ sub 
regiunea Marie Byrd, din vestul Antarcticii, care se află 
între Ross Ice Shelf și Marea Ross, care creează lacuri 

mari și râuri sub stratul de gheață. 

Existența acestul vulcan justifică de ce acea regiune este atât de 
instabilă azi și de ce s-a prăbușit atât de repede în ultima eră 
glaciară, în urmă cu 11.000 de ani. 

Cercetătorii au descoperit vulcanul activ, din întâmplare, încă 
din 2013. Acum , oamenii de știință de la NASA au studiat cât 
de multă căldură există sub stratul gros de ghea
Newsweek. 

„Nu vedeam cum putem avea atâtă cantitate de căldură 
să reziste gheață deaspura ei”, afirmă Helene Seroussi, 
cercetătoare. 

Oamenii de știință au descoperit că energia 
din regiunea Marie Byrd nu este mai mare de 150 miliWatti pe 
metru pătrat – dacă ar fi mai multă, ghea

C
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Vara aceasta au avut loc peste 1.500 de cutremure în zona 
wstone. Activitatea seismică poate fi un 

indiciu că se apropie momentul unei erupţii. Este însă imposibil 

Căldură asemănătoare unui supervulcan, 
țarii din Antarctica 

Un vulcan care produce aproape la fel de multă 
căldură ca supervulcanul Yellowstone pare să topească o 

ța din vestul Antarcticii din interior. 

ercetătorii NASA au descoperit un vulcan activ sub 
regiunea Marie Byrd, din vestul Antarcticii, care se află 

și Marea Ross, care creează lacuri 

ța acestul vulcan justifică de ce acea regiune este atât de 
șit atât de repede în ultima eră 

Cercetătorii au descoperit vulcanul activ, din întâmplare, încă 
știință de la NASA au studiat cât 

de multă căldură există sub stratul gros de gheață, relatează 

 

„Nu vedeam cum putem avea atâtă cantitate de căldură și încă 
ță deaspura ei”, afirmă Helene Seroussi, 

știință au descoperit că energia generată de vulcanul 
din regiunea Marie Byrd nu este mai mare de 150 miliWatti pe 

dacă ar fi mai multă, gheața s-ar topi. Căldura 
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generată sub Parcul Național Yellowstone, este de 200 de 
miliWatti pe metru pătrat. Acesta este motivul pentru 
formează râuri și lacuri sub gheață. 

Cercetătorii au declarat că vulcanul de la Marie B
acum 50-110 milioane de ani, cu mult timp înainte ca întreaga 
zonă să fie acoperită cu gheață. 

Căldura produsă de vulcan are un „important impact local” 
pentru stratul de gheață, iar cu cât înțelegem mai bine mai 
repede procesele, vom ști mai bine care este viitorul acestei 
regiuni. Până acum au fost descoperiți 100 de vulcani 
necunoscuți sub gheața din Antarctica. 

«Deşertul de sare»: Salar de Uyuni, cea 
mai mare oglindă din lume

         Cerul senin, întinderea uriaşă de sare şi oglinda care se 
formează în sezonul ploios atrag mii de turişti şi fotografi 
amatori la Salar de Uyuni, în Bolivia, în fiecare an.

alar de Uyuni este cea mai mare câmpie de sare din lume, 
cu o suprafaţă de peste 10.000 de kilometri pătraţi. Situată 
în sud-vestul Boliviei, la o altitudine de 3.665 de metri, 

Salar de Uyuni este unul dintre cele mai netede locuri de pe 
Pământ, cu o diferenţă de nivel de doar un metru. Din acest 
motiv, dar şi pentru că cerul este foarte senin, datorită lipsei 
industriei, dar şi fiindcă aerul este uscat, având o umiditate de 
aproximativ 30%, câmpia este folosită pentru calibrarea 
sateliţilor. Cu ajutorul acestei tehnologii, oamen
demonstrat că zona nu este perfect netedă, măsurătorile arătând 
existenţa unor „dealuri” şi „văi” de doar câţiva milimetri!

S 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie 

țional Yellowstone, este de 200 de 
Acesta este motivul pentru care se 

Cercetătorii au declarat că vulcanul de la Marie Byrd s-a format 
ne de ani, cu mult timp înainte ca întreaga 

ortant impact local” 
ță, iar cu cât înțelegem mai bine mai 
ști mai bine care este viitorul acestei 

ți 100 de vulcani 

Salar de Uyuni, cea 
mai mare oglindă din lume 

Cerul senin, întinderea uriaşă de sare şi oglinda care se 
formează în sezonul ploios atrag mii de turişti şi fotografi 
amatori la Salar de Uyuni, în Bolivia, în fiecare an. 

 

mai mare câmpie de sare din lume, 
cu o suprafaţă de peste 10.000 de kilometri pătraţi. Situată 

vestul Boliviei, la o altitudine de 3.665 de metri, 
Salar de Uyuni este unul dintre cele mai netede locuri de pe 

n metru. Din acest 
motiv, dar şi pentru că cerul este foarte senin, datorită lipsei 
industriei, dar şi fiindcă aerul este uscat, având o umiditate de 
aproximativ 30%, câmpia este folosită pentru calibrarea 
sateliţilor. Cu ajutorul acestei tehnologii, oamenii de ştiinţă au 
demonstrat că zona nu este perfect netedă, măsurătorile arătând 
existenţa unor „dealuri” şi „văi” de doar câţiva milimetri! 

Salar de Uyuni este cunoscută însă ca o atracţie turistică, mai 
ales datorită potenţialului pentru fotografii re
relieful şi atmosfera senină, dar şi peisajul alb care pare că nu se 
termină. 

Mii de cratere cu origine necunoscută de 
pe costă atlantică a SUA surprind prin 

caracteristicile lor

traducere și adaptare: Radu UNGUREANU

               În anii 1930, când coasta atlantică a fost 
fotografiată din avioane, oamenii au putut vedea pentru 
prima data o trăsătură geologică extrem de neobi

stfel, din sudul statului New Jersey 
Floridei există mii de depresiuni eliptice ciu
similare cu craterele de pe Lună. Aceste depresiuni

fost denumite Carolina Bays. Sunt în mod constant ovale 
pline de vegetație. Aceste formațiuni împărtășesc o serie de 
caracteristici comune, iar cea mai izbitoare dintre acestea
orientarea lor, fiecare fiind în mod invariabil aliniată în aceea
direcție. 

Preferința pentru o anumită orientare a determinat mulți oameni 
de știință să creadă că Golurile Carolinei au fost create atunci 
când un roi de meteoriți au lovit coasta atlantică. Această 
ipoteză a fost foarte populară în anii 1940 
știința să poată analiza cu o mai multă acuratețe zona. 
Cercetările moderne au arătat că depresiunile sunt prea 
superficiale pentru a fi create de cratere de impact 
dintre aceste formațiuni nu conține dovezi geologice 
extraterestre. Nu există fragmente de meteorit, nici conuri de 
spargere sau semne de perturbare intensă în roca de bază.
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Salar de Uyuni este cunoscută însă ca o atracţie turistică, mai 
ales datorită potenţialului pentru fotografii reuşite pe care îl dau 
relieful şi atmosfera senină, dar şi peisajul alb care pare că nu se 

Mii de cratere cu origine necunoscută de 
pe costă atlantică a SUA surprind prin 

caracteristicile lor 

și adaptare: Radu UNGUREANU 

anii 1930, când coasta atlantică a fost 
fotografiată din avioane, oamenii au putut vedea pentru 
prima data o trăsătură geologică extrem de neobișnuită.  

stfel, din sudul statului New Jersey și până la nordul 
Floridei există mii de depresiuni eliptice ciudate 

cu craterele de pe Lună. Aceste depresiuni au 
fost denumite Carolina Bays. Sunt în mod constant ovale și 

ție. Aceste formațiuni împărtășesc o serie de 
caracteristici comune, iar cea mai izbitoare dintre acestea este 

fiind în mod invariabil aliniată în aceeași 

ța pentru o anumită orientare a determinat mulți oameni 
știință să creadă că Golurile Carolinei au fost create atunci 

ți au lovit coasta atlantică. Această 
ipoteză a fost foarte populară în anii 1940 și 50, înainte ca 
știința să poată analiza cu o mai multă acuratețe zona. 
Cercetările moderne au arătat că depresiunile sunt prea 
superficiale pentru a fi create de cratere de impact și că niciuna 

țiuni nu conține dovezi geologice 
extraterestre. Nu există fragmente de meteorit, nici conuri de 
spargere sau semne de perturbare intensă în roca de bază. 
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Cei care resping teoria originii extraterestre propun o serie de 
ipoteze geomorfologice, inclusiv acțiunea curenților maritimi 
atunci când zona se afla sub nivelul mării. Totu
dintre aceste ipoteze nu poate explica de ce golurile au forme 
eliptice sau de ce sunt aliniate în direcția în care sunt.

Se estimează că în trecut existau cel puțin o jumătate de milion 
de formațiuni de acest fel de-a lungul coastei atlantice, dar 
numai câteva mii au rezistat în timp și sunt detectate astăzi. 
Majoritatea au fost erodate natural, altele au fost distruse prin 
agricultură, exploatare forestieră și dezvoltare urbană.

Astăzi, aceste golfuri sunt surprinzător de bogate în 
biodiversitate. Multe specii de păsări migratoare 
dezvoltă în aceste zone umede.  

sursa:http://www.amusingplanet.com/2017/02/the-mystery-of
bays.html; http://www.georgehoward.net/ 

Lacul cu aspect „extraterestru” din 
Canada – considerat sacru de către 

amerindieni 

         Aflat în apropierea localității Osoyoos din 
Britanică (Canada), Lacul Pătat este, fără îndoială, una 
dintre cele mai ciudate ape stătătoare de pe mapamond.

rin aspectul său, pare să fie o parte a unui decor de pe o 
altă planetă. Fie că este văzut de sus ori de la nivelul 
solului, într-o anumită parte a anului acest lac oferă 

imagini nepământene! 

Fiind un lac cu aspect neobișnuit, este de bănuit, încă de la 
prima vedere, că apa sa are proprietăți speciale. Este vorba 
despre un lac al cărui conținut de săruri este cu mult peste 
medie. Printre acestea se află la un nivel foarte mare sulfatul de 
magneziu, precum și sulfații de sodiu și de calciu. În cantități 
mai mici au fost identificate elemente precum titanul 
În sezonul estival, o mare parte din apa lacului se evaporă 
urmă rămân „pete” mari, ce reprezintă adâncituri de variate 
culori, pline cu apă bogată în săruri minerale. Caracteristicile 
fiecărei pete (ochi de apă) vor fi determinate de către substan

P
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Cei care resping teoria originii extraterestre propun o serie de 
țiunea curenților maritimi 

atunci când zona se afla sub nivelul mării. Totuși, nici una 
dintre aceste ipoteze nu poate explica de ce golurile au forme 

ția în care sunt. 

țin o jumătate de milion 
a lungul coastei atlantice, dar 

și sunt detectate astăzi. 
Majoritatea au fost erodate natural, altele au fost distruse prin 

și dezvoltare urbană. 

Astăzi, aceste golfuri sunt surprinzător de bogate în 
biodiversitate. Multe specii de păsări migratoare și mamifere se 

of-carolina-

Lacul cu aspect „extraterestru” din 
considerat sacru de către 

Osoyoos din Columbia 
Britanică (Canada), Lacul Pătat este, fără îndoială, una 
dintre cele mai ciudate ape stătătoare de pe mapamond.  

rin aspectul său, pare să fie o parte a unui decor de pe o 
altă planetă. Fie că este văzut de sus ori de la nivelul 

anumită parte a anului acest lac oferă 

șnuit, este de bănuit, încă de la 
ți speciale. Este vorba 

ținut de săruri este cu mult peste 
re acestea se află la un nivel foarte mare sulfatul de 

și sulfații de sodiu și de calciu. În cantități 
mai mici au fost identificate elemente precum titanul și argintul. 
În sezonul estival, o mare parte din apa lacului se evaporă și în 

ă rămân „pete” mari, ce reprezintă adâncituri de variate 
culori, pline cu apă bogată în săruri minerale. Caracteristicile 
fiecărei pete (ochi de apă) vor fi determinate de către substanța 

predominantă, rămasă în urmă după evaporarea celei mai mari 
părți din apa lacului. 

Pe durata Primului Război Mondial, o parte dintre mineralele 
din Lacul Pătat au fost extrase, deoarece erau utilizate în 
fabricarea munițiilor livrate militarilor. În fiecare zi, muncitorii 
chinezi desfășurau o muncă dificilă, extrăgând pâ
materie primă, ce era trimisă, apoi, la fabricile de muni
în estul Canadei. 

Pentru băștinașii amerindieni din Valea Okanagan, bizarul lac 
era cunoscut sub numele de Kliluk, fiind considerat un loc 
sacru. De aceea, exploatarea substanțelor pe care le conține în 
scop comercial a generat proteste puternice ale popula
native. Amerindienii știu, de secole, că atât apa Lacului Pătat, 
cât și nămolul său posedă virtuți tămăduitoare, având, în opinia 
lor, capacitatea de a vindeca sau ameliora numeroase afec
sau stări de disconfort de tip dureros. O poveste de demult 
spune că după ce s-au luptat pe viață și pe moarte într
de durată, două triburi ai căror membri se urau cumplit au ajuns 
la un armistițiu doar pentru ca ambele
răniții cu apa Lacului Pătat. 

Vreme de câteva decenii Lacul Pătat a fost de
anume familie Smith. În urmă cu aproape 40 de ani, membrii 
acestei familii plănuiau ca pe țărmurile lacului să costruiască un 
centru balnear, spre disperarea comunită
considera că lacul trebuia să rămână așa cum l
Vreme de două decenii, reprezentan
negociat cu investitorii dornici să își vadă buzunarele doldora și, 
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predominantă, rămasă în urmă după evaporarea celei mai mari 

 

Pe durata Primului Război Mondial, o parte dintre mineralele 
din Lacul Pătat au fost extrase, deoarece erau utilizate în 

țiilor livrate militarilor. În fiecare zi, muncitorii 
șurau o muncă dificilă, extrăgând până la o tonă de 

materie primă, ce era trimisă, apoi, la fabricile de muniție aflate 

știnașii amerindieni din Valea Okanagan, bizarul lac 
era cunoscut sub numele de Kliluk, fiind considerat un loc 

țelor pe care le conține în 
scop comercial a generat proteste puternice ale populației 

știu, de secole, că atât apa Lacului Pătat, 
și nămolul său posedă virtuți tămăduitoare, având, în opinia 

eliora numeroase afecțiuni 
sau stări de disconfort de tip dureros. O poveste de demult 

ță și pe moarte într-un război 
de durată, două triburi ai căror membri se urau cumplit au ajuns 

țiu doar pentru ca ambele tabere să își poată trata 

 

Vreme de câteva decenii Lacul Pătat a fost deținut de către o 
anume familie Smith. În urmă cu aproape 40 de ani, membrii 

țărmurile lacului să costruiască un 
lnear, spre disperarea comunității amerindiene, care 

șa cum l-a lăsat Creatorul. 
Vreme de două decenii, reprezentanții populației native au 

și vadă buzunarele doldora și, 
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în urmă cu 16 ani, și-au atins scopul, reușind să
lacul, prin cumpărare, achitând o sumă consistentă.

Dacă Lacul Pătat își mai păstrează și astăzi aspectul unic, 
specific, parcă, unei alte lumi, acest lucru este datorat în cea mai 
mare parte perseverenței și hotărârii amerindienilor din 
populația Okanagan – care a viețuit mii de ani pe țărmurile 
acestei ape stătătoare, în armonie cu Natura și în respect față de 
minunățiile sale. 

Surse: www.amusingplanet.com, wikipedia.org, www.nytimes.com, all
interesting.com 

Europa şi uimitoarele ei recorduri de 
temperatură, ploaie şi zăpadă 
«micile Siberii» din sud, la oraşele 

«fierbinţi» din nord 

         În nordul Europei au fost ierni dure în care 
temperaturile au coborât spre -58 de grade Celsius, însă în 
aceleaşi zone verile au adus temperaturi cu 90 de grade mai 
mari.  

n sud au fost şi peste 48 de grade, dar în insulele greceşti în 
unele ierni extraordinare s-au depus zeci de centimetri de 
zăpadă. Clima Europei diferă enorm, astfel că cel mai ploios 

loc aduce precipitaţii de 30 de ori mai mari faţă de cel mai 
secetos loc, iar în iernile cele mai bogate în zăpadă stratul 
măsurat la staţiile meteo poate depăşi 8 metri. Mai jos puteţi citi 
despre vara din ianuarie, despre „micile Siberii” europene, 
despre ninsoarea din iunie sau despre ploi ce au bătut toate 
recordurile. 

Extremele vremii ne afectează mereu  

Tot mai des vedem că vremea extremă ne afectează. Exemple ar 
fi foarte multe şi unul dintre cele mai recente ţine de
extraordinar de caldă din peninsula Iberică. În Spania au fost 
44,5 grade, iar în Portugalia, 43 de grade, temperatură ce a 
favorizat uriaşele incendii de pădure în care au murit peste 60 
de oameni. În aceeaşi zi în România şi în alte ţări din Euro
Centrală şi de Est era extrem de frig pentru luna iunie, în unele 
oraşe fiind numai 10-12 grade la prânz. 

Î 
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șind să-și recupereze 
lacul, prin cumpărare, achitând o sumă consistentă. 

și mai păstrează și astăzi aspectul unic, 
specific, parcă, unei alte lumi, acest lucru este datorat în cea mai 

ței și hotărârii amerindienilor din 
țuit mii de ani pe țărmurile 

și în respect față de 

 

www.nytimes.com, all-that-is-

Europa şi uimitoarele ei recorduri de 
temperatură, ploaie şi zăpadă – De la 
«micile Siberii» din sud, la oraşele 

 

În nordul Europei au fost ierni dure în care 
58 de grade Celsius, însă în 

aceleaşi zone verile au adus temperaturi cu 90 de grade mai 

n sud au fost şi peste 48 de grade, dar în insulele greceşti în 
au depus zeci de centimetri de 
ă enorm, astfel că cel mai ploios 

loc aduce precipitaţii de 30 de ori mai mari faţă de cel mai 
secetos loc, iar în iernile cele mai bogate în zăpadă stratul 
măsurat la staţiile meteo poate depăşi 8 metri. Mai jos puteţi citi 

e „micile Siberii” europene, 
despre ninsoarea din iunie sau despre ploi ce au bătut toate 

Tot mai des vedem că vremea extremă ne afectează. Exemple ar 
fi foarte multe şi unul dintre cele mai recente ţine de vremea 
extraordinar de caldă din peninsula Iberică. În Spania au fost 
44,5 grade, iar în Portugalia, 43 de grade, temperatură ce a 
favorizat uriaşele incendii de pădure în care au murit peste 60 
de oameni. În aceeaşi zi în România şi în alte ţări din Europa 
Centrală şi de Est era extrem de frig pentru luna iunie, în unele 

Îngheţul de la final de aprilie a compromis aproape jumătate din 
recolta podgoriilor de la Bordeaux, iar nopţile extrem de reci de 
la finalul primei decade a lui mai au scumpit energia electrică în 
nordul Europei. 

Dacă la început de ianuarie a nins, stratul de zăpadă atingând 
chiar şi peste 30 cm pe unele insule greceşti, în februarie 2016 
temperaturile au ajuns la +26 de grade în ţara noastră. În 
arhipelagul Svalbard, la 600 km nord de coastele norvegiene, 
temperaturile medii au crescut de şase ori peste media globală, 
iar zone care acum 20 de ani îngheţau bocnă iarna, rămân acum 
lichide. 

Temperaturile în Europa pe 19 iunie, ora 9:00

Clima se schimbă în Europa, fenomenele extreme se înmulţesc: 
vor fi furtuni mai dese şi mai puternice, inundaţii mai grave, dar 
şi secete mai îndelungate. Climatologii spun că recordurile de 
căldură vor fi tot mai numeroase în Europa Centrală, la Atlantic 
creşte riscul de inundaţii, iar în Scandinavia primăverile vin tot 
mai devreme, ninge tot mai puţin, însă viscolele, când apar, vor 
fi tot mai dure. 

Cele mai reci locuri  

În nordul Rusiei europene şi al Scandinaviei sunt localităţi în 
care media anuală a temperaturii este de sub 0 grade, iar în sud, 
în zonele însorite ale Mediteranei mediile anuale trec şi de 22 de 
grade. Însă peste tot mediile din ultimii şapte ani sunt cu 2
grade mai mari decât cele din anii ʼ80, existând locuri unde 
diferenţa este de peste 4-5 grade.  

Un val extraordinar de frig a atins nordul Rusiei europene la 
final de 1978, iar recordul de temperatură pentru Europa, 
grade s-a înregistrat într-un sat dintr
sumbru. 
Satul numit Ust-Shchuger (mai cunoscut ca Ust Sho
în Republica Komi, o regiune de două ori mai întinsă decât 
România, dar cu mai puţin de un milion de locutori. Regiunea 
este dominată de păduri de pin şi de mlaştini, fiind extrem de 
izolată. În anii ʼ30 au fost construite mai multe lagăre ca 
uriaşului lanţ de gulaguri, cel mai celebru din regiune fiind 
Vorkuta. 

Totuşi, verile din nordul extrem, deşi ţin cam două luni, sunt 
intense, iar la Ust Shogor temperaturile ajung la 34 de grade în 
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Îngheţul de la final de aprilie a compromis aproape jumătate din 
recolta podgoriilor de la Bordeaux, iar nopţile extrem de reci de 

i decade a lui mai au scumpit energia electrică în 

Dacă la început de ianuarie a nins, stratul de zăpadă atingând 
chiar şi peste 30 cm pe unele insule greceşti, în februarie 2016 
temperaturile au ajuns la +26 de grade în ţara noastră. În 
arhipelagul Svalbard, la 600 km nord de coastele norvegiene, 
temperaturile medii au crescut de şase ori peste media globală, 
iar zone care acum 20 de ani îngheţau bocnă iarna, rămân acum 

 
Temperaturile în Europa pe 19 iunie, ora 9:00 

schimbă în Europa, fenomenele extreme se înmulţesc: 
vor fi furtuni mai dese şi mai puternice, inundaţii mai grave, dar 
şi secete mai îndelungate. Climatologii spun că recordurile de 
căldură vor fi tot mai numeroase în Europa Centrală, la Atlantic 

scul de inundaţii, iar în Scandinavia primăverile vin tot 
mai devreme, ninge tot mai puţin, însă viscolele, când apar, vor 

În nordul Rusiei europene şi al Scandinaviei sunt localităţi în 
ii este de sub 0 grade, iar în sud, 

în zonele însorite ale Mediteranei mediile anuale trec şi de 22 de 
grade. Însă peste tot mediile din ultimii şapte ani sunt cu 2-2,5 

ʼ80, existând locuri unde 

Un val extraordinar de frig a atins nordul Rusiei europene la 
final de 1978, iar recordul de temperatură pentru Europa, -58,1 

un sat dintr-o regiune cu un trecut 

Shchuger (mai cunoscut ca Ust Shogor) se află 
în Republica Komi, o regiune de două ori mai întinsă decât 
România, dar cu mai puţin de un milion de locutori. Regiunea 
este dominată de păduri de pin şi de mlaştini, fiind extrem de 

ʼ30 au fost construite mai multe lagăre ca parte a 
uriaşului lanţ de gulaguri, cel mai celebru din regiune fiind 

Totuşi, verile din nordul extrem, deşi ţin cam două luni, sunt 
intense, iar la Ust Shogor temperaturile ajung la 34 de grade în 
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iulie şi media lunii celei mai calde poate fi de 18 grade. În nopţi 
extraordinar de calde minima poate să nu scadă sub 22 de grade. 
Pe de altă parte, în iunie ninge şi pot fi -5 grade, la fel şi în 
august.  

 A doua cea mai scăzută temperatură a fost înregistrată în 
februarie 2010 tot în Rusia, la Hoseda-Hard (-56,4 grade), iar în 
1946 la Pechora s-au înregistrat -56 de grade Celsius. 

La aproape o mie de kilometri spre nord-vest de Ust Shogor se 
află o altă localitate care a fost lovită de valul de frig din 1978. 
Se numeşte Kojnas (sau Koynas), se află în regiunea 
Arhanghelsk şi la finalul acelui an minima a fost de -55 de 
grade, maxima fiind în acea zi de „doar” -41 de grade. Media 
acelei luni a fost extraordinar de scăzută, -29 de grade. 

În Scandinavia cea mai scăzută temperatură s-a înregistrat în 
localitatea Vuoggatjalme din Suedia: -52,6 grade. 

Cum este vremea în nordul extrem al Europei? Frigul domină 
opt luni din 12 şi abia după jumătatea lui mai încep să devină 
normale zilele cu temperaturi de peste 10-15 grade. La Kojnas, 
localitatea luată ca exemplu, ninge de câteva ori pe deceniu în 
iunie când minimele pot scade sub -4 grade, iar în iulie poate fi 
mai frig de -1 grad. Maximele ajung la 34 de grade în mod 
excepţional, însă în fiecare an trec de 28 de grade. Şi toamna 
este rece: în septembrie încep ninsorile şi minimele scad spre -
10 grade, iar în noiembrie noaptea pot fi -35 de grade. Când 
valuri de căldură neobişnuită ajung în nord, maxima poate trece 
de 14 grade în noiembrie şi de 10 grade în decembrie. 

Iarna trecută cel mai frig a fost într-o mică localitate din 
regiunea Arhanghelsk numita Moseyevo: -48 de grade. Foarte 
frig a fost şi în această vară în comuna aflată în zona Cercului 
Polar: pe 13 mai erau 30 cm de zăpadă, pe 13 iune erau -3 
grade, iar pe 5 iunie încă mai era zăpadă în satul aflat la 40 de 
metri altitudine. 

Cele mai mari temperaturi şi fascinanta dispută despre cel 
mai cald loc  

În sud lucrurile stau cu totul altfel şi vorbim de temperaturi cu 
peste 100 de grade mai mari, însă şi de recorduri vechi de peste 
115 ani care au fost cu succes puse sub semnul întrebării din 
cauza modului cum fuseseră măsurate. 

Surse mai vechi încă dau recordul absolut ca fiind de 50 de 
grade, înregistrat acum 136 de ani la Sevilla, însă cercetările au 
arătat că valoarea este exagerată din cauză că termometrul era 
plasat foarte aproape de acoperişul dat cu smoală al bisericii 
unde se afla instrumentul. Nu orice măsurătoare foarte veche 
este pusă puternic la îndoială: spre exemplu temperatura de 47,8 
înregistrată în 1876 tot în Spania, dar la Murcia, este 
considerată corectă de mai multe surse fiindcă măsurătoarea a 
fost făcută la un institut de cercetare. Totuşi, pentru Spania 
recordul absolut unanim acceptat este de 47,2 grade, înregistrat 
tot la Murcia, în 1994. 

Unde a fost totuşi cel mai cald în Europa? În august 1999 în 
orăşelul italian Catenanuova s-au înregistrat 48,5 grade, dar 
recordul nu a fost omologat de OMM care acceptă alte două 
recorduri: în 1977 au fost 48 de grade în două oraşe greceşti: 
Atena şi Eleusina. 

În mai multe ţări europene maxima absolută a trecut de 44 de 
grade, inclusiv în România, dar şi în Rusia, Serbia, Bulgaria 
(45), Macedonia (46), Franţa, Portugalia şi Malta. 

Şi în friguroasa Scandinavie maximele absolute au trecut de 37 
de grade (de exemplu 37,4 grade în Uppsala (Suedia) şi Joensuu 
(Finlanda). În Islanda maxima absolută a fost de peste 30 de 
grade, iar şi mai departe în nord, în insulele Svalbard niciodată 
maximele nu au depăşit 22 de grade. 

Zăpada  

La Santis, în Elveţia, la peste 2.800 metri, stratul de zăpadă 
măsurat a atins 8,20 metri în aprilie 1994. În februarie 2012 în 
staţiunea austriacă St. Anton Am Arlberg stratul de zăpadă a 
depăşit 5,5 metri, iar în Caucazul de Vest, pe un vârf numit 
Achishko stratul de zăpadă a atins 7,5 metri. Pe văile munţilor 
acumulările pot depăşi 12 metri, cifrele de mai sus fiind 
măsurate la staţii meteo. 

În cazuri extreme a nins şi în iunie la altitudini reduse şi în afara 
Rusiei şi Scandinaviei: de exemplu în 1975 a nins în multe 
locuri din Marea Britanie, în podişurile din Scoţia depunându-se 
un strat de 10 cm. Pe de altă parte, în Islanda a nins în iulie 
2015. 

 În Europa Centrala a nins foarte rar şi după 1 mai chiar şi în 
zonele de câmpie, iar în nordul Europei zăpada persista şi în 
iunie. De exemplu, anul acesta în localităţi din nordul Rusiei 
(două exemple fiind Kepino şi Mys Mikulkin) era strat de 
zăpadă pe 4 iunie, iar la 15 mai erau peste 40 cm. 

Numărul de zile cu ninsoare a scăzut semnificativ în oraşele 
Europei faţă de anii ʼ80. De exemplu, între 1978 şi 1988 au fost 
şase ani cu peste 100 de zile de ninsoare la Stockholm, în timp 
ce în ultimii 11 ani a fost unul singur cu peste 100 de zile cu 
ninsoare. 

Şi în sud poate să ningă extrem de mult. În 1987 la Istanbul au 
fost locuri cu 63 de cm de zăpadă, iar la Atena recordul a fost de 
21 cm în martie 1983. În Lisabona ninsorile sunt extrem de rare 
şi zăpada se topeşte într-o oră-două, ultimele trei ninsori fiind în 
1944, 1954 şi 2006. 

„Micile Siberii” de peste tot din Europa  

În multe oraşe din Europa Centrala în cele mai reci nopţi 
temperaturile scad şi sub -25ºC, însă şi în ţări celebre pentru 
căldură, soare şi plajă sunt locuri unde temperaturile coboară 
mult sub limita de îngheţ. Practic aproape fiecare ţară din sud 
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are o mică „Siberie” unde clima e cu totul altfel decât în zonele 
cu veri plăcute şi ierni blânde. 

De exemplu, în Franţa, în masivul Jura, la 1.200 de metri 
altitudine există o comună numită Mouthe unde minima a 
scăzut spre -37 de grade şi unde a dat îngheţul şi în iulie. În 
Spania, în localitatea numită Calamocha din regiunea Teruel, în 
nord-estul ţării, temperatura a ajuns la -30 de grade. 

În Italia, într-un orăşel la 1.800 de metri altitudine, Livigno, în 
Lombardia, minima a fost de -38 de grade, iar maxima a fost de 
29 de grade. 

Şi însorita Grecie are locuri extrem de reci în nord, în regiunea 
Macedonia Occidentală. La Ptolemaida şi Florina temperaturile 
au scăzut şi la sub -25 de grade şi în mod excepţional la Florina 
a nins şi în mai. 

În sudul extrem al Europei sunt locuri în care îngheţul apare o 
dată la câţiva ani, sau chiar niciodată, cum e, de exemplu, insula 
Lampedusa unde minima a fost de 2,2 grade, capitala Maltei, 
unde au fost 1,2 grade, la fel şi la Iraklion, în Creta. În insulele 
Canare sunt locuri în care temperaturile nu au scăzut niciodată 
sub 9 grade. 

Ploile  

Locul cel mai secetos din Europa este considerat a fi oraşul 
Astrahan din sudul Rusiei, cu o medie de 165 mm3/an 
precipitaţii, un loc unde aproape anual temperaturile trec de 40 
de grade şi în mod excepţional scad sub -25ºC. Totuşi, şi în cel 
mai secetos loc din Europa pot fi ploi puternice: într-o zi din 
aprilie în acest an, Astrahan a fost în top 10 al locurilor cu cele 
mai multe precipitaţii. La 225 km de Astrahan, în stepa 
calmucă, se găseşte Jaskul, locul unde s-a înregistrat cea mai 
ridicată temperatură din Rusia: 44,7ºC. În iulie 2011 au fost 44 
de grade şi media lunii a fost printre cele mai ridicate din istorie 
în Europa: 29,7ºC. Minima absolută la Jaskul a fost de -33 de 
grade. 

Polul ploilor este la Crkvice, în Muntenegru, cu o cantitate de 
aproape 30 de ori mai mare decât la Astrahan: 4.500 mm3 
pentru 30 de ani de măsurători. Satul se află la 960 m altitudine 
în munţii Orjen şi în unii ani a plouat peste 8000 mm3. Cel mai 
mult plouă în noiembrie, 700 mm3, în timp ce în august plouă 
de zece ori mai puţin.  

Oraşul european cu cele mai multe zile ploioase este Bergen, al 
doilea cel mai mare oraş din Norvegia. În medie plouă cam 220 
de zile/an însă variaţiile au fost uriaşe în ultimii 40 de ani: între 
173 de zile în 2010 şi 278 de zile în 1989. 

La polul opus, oraşul spaniol Almeria din regiunea Andaluzia 
are în medie sub 60 de zile cu ploaie/an, recordul fiind de numai 
33 de zile în 1994. 

 

Vara din ianuarie  

În 2007, la jumătatea lui ianuarie, un val de aer tropical a adus 
în Europa centrală şi sudică temperaturi de august. În Italia, la 
Brossasco, în Piemont, au fost 29,4 grade, deşi localitatea este 
la 560 metri altitudine. Temperaturi uluitoare au fost şi la 
Torino şi Cuneo (un orăşel la graniţa cu Franţa), unde s-au 
depăşit 27 de grade. Până şi la peste 1700 de metri maxima a 
ajuns la 19 grade. 

Dincolo de Cercul Polar, în insulele norvegiene Svalbard 
temperatura medie de anul trecut a fost cu 6,5 grade peste media 
din intervalul 1961-1990. Ca şi comparaţie, temperatura la 
nivelul întregii planete a fost cu 0,83 grade mai mare anul trecut 
faţă de intervalul menţionat. 

La mica staţie de cercetare Ny Alesund, pe aceste insule, 
temperatura medie poate fi de sub 3,5 grade în iulie şi se pot 
înregistra -27 de grade în aprilie. În aceste condiţii, faptul că în 
decembrie 2016 s-au înregistrat +5 grade este cu totul 
excepţional. Istoric vorbind, minimele absolute s-au apropiat în 
Svalbard de -50 de grade, iar maximele au ajuns spre 22 de 
grade.  

În insulele Feroe ce aparţin de Danemarca, media anuală a fost 
în 2015 de 8 grade, în timp ce între 1973 şi 2001, doar în şase 
ani media a trecut de 7 grade, existând însă şi ani cu 5,4 grade. 
În Feroe niciodată nu sunt sub -14 grade, dar nici peste 23, însă 
în ultimii ani minima a fost în intervalul -5 – -3 grade. 

Când în nord este uluitor de cald  

Cum aţi putut citi şi la capitolul despre locul cu cea mai mică 
temperatură din Europa, temperaturile pot ajunge şi în nord la 
valori cu mai mult de 15 grade peste normal. La Ust Shogor au 
fost 35 de grade, în Trondheim (Norvegia) maxima a fost la 
acelaşi nivel şi mai în nord, la Tromso, au fost şi peste 30 de 
grade. Tot 30 de grade a fost şi maxima absolută în Islanda, iar 
la Rovaniemi, „capitala lui Moş Crăciun”, în Finlanda, maxima 
absolută a fost de 32,5 grade. 

Când vara aproape că pare iarnă  

În iulie temperaturile pot scădea sub -15 grade la peste 3.500 
metri altitudine în Alpi, iar la vârful Omu minima absolută a 
lunii iunie a fost de -8 grade. Sunt localităţi în Rusia europeană 
şi în Scandinavia în care temperaturile scad sub -1 grad în luna 
iulie o dată la câţiva ani, în timp ce în insulele Svalbard îngheţul 
apare vara aproape în fiecare an. 

Cea mai scăzută temperatură înregistrată în iulie într-o localitate 
din România a fost pe 18 iulie 1989 la Poiana Stampei, o 
comună situată la 1.000 metri altitudine nu departe de Vatra 
Dornei. Temperatura a coborât la -1,3 grade.  

În multe oraşe de câmpie din Europa Centrală temperaturile nu 
au scăzut niciodată sub 7-9 grade în luna iulie, în timp ce în 
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sudul Greciei, Spaniei şi Italiei sunt localităţi în care cele mai 
mici temperaturi de iulie au fost 13-15 grade şi acestea extrem 
de rar.  

Una dintre cele mai calde nopţi din istoria măsurătorilor 
europene a fost în timpul valului de caniculă car
în 2003. La Menton, pe Coasta de Azur au fost 30,3 grade.

Descoperă Punta de Tarifa: cel mai sudic 
punct al Europei continentale

Traducerea și adaptarea: Radu Ungureanu

        Punta de Tarifa se află în sudul ora
provincia Cádiz, Andaluzia, Spania. Punctul se află pe Isla 
de Las Palomas, o mică insulă conectată la continent printr
o șosea.  

unta de Tarifa este cel mai sudic punct al Peninsulei 
Iberice și al Europei. Din acest punct poate fi văzută 
coasta Marocului. Situat în sud-vestul extrem, în dreptul 

insulei porumbeilor este cel mai sudic punct al Europei 
continentale (36 de grade latitudine nordică și 5 ° 34 ‘W), fiind 
și locul considerat ca trecerea ( despărțirea) geografică între 
Oceanul Atlantic și Marea Mediterană, chiar în orașul Tarifa. În 
cel mai înalt punct al insulei este construit farul de la Punta de 
Tarifa. 

Isla de Las Palomas, sau insula porumbeilor, este da fapt o fostă 
bază militară care găzduia până la 3000 de solda
2001, când serviciul militar obligatoriu a fost eliminat, Isla de 
Las Palomas a fost declarată a fi un sit istoric de interes 
național. 

P
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Greciei, Spaniei şi Italiei sunt localităţi în care cele mai 
15 grade şi acestea extrem 

Una dintre cele mai calde nopţi din istoria măsurătorilor 
europene a fost în timpul valului de caniculă care a lovit Franţa 
în 2003. La Menton, pe Coasta de Azur au fost 30,3 grade. 

Descoperă Punta de Tarifa: cel mai sudic 
punct al Europei continentale 

Radu Ungureanu  

Punta de Tarifa se află în sudul orașului Tarifa, 
provincia Cádiz, Andaluzia, Spania. Punctul se află pe Isla 
de Las Palomas, o mică insulă conectată la continent printr-

unta de Tarifa este cel mai sudic punct al Peninsulei 
l Europei. Din acest punct poate fi văzută 

vestul extrem, în dreptul 
porumbeilor este cel mai sudic punct al Europei 

și 5 ° 34 ‘W), fiind 
țirea) geografică între 

și Marea Mediterană, chiar în orașul Tarifa. În 
cel mai înalt punct al insulei este construit farul de la Punta de 

 

Isla de Las Palomas, sau insula porumbeilor, este da fapt o fostă 
e găzduia până la 3000 de soldați. După anul 

2001, când serviciul militar obligatoriu a fost eliminat, Isla de 
Las Palomas a fost declarată a fi un sit istoric de interes 

sursa: http://www.todotarifa.com/en/component/content/Article/97
blog/nature/145-the-island-of-tarifa.html 

Adânc în ocean, există o „zonă de umbră” 
unde apa este nemodificată, într

stază, de peste 2.000 de ani

traducere și adaptare: Radu Ungureanu

        Adânc, în Pacificul de Nord, se află o vastă întindere a 
oceanului prinsă într-un fel de stază între curen
și fundul mării, iar pentru apele străvechi de aici există o 
„zonă de umbră” fără aer, unde timpul a rămas în loc.

otivul pentru care există o astfel de zonă se datorează 
geometriei fundului mării care, pentru perioade lungi, 
împiedică circulația apei. 

„La aproximativ 2 kilometri sub suprafa
nu există mișcare verticală, motiv pentru apa oceanică 
este suspendată în aceeași stare, de mii de ani. Încercăm să 
înțelegem de ce și cum de există un astfel fenomen, și mai ales 
cât de veche este apa de aici. Știm sigur că are mai mult de 
2.000 de ani…”, a declarat oceanograful Ryan Holmes de la 
Centrul de Excelenta al ARC pentru 
Climatic, pentru The Sydney Morning Herald.
topografiei fundului mării și a modului în care apa capturată nu 
atinge niciodată suprafața oceanică, concentrația de oxigen din 
zona de umbră ar fi foarte scăzută în co
suprafață. Această apă aproape stagnantă ar putea încă să 
susțină viață, crede echipa de cercetători.

 

M
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sursa: http://www.todotarifa.com/en/component/content/Article/97-rate-

Adânc în ocean, există o „zonă de umbră” 
unde apa este nemodificată, într-un fel de 

stază, de peste 2.000 de ani 

și adaptare: Radu Ungureanu 

 

Adânc, în Pacificul de Nord, se află o vastă întindere a 
un fel de stază între curenții puternici 

și fundul mării, iar pentru apele străvechi de aici există o 
„zonă de umbră” fără aer, unde timpul a rămas în loc.  

tru care există o astfel de zonă se datorează 
geometriei fundului mării care, pentru perioade lungi, 

„La aproximativ 2 kilometri sub suprafață se află o zonă în care 
șcare verticală, motiv pentru apa oceanică 

și stare, de mii de ani. Încercăm să 
țelegem de ce și cum de există un astfel fenomen, și mai ales 

Știm sigur că are mai mult de 
2.000 de ani…”, a declarat oceanograful Ryan Holmes de la 

al ARC pentru Știința Sistemului 
Climatic, pentru The Sydney Morning Herald. Datorită 

și a modului în care apa capturată nu 
ța oceanică, concentrația de oxigen din 

zona de umbră ar fi foarte scăzută în comparație cu apele de la 
ță. Această apă aproape stagnantă ar putea încă să 

țină viață, crede echipa de cercetători. 
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„Nu este o zonă cu o viață foarte înfloritoare, dar asta nu 
înseamnă că este o zonă moartă. Când această zonă de 
izolată captează apă oceanică veche de milenii, aceasta captează 
de asemenea substanțe nutritive și carbon care au un impact 
direct asupra capacității oceanului de a influența clima în timp”, 
a concis Holmes. sursa: http://www.sciencealert.com/world-
trapped-shadow-zone-kilometres-below-surface-pacific-circulation 

Antarctica își dezvăluie misterele. 
Piramide stranii și civilizații necunoscute

         Pentru mulți dintre noi nu mai este o surpriză faptul 
că Antarctica a fost un continent locuit, cu mult timp în 
urmă. 

e curând, cercetătorul Vicente Fuentes a descoperit o 
piramidă gigant în Antarctica. Descoperirea a 
făcută cu ajutorul unor imagini transmise de un satelit.

Cercetătorii vorbesc despre o perioadă numită Antarctica antică. 
Tot mai multe descoperiri fac viabilă ipoteza conform căreia 
Antarctica nu a fost mereu acoperită de gheață. 

În anul 2009, cercetătorii au studiat eșantioane preluate din 
Antarctica, în care au descoperit urme de polen. Este avansată 
ideea că în timpul verii, cu mii de ani în urmă, temperaturile 
depășeau 20 de grade Celsius. 

În anul 2012, au fost preluate eșantioane de apă din lacul
din Antarctica. Au fost descoperite 32 de specii de bacterii 
peste 2800 de microbi. 

Primul document care vorbește despre Antarctica se numește 
Terra Australis. Este o carte scrisă cu 350 de ani înainte de 
Christos. Cartograful grec Marinos de Tyr a fost cel care a dat 
numele de Antarctida, în secolul al II-lea e.n. 

Harta lui Piri Reis prezintă continentul ca fiind populat 
multe animale. Ptolomeu considera Antarctica ca fiind 
continentul care ține pământul în echilibru. Pe măsură ce calota 
glaciară se topește, tot mai multe descoperiri se fac pe 
misteriosul continent. Imagini noi transmise de sateli
aliniamente care seamănă foarte mult cu piramidele din Egipt. 

D
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ță foarte înfloritoare, dar asta nu 
înseamnă că este o zonă moartă. Când această zonă de umbră 
izolată captează apă oceanică veche de milenii, aceasta captează 

țe nutritive și carbon care au un impact 
ții oceanului de a influența clima în timp”, 

-s-oldest-ocean-water-

și dezvăluie misterele. 
și civilizații necunoscute 

ți dintre noi nu mai este o surpriză faptul 
că Antarctica a fost un continent locuit, cu mult timp în 

e curând, cercetătorul Vicente Fuentes a descoperit o 
piramidă gigant în Antarctica. Descoperirea a fost 
făcută cu ajutorul unor imagini transmise de un satelit. 

Cercetătorii vorbesc despre o perioadă numită Antarctica antică. 
Tot mai multe descoperiri fac viabilă ipoteza conform căreia 

șantioane preluate din 
Antarctica, în care au descoperit urme de polen. Este avansată 
ideea că în timpul verii, cu mii de ani în urmă, temperaturile 

șantioane de apă din lacul Vida 
din Antarctica. Au fost descoperite 32 de specii de bacterii și 

ște despre Antarctica se numește 
Terra Australis. Este o carte scrisă cu 350 de ani înainte de 

a fost cel care a dat 

Harta lui Piri Reis prezintă continentul ca fiind populat și cu 
multe animale. Ptolomeu considera Antarctica ca fiind 

Pe măsură ce calota 
ște, tot mai multe descoperiri se fac pe 

Imagini noi transmise de sateliți prezintă 
aliniamente care seamănă foarte mult cu piramidele din Egipt. 

Este posibil ca un cataclism să fi modificat condi
climaterice de pe acest continent. 

Cercetătorii au studiat Sfinxul din Egipt 
au fost cauzate de o inundație catastrofală. Ei estimează că 
acum 10000 de ani a avut loc un fenomen care a dus la 
schimbarea climei. S-a avansat ipoteza că Sfinxul 
egiptene au o vechime de peste 10000 de ani, ele fiind martore 
la această catastrofă. A fost o schimbare globală care a dus la 
apariția deșerturilor și a calotei glaciare din Antarctica.

Cercetătorul american Graham Hancock sus
piramidele din lume au fost construite înainte de această mare 
catastrofă, la fel și liniile din Nazca, Peru. Creatorii au făcut 
parte dintr-o civilizație foarte avansată care a dispărut ca urmare 
a acestor schimbări globale.”SURSE: https://www.efemeride.ro/antarctica

dezvaluie-misterele-piramide-stranii-si-civilizatii-necunoscute

Podul lui Dumnezeu de la Ponoare 
dintre cele trei poduri naturale din lume

 
        Podul lui Dumnezeu din comuna mehedinţeană 
Ponoare este unul dintre cele trei poduri naturale existente 
în lume şi al doilea ca mărime din Europa.

stfel de poduri naturale mai există în SUA şi în 
dar cel din România este singurul circulat. Podul este 
format din calcare, și a luat naștere în urma surpării 

tavanului unei peşteri. 
 
 Podul lui Dumnezeu se află în centrul localităţii mehedinţene 
Ponoare, fiind o uriaşă arcadă de piatră peste care trece şoseaua 
Baia de Aramă – Drobeta Turnu Severin, traversând Valea 
Pragului. El s-a format prin prăbuşirea peretelui superior al 
peşterii şi se impune în peisaj prin masivitate: 30 de metri 
lungime, 13 metri înălţime, 22 de metri lăţime şi 9 metri 
deschidere. 
 
„Podul poate fi admirat în toată măreţia sa din Crovul Peşterii, 
de unde se dezvăluie deschiderea spre Valea Pragului şi 
structura lui etajată formată din blocuri de calcar suprapuse, 
supuse eroziunii şi vremurilor. Privit din partea opusă, dinspre 
Valea Turcului, Podul se impune ca un arc uriaş, împietrit, pe 

A
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Este posibil ca un cataclism să fi modificat condițiile 

Cercetătorii au studiat Sfinxul din Egipt și au găsit eroziuni care 
ție catastrofală. Ei estimează că 

acum 10000 de ani a avut loc un fenomen care a dus la 
a avansat ipoteza că Sfinxul și piramidele 

egiptene au o vechime de peste 10000 de ani, ele fiind martore 
la această catastrofă. A fost o schimbare globală care a dus la 

ția deșerturilor și a calotei glaciare din Antarctica. 

 

Cercetătorul american Graham Hancock susține că toate 
piramidele din lume au fost construite înainte de această mare 

și liniile din Nazca, Peru. Creatorii au făcut 
ție foarte avansată care a dispărut ca urmare 

https://www.efemeride.ro/antarctica-isi-

necunoscute; Foto: efemeride.ro 

Podul lui Dumnezeu de la Ponoare – unul 
dintre cele trei poduri naturale din lume 

Podul lui Dumnezeu din comuna mehedinţeană 
Ponoare este unul dintre cele trei poduri naturale existente 
în lume şi al doilea ca mărime din Europa.  

stfel de poduri naturale mai există în SUA şi în Franţa, 
dar cel din România este singurul circulat. Podul este 

și a luat naștere în urma surpării 

Podul lui Dumnezeu se află în centrul localităţii mehedinţene 
Ponoare, fiind o uriaşă arcadă de piatră peste care trece şoseaua 

Drobeta Turnu Severin, traversând Valea 
a format prin prăbuşirea peretelui superior al 

şi se impune în peisaj prin masivitate: 30 de metri 
lungime, 13 metri înălţime, 22 de metri lăţime şi 9 metri 

„Podul poate fi admirat în toată măreţia sa din Crovul Peşterii, 
de unde se dezvăluie deschiderea spre Valea Pragului şi 

i etajată formată din blocuri de calcar suprapuse, 
supuse eroziunii şi vremurilor. Privit din partea opusă, dinspre 
Valea Turcului, Podul se impune ca un arc uriaş, împietrit, pe 
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sub care se admiră Dealul Peşterii şi seninul cerului”, se arată 
pe site-ul oficial al Primăriei Ponoare, Mehedinţi.
 
În imediata apropiere a podului se află Peştera de la Pod sau 
Peştera Ponoarele. Aceasta are o lungime de 734 de metri şi 
reprezintă un prim drenaj al apelor între Zăton şi subsolul 
ciuruit de galerii pe care este aşezată această localitate. Peştera 
este situată chiar sub dealul care-i poartă numele reprezentând 
singura legătură dintre Zătonul Mare şi Zătonul Mic realizată la 
nivel subteran. 
 
Legendele podului 
 
Există mai multe legende legate de acest pod natural. Se spune 
că în peştera Ponoare locuia Aghiuţă, Necuratul însuşi, 
ocupându-se liniştit de răutăţile sale. Însă oamenii l
într-o zi pe Dumnezeu să îi scape de diavol, iar acesta, 
ascultându-le ruga, a lovit tavanul peşterii, prăbuşindu
intrare. Aghiuţă, priceput, a scăpat prin a doua ieşire a peşterii, 
agăţându-se cu ghearele de un deal şi formând astfel cele două 
lapiezuri denumite astăzi Afrodita şi Cleopatra. 
 
O altă variantă a poveştii spune că Sfântul Nicodim căuta 
cascada ce i s-a arătat în vis şi deasupra căreia voia să 
construiască o mănăstire. În drumul său a oprit la Ponoare, unde 
a fost, însă, acuzat de furt şi alungat de săteni. Atunci, pentru a 
putea scăpa, Dumnezeu i-ar fi construit podul care să
trecerea, printr-o mişcare arcuită a mâinii. Nicodim nu a fugit, 
însă, fără a lăsa în urmă lui un blestem, acela ca apele să fie 
înghiţite şi să nu permită niciunei vietăţi să trăiască. Apa este, 
acum, înghiţită de peşteră, care o revarsă la ploile puternice, iar 
nicio vietate nu trăieşte în lacul de lângă ea. 
Apoi Nicodim şi-a continuat drumul, urmându
construind Mănăstirea Tismana. 
 
„După ce a ctitorit mânăstirea Vodiţa, Cuviosul Nicodim a venit 
aici la Ponoarele, unde a dorit să facă o mănăstire. Se p
oamenii au fost cei care au fost împotriva acestui proiect, 
deoarece se gândeau că Nicodim în momentul în care va ctitori 
la Ponoare o mănăstire, ei vor pierde o parte din pământurile 
lor. Şi atunci, socotind că este o zonă destul de neprielnică 
agriculturii şi pământul pe care îl au vor trebui să
primit cu bucurie această veste că s-ar face o mănăstire la 
Ponoare. În momentul în care s-a hotărât să plece, pentru ca să 
întărească mai mult argumentele, unii dintre localnici se spune 
că ar fi pus în traista cuviosului o găină tăiată şi un briceag. 
Astăzi este un loc la ieşire din Baia de Aramă numit Valea 
Găinii, care se spune că este locul unde l-au prins pe Nicodim, 
l-au bătut şi au arătat oamenilor că el era un hoţ”, spune preotul 
Vasile Ganţu, protopop al Protoieriei Baia de Aramă.
 
Din acel moment, cuviosul a plecat la Tismana, unde a găsit un 
loc prielnic pentru construirea unei mănăstiri, actualmente un 
simbol creştin al Olteniei. Înainte de a pleca, el a blestemat apa 
de la Ponoarele să se zbuciume, să fie fără peşti şi să o înghită 
pământul. Aceste lucruri s-au şi petrecut, pentru că pe cursul ei 
s-au construit opt mori, în ea nu trăieşte nicio vietate, iar la un 
moment dat, pământul o înghite – apa intră în cavitatea 
subterană a unei peşteri brusc şi dă impresia că e înghiţită de 
pământ. Ca o minune însă, exact la 600 de ani de la moartea 
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sub care se admiră Dealul Peşterii şi seninul cerului”, se arată 
ficial al Primăriei Ponoare, Mehedinţi. 

În imediata apropiere a podului se află Peştera de la Pod sau 
Peştera Ponoarele. Aceasta are o lungime de 734 de metri şi 
reprezintă un prim drenaj al apelor între Zăton şi subsolul 

e care este aşezată această localitate. Peştera 
i poartă numele reprezentând 

singura legătură dintre Zătonul Mare şi Zătonul Mic realizată la 

d natural. Se spune 
că în peştera Ponoare locuia Aghiuţă, Necuratul însuşi, 

se liniştit de răutăţile sale. Însă oamenii l-au rugat 
o zi pe Dumnezeu să îi scape de diavol, iar acesta, 

le ruga, a lovit tavanul peşterii, prăbuşindu-l peste 
intrare. Aghiuţă, priceput, a scăpat prin a doua ieşire a peşterii, 

se cu ghearele de un deal şi formând astfel cele două 

O altă variantă a poveştii spune că Sfântul Nicodim căuta 
a arătat în vis şi deasupra căreia voia să 

construiască o mănăstire. În drumul său a oprit la Ponoare, unde 
a fost, însă, acuzat de furt şi alungat de săteni. Atunci, pentru a 

ar fi construit podul care să-i uşureze 
o mişcare arcuită a mâinii. Nicodim nu a fugit, 

însă, fără a lăsa în urmă lui un blestem, acela ca apele să fie 
înghiţite şi să nu permită niciunei vietăţi să trăiască. Apa este, 
acum, înghiţită de peşteră, care o revarsă la ploile puternice, iar 

a continuat drumul, urmându-şi destinul şi 

„După ce a ctitorit mânăstirea Vodiţa, Cuviosul Nicodim a venit 
aici la Ponoarele, unde a dorit să facă o mănăstire. Se pare că 
oamenii au fost cei care au fost împotriva acestui proiect, 
deoarece se gândeau că Nicodim în momentul în care va ctitori 
la Ponoare o mănăstire, ei vor pierde o parte din pământurile 
lor. Şi atunci, socotind că este o zonă destul de neprielnică 

iculturii şi pământul pe care îl au vor trebui să-l dea, ei nu au 
ar face o mănăstire la 

a hotărât să plece, pentru ca să 
întărească mai mult argumentele, unii dintre localnici se spune 

ar fi pus în traista cuviosului o găină tăiată şi un briceag. 
Astăzi este un loc la ieşire din Baia de Aramă numit Valea 

au prins pe Nicodim, 
au bătut şi au arătat oamenilor că el era un hoţ”, spune preotul 
ile Ganţu, protopop al Protoieriei Baia de Aramă. 

Din acel moment, cuviosul a plecat la Tismana, unde a găsit un 
loc prielnic pentru construirea unei mănăstiri, actualmente un 
simbol creştin al Olteniei. Înainte de a pleca, el a blestemat apa 

ele să se zbuciume, să fie fără peşti şi să o înghită 
au şi petrecut, pentru că pe cursul ei 

au construit opt mori, în ea nu trăieşte nicio vietate, iar la un 
apa intră în cavitatea 

unei peşteri brusc şi dă impresia că e înghiţită de 
pământ. Ca o minune însă, exact la 600 de ani de la moartea 

Sfântului Nicodim, când la Ponoarele se punea piatra de temelie 
a unei biserici, pe cer a apărut un curcubeu. Preoţii, dar şi 
localnici au interpretat asta ca pe un semn de la Dumnezeu.
 
Se mai spune şi că Podul ar fi fost construit de însuşi Hercule, 
sau de Iovan Iorgovan, erou de basm, pentru a putea prinde 
Hidra. Malefica Hidra fuge de Iovan, acesta încercându
paloşul pe o stâncă, pe care o prăbuşeşte, astfel formându
Podul lui Dumnezeu. Rămasă fără unul dintre cele cinci capete, 
Hidra a fugit prin munte, lăsând în urma sa cheile de pe valea 
Cernei, sperând că va ajunge la izvoarele termale ce
puterile. 
 
Se pare că Dumnezeu îi protejează pe cei care trec podul care îi 
poartă numele. De-a lungul timpului, au trecut peste el şoferi, 
biciclişti şi motociclişti, dar nu a existat niciodată un accident 
grav în urma căderilor.  

Itinerar prin Fran

Prof. dr. Vicu MERLAN 

        Deoarece sistemul politic din România ignoră cu 
desăvârșire protecția și accesul la un anumit nivel de 
prosperitate medie a cetățenilor săi, am fost nevoit, la fel ca 
milioanele de români, să merg la muncă, ca pălma
multe țări dezvoltate economic din Europa.

n concediul de vară, timp pe  care ar fi trebuit să
relaxat, eventual într-o vacanță la munte sau la mare, am luat 
drumul bejenăriei spre a-mi ridica cât de cât nivelul de trai 

de zi cu zi. Anul acesta am avut acces spre partea cent
vestică a Europei. Fiind la muncă în Fran
posibilitatea, în timpul liber, după-
săptămânii, să vizitez orașul Montelimar
împrejurimile și două mari orașe: Paris 
din primele zile am făcut un tur de orizont prin oră
Montelimar.  

Centrul istoric al orașul Montelimar văzut din 
Fortăreața Chateau des Adhemar

Î
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Sfântului Nicodim, când la Ponoarele se punea piatra de temelie 
a unei biserici, pe cer a apărut un curcubeu. Preoţii, dar şi 

pretat asta ca pe un semn de la Dumnezeu. 

Se mai spune şi că Podul ar fi fost construit de însuşi Hercule, 
sau de Iovan Iorgovan, erou de basm, pentru a putea prinde 
Hidra. Malefica Hidra fuge de Iovan, acesta încercându-şi 

prăbuşeşte, astfel formându-se 
Podul lui Dumnezeu. Rămasă fără unul dintre cele cinci capete, 
Hidra a fugit prin munte, lăsând în urma sa cheile de pe valea 
Cernei, sperând că va ajunge la izvoarele termale ce-i pot reda 

rotejează pe cei care trec podul care îi 
a lungul timpului, au trecut peste el şoferi, 

biciclişti şi motociclişti, dar nu a existat niciodată un accident 

Franța 

Prof. dr. Vicu MERLAN – Huși 

Deoarece sistemul politic din România ignoră cu 
și accesul la un anumit nivel de 
țenilor săi, am fost nevoit, la fel ca 

milioanele de români, să merg la muncă, ca pălmaș, în mai 
țări dezvoltate economic din Europa.  

n concediul de vară, timp pe  care ar fi trebuit să-l petrec mai 
ță la munte sau la mare, am luat 

mi ridica cât de cât nivelul de trai 
Anul acesta am avut acces spre partea central-

Fiind la muncă în Franța, am avut 
-amiază sau la sfârșitul 

șul Montelimar (unde am muncit), 
Paris și Marseille. Astfel încă 

din primele zile am făcut un tur de orizont prin orășelul 

 
șul Montelimar văzut din 

ța Chateau des Adhemar 
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Am căutat Infoturismul local de unde am putut procura hărți, 
pliante etc. cu itinerariile turistice locale sau din întreaga Franță.  

 
Teatrul din Montelimar 

Astfel am aflat că la Montelimar  există o fortăreață importantă 
care a avut, la un moment dat, funcția de reședință papală de 
vară a înaltului prelat catolic (centrul papal se afla la Avignon, 
la circa 80 km sud de Montelimar).  

 
Fortăreața Adhemar (curtea interioară) 

Orășel aflat în partea de sud-est a Franței între Lyon și 
Marseille, pe valea fluviului Rhon, în câmpia Pierrlatte-
Avignon, are o polulație de peste 30.000 de locuitori din care 
peste 2/3 sunt de origine marocană, algeriană, tunisiană etc.  

 
Poarta orașului Montelimar 

Este un oraș cu o istorie aparte datorită apropierii sale de 
Avignon și a poziției sale strategice pe Valea Rhonului.  

Principalul loc de atracție turistică îl reprezintă fortăreața 
Chateau des Adhemar, de pe promontoriul estic al orașului, ce 
are și rol de belvedere. Fortăreața a fost construită de către 
Geraud Adhemar de Monteil în sec. al XII-lea. Cunoaște mai 
multe etape de construcție. Orașul este renumit prin aceea că la 
1383, prin instalarea scaunului papal  la Avignon (la circa 80 de 
km de Montelimar), Chateau de Adhemar devine reședință de 
vară papală. În 1447 fortăreața este transformată în închisoare. 
Astăzi este în stare funcțională peste ½ din capacitatea de 
altădată, fiind  transformată în muzeu.  

 
Fortăreața Chateau des Adhemar 

La 100 m se află catedrala papală, acolo unde papa mergea, pe 
timpul șederii sale la Montelimar, la slujbele religioase zilnice. 
Astăzi este încă funcționabilă, peste 50 de credincioși catolici 
pot fi văzuți  permanent la ritualurile religioase programate.  

Orașul Montelimar are o fabrică importantă de dulciuri, însă un 
rol aparte îl deține renumita Nuga de Montelimar.  

 
Centrală atomică din jurul orașului Montelimar 

În jurul Montelimarului sunt 3 centrale atomice, ce produc 
curent electric, având un regim de protecție special, toate fiind 
amplasate lângă fluviul Rhon, pentru asigurarea permanentă a 
apei pentru răcirea reactoarelor.  

În Regiunea Provence am mai vizitat următoarele edificii 
istorice: Castelul Adhemar din Montelimar, Castelul Crest, 
Castelul Grignan, Castelul Rocheford; bisericile fortărețe: 
Sauzet, Saillans, Bordeaux, Saint Andol d Ardeche, Espeluche, 

geografiegeografiegeografiegeografie    
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La Laupie; cetății: Allan, Rocheford-en-Valdaine, Châteauneuf 
du-Rhon, Crest, Adhemar din Montelimar etc. 

Prima duminică am mers la târgul săptămânal (talciocul), de 
unde mi-am cumpărat o bicicletă la un preț de 20 de euro, dar și 
vestă, cască, cort, sac de dormit și saltea pneumatică. În acest 
fel înarmat cu hărți, broșuri, ghiduri etc. mi-am trasat traseele 
ce urmau a fi parcurse la sfârșitul săptămânilor ce urmau. 

Chiar din prima duminică mi-am organizat prima expediție, la 
peste 20 de km spre est, până în apropiere de Grignan, prin 
Espeluche. Pe traseu am vizitat cetățile de la Rocheford și 
Allan. 

Prima este redată circuitului turistic, cea de-a doua lăsată în 
paragină, după ce multe segmentele ale acesteia au fost 
restaurate. 

 
Fortăreața de la Rocheford en Valdaine 

Castelul fortăreață de la Rocheford en Valdaine. Seniorul 
Gontard Loup construiește la 1137 o fortăreață modestă ce 
domina întreaga zonă colinară din jur. Aceasta va fi distrusă în 
anul 1217, iar la 1220 contele Simon de Monteford ridică o 
nouă fortăreață pe același loc. În interiorul zidului de apărare a 
fost construită o biserică, iar alături spre vest un cimitir.  

 
Capela din interiorul cetății 

Rocheford 

În anul 1909 fortăreața este transformată în școală, iar din anul 
1985 ansamblul medieval este restaurat și dat în circuitul 
turistic zonal. De jur împrejur, pe vale, sunt numeroase câmpuri 
de lavandă cu un miros îmbătător și inspirator romantic. 

 
Cetatea de la Allan 

În cel de-al doilea week-end am urmat traseul: Montelimar-
Sauzet (aici am putut admira Biserica St. Marcel Sauzet), 
Laupie (Biserica St. Michael), Cleon-d Andran, Puy St. 
Martin, de unde am urmat apoi traseul spre stânga prin 
Divajeu (Biserica Divajeu - cu o frumoasă statuie a Fecioarei 
Maria). Ajungând în orășelul Crest. Alura medievală a 
orășelului are analogii cu Sighișoara din România. Am urcat 
promontoriul spre cetatea – castel, însă fiind după ora 19, 
castelul era închis publicului. Văzând o cărare laterală, am 
urmat-o, ajungând astfel pe latura cea mai înaltă, spre sud-est, 
de unde l-am putut admira pe îndelete.  Orașul Crest se află pe 
cursul mijlociu al râului Drome, nu departe de Montelimar și 
Die. Este un punt de atracție turistică important atât castelului și 
turnului acestuia cât  și apropierei de Munții Alpi. Turnul 
reprezintă cel mai înalt donjou din Franța, cu 52 de metri 
înălțime având peste 900 de ani vechime. Fortăreața Crest a fost 
construită încă din sec. al XII-lea.  Devine proprietate regală la 
1419. În 1633 este transformată în închisoare regală pentru 
opozanții monarhiei, iar din 1878 proprietate privată. 

Din Crest am urmat traseul spre Die, paralel cu râul Drome, 
până în apropiere de localitatea Saillans. Mi-am instalat cortul 
în albia majoră a râului Drome, alături de alți turiști străini și 
francezi. A urmat o baie în apa caldă a râului și apoi la culcare. 
A doua zi am vizitat Biserica St. Gerard din Saillans – 
Drome, care se află la câțiva km de orășelul Crest, între Munții 
Alpi și Les Trois Becs. Construcția bisericii s-a efectuat în 
secolul al XII-lea, având o arhiectură în stil romanic, fiind 
declarată astăzi monument istoric. 

De aici am plecat pe traseul rutier anevoios pentru bicicliști, cu 
multe serpentine, de circa 12 km până la cota maximă a șoselei  
la 1047 m. Doream să iau cu asalt vârfurile sinclinalului Les 
Trois Becs. La circa 2 km de cota maximă, neștiind traseul, am 
preferat să urc pe un traseu nemarcat, în ideea de a ajunge cât 
mai repede pe vârful muntelui. După un urcuș epuizant, am 
ajuns după vreo două ore la circa 70 m de vârful Roche Courbe, 
ce are o altitudine de 1545 m. Deoarece m-am văzut în fața unui 
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perete abrupt de 70 m, ce putea fi escaladat doar de alpiniști, am 
fost nevoit să renunț. Revenind la șosea, am reluat călătoria spre 
cota 1047, unde am întâlnit traseul marcat ce ducea le cele trei 
vârfuri de peste 1500 m. Fiind târziu (ora 16), având de mers 
retur până la Montelimar circa 80 de km, am renunțat la 
ascensiune, din motive raționale, cu promisiunea interioară de 
a-l lua cu asalt săptămâna ce urma. Pe la 21.30, o dată cu 
noaptea am ajuns la cazare la Montelimar. 

 
Masivul Saou dinspre localitatea Saou 

Sâmbăta următoare am urmat același traseu, dar de la Puy-St. 
Martin am virat spre dreapta spre Bordeaux (nu este vorba de 
marele oraș din sud-vestul Franței). La Bordeaux am vizitat 
cetățuia din partea de vest a localității, apoi am urmat traseul 
spre Bezaudum-sur-Bîne. Pentru a câștiga timp pentru a doua 
zi, mi-am continuat traseul, fără a mă opri la campingul din 
localitate, spre ultima locuință din amonte, deoarece îmi era 
frică de eventualele animale sălbatice. Ajuns aici m-am grăbit 
să-mi amplasez cortul deoarece urma să se înnopteze. În timp ce 
îmi desfăceam bagajele de pe bicicletă, a apărut o doamnă. Mi-
am cerut permisiunea de a-mi amplasa cortul în acel loc. A 
apărut și soțul ei. 

 
Soții Annie și Pierre Dandeville din Bezaudum-sur-
Bîne (Vachon) (în fața locuinței de la munte) 

Fiind niște ființe de o bunătate de invidiat, m-au invitat să 
campez lângă casa lor, pe un teren plat. Soții Annie și Pierre 
Dandeville din Vachon erau profesori pensionari, ce s-au așezat 
în acest colț de Rai, la poalele Alpilor, după pensionare. Au 

profesat în orășelul Bourg-St. Andeol. Madame Annie ca 
profesor de Educație Tehnologică, iar Pierre, profesor de 
Educație Fizică. Omenia și bunătatea lor m-au făcut să mă simt 
ca acasă. M-au invitat în casă, am făcut duș și apoi m-au pus la 
masă, oferndu-mi celebrele brânzeturi franțuzești. Discuțiile s-
au prelungit până la ora 24.00.   

 
În drum spre sinclinalul Les Trois Becs 

Nu departe de casa lor, pe culmea muntelui din față se văd 
ruinele unei foste fortărețe ce a aparținut unor credinciosi 
evangheliști și care a fost distrusă în timpul unei confruntări 
religioase.  A doua zi, m-au invitat la petit dejune, după care s-
au oferit să meargă cu mine pe munte. Fiind oameni ai muntelui 
(Pierre făcuseră schii alpin, fiind de mai multe ori campion 
național), am luat-o pe niște scurtături și astfel am ajuns cu mult 
mai repede pe munte. Acolo unde urcușul s-a dovedit extrem de 
abrupt ei s-au oprit. Dându-mi instrucțiunile necesare, în circa 
jumătate de oră am ajuns pe vârful cel mai înalt din suita celor 
Les Trois Becs la 1589 de metri. 

 
Sinclinalul Masivului Saoul 

Masivul Saoul este practic un sinclinal calcaros, înclinat 
dinspre Saillans și Crest spre localitatea Saoul, spre vest, ce are 
analogii parțiale cu sinclinalul Rarău (Pietrele Doamnei).  

Prietenia noastră a continuat pe toată perioada șederii mele în 
Franța. 
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În apropiere de vârful Roche Courbe 

 
Pe primul vârf din Les Trois Becs 

Am ținut legătura prin mail. În data de 25 august am fost invitat 
la expoziția de pictură a Anniei (Annie are un talent nativ în 
artele plastice, fiind un pictor renumit în Provence, organizând 
numeroase expoziții în mai multe orașe ale Franței), ce a avut 
loc în localitatea Bourg-St. Andeol, unde ne-am revăzut.  

 
Expoziția Anniei Dandeville la  Bourg-St. Andeol 

Cu acea ocazie Annie și Pierre m-au prezentat în plenul 
evenimentul  prietenilor săi care onorau expoziția. În acel 
moment mă simțeam un mesager al țării mele România, un 
intelectual care iubea frumosul, artele și oamenii.  

 
Creația artistică a Anniei Dandeville 

Depășisem faza de pălmaș, pe care o efectuam zi de zi la 
pepiniera din Montelimar, practic intrasem din nou pe făgașul 
din care venisem din țară, ridicând ștacheta de la zilierul 
necalificat la cel de profesor (situație dictată de politicienii de 
carton ce fac jocul insidios al marilor bancheri mondiali ce fac 
din țările mici piețe de desfacere a multinaționalelor cât și piețe 
de unde se poate procura forță de muncă ieftină din rândul 
populației acestora).  

  
Celebrele brânzeturi 

franțuzești 
Renumita nuga de Provence 

Următorul week-end am mers la Grignan și împrejurimi pentru 
a vizita celebrul palat renascentist dar și târgul meșterilor locali 
unde erau expuse o mulțime de sortimente de brânzeturi, 
produse din lavandă, un târg al vestimentației din lână etc.   

 
Pana roșie – simbol al localității Grignan 

Castelul este asociat Doamnei de Sevigne, scriitoare celebră 
după cărțile de corespondență între Paris și Grignan.  
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Madame de Sevigne 

Edificiul istoric se constituie ca o fortăreață medievală 
construită la 1035. Între secolele XV-XVI Castelul Grignan 
devine cea mai celebră construcție renascentistă de pe Valea 
Rhonului. Gaucher Adhemar, senior de Grignan transformă 
fortăreața într-un castel de locuit pe la 1500.  

 
Castelul Grignan văzut  dinspre plantațile de lavandă 

Fiul său Louis Adhemar  aduce elemente noi castelului, 
adăugându-i o nouă fațadă. 

 
Castelul de la Grignan văzut de pe terasă 

Apoi Francois de Castellane-Adhemar transformă clădirea într-
un palat în stil clasic, cu apartamente nobiliare (saloane 
renascentiste, antecamere, cabinete și birouri în stil Louis XV, 
Sala Regelui etc. Există un etaj consacrat secolului al XVII-lea 
cu mobilier luxos, unde se află apartamentul doamnei Sevigne, 
în care aceasta și-a scris epistolele Marelui Secol între 1672-
1696. De la etajul I se poate trece pe o terasă ce domină întreaga 
regiune. Nu departe de castel, la circa 1 km spre vest, se află 
Grota seniorului Francois Adhemar, loc unde se refugia 
adeseori sau unde aveau loc baluri în aer liber. 

  
Grota seniorului Francois 

Adhemar 
Masa rotundă din piatră 

Surplomba masivă a grotei ținea loc de acoperiș.  

La întoarcere de la Grignan am vizitat Biserica Saint –Joseph 
din Roussas. Aceasta a fost ridicată din inițiativa lui Pere 
Rodolphe Garnier în sec. al XIII-lea, în stil gotic.  
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Biserica Saint –Joseph din Roussas 

Este modificată parțial în sec. al XIX-lea. Ctitorul este 
înmormântat sub pavajul interior al bisericii. Sculpturile și 
vitraliile multicolore fac din biserică un obiectiv turistic 
important. 

Deoarece, nu departe de Pierrlette se afla celebrul sit arheologic 
paleolitic de la Caverne du Pont d Arc, pentru următoarea 
săptămână mi-am propus să parcurg cu bicicleta cei aproximativ 
60 de km, pe traseul Montelimar-Châteauneuf-du-Rhon-
Viviers-Bourg-St. Andeol-Valon Pont d Arc. La prima 
localitate Châteauneuf-du-Rhon am ajuns în circa jumătate de 
oră. Aici am vizitat biserica medievală din centrul orașului, 
după care am urcat promontoriul din nord și am pătruns la 
cetatea aflată în ruine.  

 
Biserica «Saint Nicolas» din Châteauneuf du 

Rhône construită în secolul al XII-lea 

Fortăreața medievală este vizibilă de la peste 10 km, fiind pe 
terasa înaltă din stânga fluviului Rhon. Păstrează ziduri înalte de 
peste 7 m, unde se pot distinge locuințe, capela, contraforturile 
etc.  

 

 
Ruinele fortăreței medievale 
Châteauneuf-du-Rhon 

În partea de răsărit există o statuie a Maicii Domnului de 
dimensiuni impresionante. Acest tip de statui predomină în 
zonă, fiind întâlnite și în localitatea de peste Rhon, la 2-3 km, la 
Viviers, pe terasa înaltă din partea dreaptă a fluviului cu Maica 
Domnului, Arhanghelul Mihail etc.  

Comună  Châteauneuf du Rhône, Franța, este situată pe valea 
Rhônului, în departamentul Drôme, la jumătatea distanței dintre 
Lyon și Marsilia. Numele localității apare pentru prima dată în 
înscrisurile documentare în anul 1198. În același an apar și 
primele fortificații în partea de sud a localității, la originea 
acestora aflându-se seniori din Chateauneuf. Fortăreața a fost 
extinsă pe la mijlocul secolului al XIV-lea în scopul de a proteja 
populația. De asemenea, sunt stabilite limite și construite porți 
de apărare, bine păzite, pentru a putea controla intrările și 
ieșirile din oraș. Acestea aveau și rol de control al traficului 
rutier și perceperea de  taxe comerciale, localitatea fiind 
traversată de «Marele Drum Regal». În ciuda faptului că în anul 
1623, când Louis XIII a dispus distrugerea fortificațiilor, 
actualmente mai există parte din ruine, încă foarte vizibile pe 
colină satului și chiar două porți de intrare în satul vechi. 

Pe teritoriul comunei se află mai multe vestigii, printre care și 
biserica «Saint Nicolas» ce a fost construită în secolul al XII-
lea, în stilul român provincial. 
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De-a lungul timpului această a suportat mai multe degradări și 
profanari, mai ales în perioada războiului religiilor de la 
sfârsitul secolului al XVI-lea. Mai târziu, prin anul 1873, este 
puternic afectată din cauza unui cutremur, că de altfel și 
întreagă localitate. A fost reparată și apoi restaurată total în anul 
1932, aspectul sau păstrandu-se și astăzi. Din timp în timp, la 
Châteauneuf se «reînvie» perioada medievală prin organizarea 
de serbări, când satul ia din nou înfatisarea vremurilor de atunci. 

Comună Châteauneuf du Rhône  întretine relații de prietenie cu satul 
Brădicești (adoptat în anul 1989), comuna Dolhești. În vara anului 
1989, chiar înainte de căderea regimului comunist, ia ființă în Belgia 
oragnizatia O.V.R. (Operațiunea Satele Românesti); această avea ca 
scop salvarea mai multor sate românesti propuse pentru a fi distruse 
prin « planul de sistematizare » a lui Ceaușescu. Acțiunea lor, a fost 
aceea de a incita Europa Occidentală să ia atitudine împotriva acestui 
plan. Într-un mare elan de solidaritate, mii de comune Occidentale, 
decid să ia în adopție unul din aceste sate. Spontan, Comuna 
Châteauneuf du Rhône, Drôme, adera acestui demers și  decide să 
adopte  satul Bradicesti din comună Dolhești, județul Iași. La câteva 
luni după căderea regimului ceaușist, comună Châteauneuf organizează 
primele acțiuni pentru a veni în sprijin satului adoptat. La început,  
acestea sunt de ordin umanitar (ajutoare alimentare, vestimentare, 
medicale etc). Prima delegație din Châteauneuf vine la Brădicești în 
aprilie 1990; de atunci, în fiecare an, numeroase schimburi și  proiecte 
au fost puse în aplicare. Majoritatea acțiunilor întreprinse au fost de 
ordin social, școlar, medical, sportiv, cultural etc.  

 
Vizita primarului din Châteauneuf du Rhône la Dolhești 

În anul 1995, se crează asociația de prietenie Brădicești - Châteauneuf 
du Rhône «APBC»  activă și dinamică în implementarea proiectelor pe 
plan local. După această lungă perioada de prietenie,  susținere socială, 
colaborare și schimburi reciproce,  cele două comune decid să continue 
și să îmbogățească relația; astfel, în anul 2007, o delegație din Comuna 
Dolhești  se deplasează la Chateauneuf pentru a semna juramântul de 
jumelaj dintre cele două comune. Schimburile dintre cele două 
localități înfrățite sunt variate și frecvente; în vara anului 2017,  o 
delegație din comuna Chateauneuf a fost invitată la Dolhești pentru a 
sărbători cea de-a 10 a aniversare a relației de jumelaj. (informare 
Angela și Gerard Chambon) În Châteauneuf-du-Rhon am întâlnit o 
pancartă cu înfrățirea acestei localități cu localitatea Brădicești din jud. 
Iași din România.  

 
Delegația franceză la Primăria Dolhești 

Printre membrii Fundației franceze se numără: Chambon 
Gerard, Chambon Angela (din Brădicești), Chabaud Georges, 
Chabaud Anne – Marie, Baillon Jean Claude, Baillon Fernande, 
Capion Pierre, Ricotta Ghislaine, Jourdan Solange, Teyssier 
Solange și Andre etc. Soția lui Gerard Chambon, Angela, o 
întreprinzătoare ce a dorit să-și ajute comunitatea natală 
Brădicești, a realizat mai multe proiecte economice, prin care, la 
început, au fost aduși la muncă în Franța doar concetățenii săi. 
Ulterior aria s-a extins, din toată comuna, iar astăzi și din 
comunele învecinate. O inițiativă lăudabilă, având în vedere 
sprijinul moral și chiar material al oamenilor, protejarea lor față 
de unii patroni francezi. Printre lucrătorii ce au muncit la 
livezile din Provence în 2017 m-am numărat și eu.  

 

Am admirat tratamentul preferențial pe care îl acordă tuturor 
românilor ce sunt la muncă, mergând la fiecare grup spre a le 
înțelege doleanțe sau unele neînțelegeri cu ceilalți români sau 
chiar cu francezi. De asemenea, am observat o anumită 
disciplină la românii din Franța coordonați de Angela 
Chambon, prin faptul că atunci când apar anumite conflicte 
între românii, la muncă, cei implicați sunt trimiși urgent acasă, 
astfel încât sunt descurajate din fașă orice delicvență sau  
tentativă de furt, fapte incriminate adeseori românilor la muncă 
prin Europă sau alte colțuri ale lumii.  
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Fundația din Châteauneuf-du-Rhon a ajutat la numeroase 
proiecte din comuna Dolhești, printre care mondernizarea 
drumului comunal, reabilitarea dispensarului uman, sprijinirea 
familiilor nevoiașe, finanțarea excursiei unor elevi meritoși în 
Franța etc. 

Între Châteauneuf-du-Rhon și Viviers se află un pod grandios 
din fier ce face legătura între cele două localități peste fluviul 
Rhon, la 1 km de confluența celor două brațe ale fluviului.  

  
Podul din fier peste fluviul 

Rhon de la Viviers 
Cheile Rhonului dintre 
Châteauneuf-du-Rhon și 

Donzere 

După traversarea podului m-am îndreptat spre portul localității, 
unde staționa un vas de croazieră multietajat. 

 
Vas de croazieră pe Rhon în portul de la Viviers 

Apoi am mers la catedrala Notre Dame de Viviers. La 3 km 
nord de Montelimar, pe malul drept al fluviului Rhon, se află 
localitatea Viviers care are pe prima terasă înaltă o catedrală 
semeță cu numeroase simboluri oculte divinitorii, numită și 
Notre Dame de Viviers. 

 În anul 475 lordul Alba ridică prima catedrală pe acel loc. 
Ulterior, catedrală este reconstruită pe la 1119.  

În anul 1498 Claude de Tournon schimbă arhitectura inițială cu 
una în stil gotic, care este finalizată la 1521. Deține pereți cu 
abside romane, arhitectură cu nervuri geometrice gotice, turnuri 
cu statuete și dantelării petrografice cu simboluri esoterice ce 
amintesc de Notre Dame din Paris. 

 
Catedrala Notre Dame de Viviers 

Catedrala posedă o tapițerie – goblen din sec. al XVII-lea cu 
scene din Evanghelii, tablouri religioase din sec. al XVII-lea, 
statui din alabastru etc. Catedrala poartă numele sfântului 
Vincent din Diocese. 

Interiorul Catedralei Notre Dame de Viviers 

Mi-am continuat traseul spre Bourg-St. Andeol, unde am 
vizitat orașul și catedrala medievală.  Biserica Saint-Andeol a 
fost construită între secolele XI-XII pe locul unei alte biserici 
mai vechi din secolul al IX-lea. Fațada monumentală, absidele, 
alura sa impozantă, simbolistica divinatorie a statuetelor  și 
basoreliefurilor face din aceasta un edificiu impozant al zonei. 
Suferă avarii în timpul bombardamentelor germane din 1944, 
fiind restaurată apoi în 1973. Turnul principal are 40 m 
înălțime. Biserica are 3 nivele combinate, cu diverse sculpturi și 
metope din piatră. Are de asemenea numeroase epitafe din 
secolul al XIII-lea. În interior există un sarcofag roman realizat 
în sec. al II-lea, pentru un copil roman de 5 ani pe nume 
Tiberius Iulius Valerianus.  
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Biserica Saint-Andeol 

De pe Valea fluviului Rhon am început să urc colinele înalte, 
masive ale Masivului Central francez (Ardeche), ce prezintă un 
relief cratonizat, îmbătrânit. 

 
Piramida din Pierrlatte 

Am trecut prin St. Remeze, continuând urcușul greu rutier până 
la Caverna du Pont d Arc. Deoarece înnoptasem deja pe drum, a 
trebuit să merg la lumina farurilor bicicletei până La Vallon. 
Mi-am instalat cortul la 50 de metri de podul natural, pe malul 
stâng al râului L Ardeche. 

 Podul natural din calcar (Le Pont d Arc) din localitatea 
Vallon se află în aval de localitate pe cursul râului Ardeche 
făcând parte din cele trei poduri ale lui Dumnezeu din lume: 
Podul de la Ponoare din România și Podul din Utah  - SUA și 
Le Pont d Arc. Reprezintă o punte de legătură între Gorgos de L 
Ardeche și Rezervația Naturală Grote Chauvet din apropiere. 
Podul are 54 m înălțime și a luat naștere prin prăbușirea 
tavanului carstului erodat de râul Ardeche, sub acțiunea 
concertată a factorilor erozivi și gravitaționali. 

 
Pe valea râului Ardeche 

La baza podului natural se întâlnesc o mulțime de grote ce au 
fost formate de-a lungul milioanelor de ani atât de râul din 
apropiere cât și de apele meteorice de suprafață. Cursul râului 
Ardeche este folosit ca traseu de canotaj pe mai mulți km pe sub 
podul natural de la Vallon.  

 
Cu bicicleta la Pont d Arc 

Grota Chauvet-Pont d Arc din apropiere, a fost descoperită în 
anul 1994 de o echipă de speologi Jean-Marie Chauvet, 
coordonatorul,  Éliette Brunel și Christian Hillaire. A fost 
studiată de arheologul Jean Clottes. 

Pe pereții unor galerii se găsesc picturi și gravuri ale omului 
paleolitic din Aurignacian cu peste 36.000 de ani în urmă. 
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Podul natural din calcar (Le Pont d Arc) 

Are analogii în România în peșterile Colibaba și Cuciulat. 

 
Artă preistorică în Grota Chauvet-Pont d Arc 

Caverna are o sală unde sunt reprezentate pictural și grafic mai 
multe animale: mamutul, ursul, leul de peșteră, rinocerul, 
bizonul etc.  

 
Grota Chauvet-Pont d Arc (replica) 

Sunt prezente incizii, excizii, amprente de palme ale artiștilor 
preistorici, cu reprezentări masculine și feminine, unele în 
ipostaze erotice, apoi vetre de foc, cranii de urși, locuri de 
dormit etc. Păstrarea in sittu a artefactelor preistorice, a picturii 
rupestre, a fost posibilă datorită surpării la intrare a peșterii, 
astfel încât caverna a rămas sigilată mii de ani. 

 
Amprente de palme ale artiștilor preistorici (36.000 ani) 

Pentru a nu fi distrusă de turiști și de poluare, peștera nu a fost 
integrată publicului larg. Astfel s-a amenajat o replică, la câțiva 
km în amonte. Situl-replică are 14 ha suprafață, unde sunt 
întâlnite mai multe puncte de informare și documentare cu 
privire la arta și habitatul preistoric de la Chauvet-Pont d Arc. 
Replica cavernei este redată într-o structură rotundă grandioasă, 
unde apare întocmai ca grota aurignaciană, cu elementele 
artistice preistorice din aval. Există de asemenea o altă locație 
unde se prezintă un documentar despre modul de viață de acum 
36.000 de ani, iar în aer liber un campus cu corturi, unelte și 
arme, vetre de foc etc. prin care ghizi edificiului explică 
publicului, pe larg tehnicile și tehnologiile care s-au folosit la 
acele vremuri de oamenii preistorici.  

 
Omul preistoric (reconstituire) 
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Partea comercială este întâlnită sub forma unui restaurant și a 
unui magazin de prezentare cu ghiduri, cărți, DVD-uri, Cd-uri, 
hărți și diverse obiecte cu imagini privitoare la arta preistorică a 
cavernei. 

 
Sala cu animale preistorice (replici) 

Coasta de Azur - Marseille 

       De la Montelimar la Marseille sunt  circa 180 de km, traseu 
pe care l-am parcurs cu trenul. În drum spre Marea Mediterană 
am traversat orașele: Pierrlatte, Orange, Avignon, Nîmes,  
Arles, St Lois de Rhon (fosta deltă a Rhonului), Marignane. 
Orașul a fost înființat de navigatorii greci încă din anul 600 î. H. 
Devine un oraș cu importanță deosebită abia din anul 1666 sub 
influența și ordinul regelui Louis al XIV-lea. Orașul are mai 
multe muzee: Muzeul de Istorie, Muzeul Docului Roman, 
Muzeul Des Beaux-Arts, Muzeul de Artă Contemporană etc. În 
total sunt peste 15 muzee. 

 
Gara orașului Marseille - Saint Charles 

Din gara orașului Marseille - Saint Charles m-am îndreptat spre 
port, iar de acolo spre Basilica Notre Dame de la Garde, ce 
reprezintă punctul de mare atracție turistică datorită poziției 
dominante cât și istoriei sale. 

 
Bursa și Camera de Comerț 

 Prima Basilică a fost construită în secolul al XIII-lea.  

Basilica Notre Dame de la Garde 

Actuala biserică a fost edificată în stil romano-bizantin de către 
arhitectul Henry Esperandieu ca o adevărată fortăreață dar și 
sanctuar pentru populația orașului.  

 
Interiorul Basilicii Notre Dame de la Garde 
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A reprezentat de asemenea un reper important pentru marinari, 
atât ziua cât și noaptea, fiind semnalizată ca un adevărat far. 

 

De aici se poate oferi turiștilor o panoramă excepțională asupra 
întregului oraș, a portului cât și a insulelor și Mării Mediterane.  

Orașul Marseille (spre Port) văzut de pe terasa 
Basilicii Notre Dame de la Garde 

De aici m-am deplasat spre zona central-estică, în cartierul 
rezidențial du Panier, apoi spre sud-est pe plaja întinsă, unde 
erau numeroși turiști. Fiind pe înserate, mi-am întins cortul, 

într-o latură mai înaltă a plajei lângă niște arini, alături de niște 
turiști irlandezi, în Parcul balnear du Prado.  

 
O locuință din cartierul rezidențial du Panier 

Faleza înaltă a orașului Marseille, ce are câțiva km, constituie 
pentru localnici și turiști un loc de promendă încântător, atât 
ziua cât și seara. Dis-de-dimineață, înainte de răsăritul soarelui, 
o mulțime de marsilieni alergau pe faleză, dându-ți impresia că 
alergatul și mersul pe bicicletă sunt sporturi naționale (fiind 
văzuți cetățeni de toate vârstele). 

 
Faleza înaltă a orașului Marseille 

Mi-am strâns cortul și m-am încadrat pe una din benzi, 
neputând ține pasul cu aceștia din cauza rucsacului greu.  

 
Porte de L Orient 
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Am luat-o spre nord-vest, de-a lungul Falezei, până dincolo de 
Port.  

 

Astfel am putut vedea monumentul Elice de Cesar, Porte de L 
Orient, Jardin Du Phar, iar  la depărtare fortăreața Château d If, 
cea care l-a inspirat de scriitorul Alexandre Dumas în romanul 
Contele de Monte Cristo, prin personajul lui Edmond Dantes. 
Château d If este un sit protejat din Parcul Național des 
Calanques. Fortăreața a fost construită în anul 1524  de către 
regele Francis I, fiind închisoare până în secolul al XVII-lea.  

 
Plaja din partea de sud-est a orașului Marseille 

Timpul nu mi-a permis să efectuez o croazieră pe Mare până la 
fortăreață, deoarece m-ai avem de vizitat multe obiective 
importante.  

 
Fortăreața Château d If 

Am traversat orașul de la est la vest pe circa 10 km, de-a lungul 
Falezei.  

 
Portul orașului Marseille 

Am mers la Muzeul Săpunului, unde am putut admira etapele 
tehnologice de preparare a săpunului. 

 

Unul din nenumăratele branduri ale orașului o reprezintă 
săpunul de Marseille, mai ales cel de lavandă.  
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Stație de metro în Marseille 

Pentru a cunoaște mai bine orașul am luat metroul, care sincer 
m-a decepționat (seamănă cu un tramvai care are traseu 
subteran) pentru ajunge la Stadionul Velodrome.  

 
Stadionul Velodrome din Marseille 

Fiind meci de fotbal nu am avut acces în interior, însă am aflat 
că are o capacitate de circa 67.000 de locuri.  

 

Am mers apoi la Basilica Sacre-Coeur care a fost construită 
între 1920-1947, fiind amplasată în partea de centrală  a 

orașului. Apoi am vizitat Cathedrale de la Major din 
apropierea portului ce a fost construită prin secolul al IX-lea, o 
clădire în stil romano-bizantin, altă Notre Dame a orașului, cu 
multe statuii ca reprezentări ale apostolilor, a arhanghelilor, 
îngerilor etc. 

 
Cathedrale de la Major 

După amiază, mergând la gară, am observant mare agitație și 
numeroase trupe de comando militare.  

 

 

Din cauza unui colet suspect observant într-un tren, s-a evacuat 
populația și personalul din Gară, iar trupele de intervenție au 
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operat măsuri specifice unui act de terorism (acesta deoarece 
Franța fuseseră de-a lungul timpului ținta a numeroase atacuri 
teroriste care s-au soldat cu numeroase victime). Toată această 
operațiune a durat peste 3 ore, timp în care întreaga activitate 
din zona Gării a fost paralizată. Seara s-a reluat mersul 
trenurilor și astfel am reușit și eu să ajung cu bine, ceva mai 
târziu, la Montelimar. 

La pas prin Paris 

Spre sfârșitul sejurului agricol, deși eram în sudul Franței, între 
Lion și Marseille, mi-am rezervat bilet dus-întors la TGV-l de 
mare viteză, via Paris. Terasamentul pietros stabil, dar și 
locomotivele de mare putere, a permis ca cei  peste 600 de km 
dintre Montelimar și Paris să fie parcurși în 2 ore și jumătate. 
Cu ajutorul unei cunoștințe aflate la Paris, mi-am rezervat un 
pat cu 15 euro pe o noapte. Pe la 21.30 am ajuns în Gara Lyon, 
de unde am luat metroul spre Bulevardul Chapel, unde aveam 
cazarea. După ce m-am cazat, am făcut o promenadă la biserica 
din apropiere: Sacre d Coure. Așezată pe o colină înaltă 
biserica are o privelișe încântătoare asupra Parisului.  

De aici am putut vedea pentru prima dată Turnul Eiffel. Era 
luminat ăn totalitate. Pe cele câteva zeci de  trepte ale bisericii 
se aflau tineri, în special negri și arabi, care fumau și consumau 
zeci de sticle de bere. M-a degustat atmosfera ce degaja o tentă 
de destrăbălare, un libertinaj ce dădea de gândit. M-ai mult m-a 
durut faptul că la nici 20 de metri se afla un lăcaș de cult, care 
pentru cei de acolo nici nu ar fi existat.  

 
Turnul Eiffel noaptea 

Am făcut poze cu Parisul pe timpul nopții, m-am plimbat și am 
vizitat bouticurile din jur. Lumea pestriță formată cu precădere 
din negri și arabi, de numeroșii turiști ce vizitează orașul, fac 
din Paris un oraș al diversității, al moravurilor de tot felul.  

 
Principlele obiective turistice din Paris 

A doua zi, dis de dimineață, am urcat din nou la Bazilica Sacré-
Coeur, cu speranța că va fi deschisă publicului. Muntele 
Montmartre din Paris, gazduieste Bazilica Sacre-Coeur. 
Impozanța amplasamentului face să pară mai grandioasă decât 
Notre Dame. Am avut noroc, biserica era deschisă pentru 
credincioșii catolici care mergeau la rugăciunea de dimineață. 
La intrare  mi s-a făcut control la bagaje. Controlul riguros avea 
în vedere prevenirea unui nou atac terorist care terorizaseră 
Franța nu demult timp. 

 
Bazilica Sacré-Coeur (noaptea) 

M-au impresionat tot ce am văzut în interior: mozaicul, statuile, 
picturile etc. A fost construită în 1876 în stil romano-bizantin 
sub îndrumarea arhitectului Paul Abadieal.  
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Interiorul Bazilicii Sacré-Coeur 

Interiorul bazilicii este decorat cu mozaicuri, unul dintre ele 
reprezentându-l pe Iisus răstignit. Vechile vitralii ale bazilicii au 
fost sparte în 1944, în timpul celui de-al Doilea Război 
Mondial, fiind ulterior înlocuite. 

De aici am coborât străduțele înguste spre Moulin Rouge. Fiind 
dimineață, totul părea inert.  

Moulin Rouge înseamnă Moara Roșie fiind  un cabaret 
construit în 1889 de Joseph Oller, care era proprietar, fiind cel 
mai cunoscut în  renașterea modernă a dansului can-can.  

 
Cazinoul Moulin Rouge 

Printre artiștii celebri care au ținut reprezentatii în faimosul 
cabaret din Paris se număra: Elton John, Liza Minelli, Frank 
Sinatra, Josephine Baker sau Edit Piaf. Moulin Rouge a fost 
subiectul unor opere ale pictorului post-impresionist Toulouse-
Lautrec. De asemenea au existat mai multe filme cu numele 
cabaretului printre care și cel din 2001 cu Ewan McGregor și 
Nicole Kidman care la fel ca adaptarea din 1952 a fost 
nominalizat pentru categoria cel mai bun film la Oscar-uri. 
Începuseră ploaia. Mi-am  luat pelerina de ploaie și mi-am 
continuat traseul prestabilit pe harta din dotare. Îmi continuam 
drumul spre Arcul de Triumf. Am dat de renumitul bulevard 

Champs-Élysées, care se continuă pe sub Arcul de Triumf. În 
mare măsură există o asemănare izbitoare cu cel din București, 
diferă scenele și tematica acestora. O mulțime de turiștii își 
făceau poze în amintirea trecerii lor pe acolo. Nu am ezitat și 
am făcut același lucru.  

Arcul de Triumf (Arc de Triomphe) este un monument situat 
în Place de l'Étoile, la extremitatea vestică a bulevardului 
Champs-Élysées.  

 
Arcul de Triumf (Arc de Triomphe) 

Se află pe o esplanadă circulară cu un diametru de 120 m, la 
intersecția a douăzeci bulevarde, cum ar fi Kléber, Grande 
Armée, Wagram și Champs-Élysées. Printr-un decret adoptat pe 
18 februarie 1806 de Napoleon Bonaparte s-au lansat lucrările, 
finanțate prin contribuțiile ale Grande Armée. Piatra de temelie 
s-a pus pe 18 august 1806, de ziua de naștere a lui Napoleon. 
Lucrările s-au suspendat în 1815, apoi fiind reluate sub 
conducerea lui Jean-Nicolas Huyot în 1826, în timpul domniei 
lui Ludovic al XVIII-lea.  

 
Huyot a realizat antablamentul, bolta ogivală pentru a susține 
dalajul superior, și bolta cu casete a arcului principal. Ludovic-
Filip și prim-ministrul său Adolphe Thiers au ales programul 
iconografic al altoreliefurilor și sculptorii: Plecarea voluntarilor 
din 1792 (și cunoscut sub numele La Marseillaise) de către 
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François Rude, Triumful din 1810 de către Jean-Pierre Cortot, 
Rezistența din 1814 și Pacea din 1815 de către Antoine Étex. 
Construirea s-a terminat în 1836 sub îndrumarea arhitectului 
Guillaume-Abel Blouet. Arcul a fost inaugurat pe 29 iulie 1836. 
Monumentul este inspirat din arhitectura romană și în special de 
Arcul de triumf lui Janus de la Roma, cu formă tetrapil, având 
50 m înălțime, 45 m lățime și 22 adâncime. 

 
 Programul iconografic se desfășoară în ordine cronologică pe 
altoreliefurile pilierelor: Plecarea voluntarilor din 1792; 
Triumful din 1810; Rezistența din 1814; Pacea din 1815. 
Deasupra pereților se afla șase basoreliefuri, care ilustrează 
episoade marcante ale războaielor revoluționare și 
napoleoniene. Partea inferioară a antablamentului este decorată 
cu o friză, ce reprezintă plecarea și întoarcerea ale armatelor în 
cadrul campanii din Italia și al campanii din Egipt. Pe zidurile 
interioare sunt înscriși cei 558 de generali ai Imperiului. 
Numele celor care au murit în luptă sunt subliniate. Pe aticul se 
găsesc 30 de scuturi, fiecare purtând numele unei victorii a 
Revoluției sau a lui Napoleon. Arcul face parte acum din 
monumentele naționale franceze cu o mare însemnătate istorică.  

Ghidat de impozanța Turnului Eiffel, m-am direcționat spre est 
spre edificiul metalic. 

Turnul Eiffel, “made în Reşiţa” - România 

După ce am vizitat Arcul de Triumf, m-am îndreptat spre 
Turnul Eiffel, coborând colina domoală a teraselor râului Sena. 
Ploaia se oprise și au apărut primele raze ale Soarelui. M-am 
oprit pe podul de peste Sena, de unde exista o priveliște bună 
pentru a realiza fotografii asupra megalitului metalic. Sincer 
aveam emoții, privind cu admirație capodopera inginerului 
Eiffel.  

Cei 324 de metri înălţime de metal erau  fabricaţi din oţel 
românesc de la Reşiţa şi de la Govăşdia, după o tehnologie 
inventată de inginerul român Gheorghe Pănculescu. 
Despre ing. Gheorghe Pănculescu, născut în 1844 în Vălenii de 

Munte, știm că a studiat la Universitatea de Știință și 
Tehnologie din Zurich, iar apoi s-a alăturat companiei de 
inginerie „Société des Établissements Eiffel”, fondată de 
Gustave Eiffel, recomandat de celebrul poet român Vasile 
Alecsandri. Revine în țară la 1878 pentru a proiecta și construi 
linia de cale ferată dintre Predeal și București, pe care a 
terminat-o în mai puțin de un an, în ciuda contractului de cinci 
ani elaborat inițial; acest lucru este atribuit sistemului cu 
adevărat inovator de îmbinare a grinzilor de metal în faza de 
pre-asamblare. 

 

Acest fapt îl face renumit, ceea ce face ca în 1879, chiar 
Gustave Eiffel să-i facă o vizită de documentare la Vălenii de 
Munte, unde i-a fost prezentată tehnologia utilizată de către 
Pănculescu pentru construcția liniei de cale ferată.  

 

EIFFEL preia multe din contribuțiile lui Pănculescu în lucrarea 
sa intitulată „Communication sur les travaux de la tour de 300 
m” scrisă în 1887. Aceeași tehnologie a fost folosită ulterior de 
către Eiffel în construirea Turnului Eiffel. 
În momentul când am ajuns la turn un gând m-a țintuit: să 
descopăr inscripțiiile de pe piesele ansamblate unde scria 
”Made în Reşiţa – România”. De aceea am preferat să nu iau 
liftul ci să merg pe scări pentru a găsi ceea ce-mi propusesem. 

Am cercetat cu mare atenție piesele piciorului dinspre est, pe 
care urcam la cele două etaje, însă nu am zărit nici o inscripție. 
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Ele există, deoarece le-am văzut fotografiate de alți temerari 
români, însă ghinionul meu a fost să nu dau de ele. 

După ce am vizitat întregul edificiu metalic, am mers la chișeul 
de informare a turiștilor pentru a cere date despre plăcuțele 
inscripționate. Au spus că nu știu despre astfel de plăcuțe, dar 
m-au întrebat discret de ce sunt interesat de acestea. Le-am spus 
că sunt roman și sunt curios să aflu acest lucru deoarece metalul 
din piesele ce compun turnul provin din România. Am văzut 
atunci o oarecare sfidare, fapt care m-a determinat să nu mai 
insist.  

 

Până la finalizarea clădirii Chrysler din New York, în 1930, 
Turnul Eiffel a fost cea mai înaltă clădire din lume. Turnul a 
fost inaugurat, în anul 1889, cu prilejul Expoziţiei Universale de 
la P  aris, care a celebrat 100 de ani de la Revoluţia franceză. 

 
Gustave Eiffel 

De la Turnul Eiffel am mers spre Grand Palais și Petit Palais, 
traversând iarăși Sena, pe minunatele poduri împodobite cu 
statui ecvestre de dimensiuni impresionante. Le-am admirat pe 
dinafară, căutând apoi Palatul Elisei unde locuiește președintele 
Franței, Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron. Paza de la 

poarta palatului m-a descurajat, astfel încât mi-am continuat 
drumul spre Muzeul Louvre. Am traversat vestita grădină a 
Luvrului. 

 

Muzeul Luvru (Musée du Louvre) este cel mai mare muzeu de 
istorie și artă din Franța (după suprafață, 210.000 m2 dintre care 
60.600 m2 destinați expozițiilor) și unul dintre cele mai 
importante muzee din lume. Este situat între cheiul drept al 
Senei și strada Rivoli. 

 
Pod peste Sena în apropiere de Grand Palais 

Muzeu Luvrul posedă opere de artă din epoci diferite ale 
civilizației, din Antichitate până la 1848, dintoată lumea de la 
Europa occidentală, Grecia, Egipt până la Orientul Apropiat. 

 Printre piesele cele mai celebre prezente la Luvru se numără: 
Codul lui Hammurabi, Venus din Milo, Gioconda de Leonardo 
da Vinci și Libertatea conducând poporul de Eugène Delacroix. 
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Grand Palais 

Luvrul este de asemenea unul dintre cele mai vizitate muzee din 
lume, cu aproximativ 8,5 milioane de vizitatori în 2008. 

 
Obeliscul egiptean 

La originea Luvrului se află o cetate construită de către Filip al 
II-lea al Franței în anul 1190 și care ocupa o pătrime a actualei 
Curți Pătrate. Planul cetății era constituit dintr-un patrulater, 
înconjurat de șanțuri, flancat de turnuri și având două căi de 
acces.  

 

 

În mijlocul cetății se afla un donjon fortificat: Marele Turn al 
Luvrului. Una dintre principalele misiuni ale cetății era de a 
supraveghea avalul Senei, această parte fiind una dintre zonele 
folosite adesea de invadatori încă de pe vremea vikingilor. În 
1317, odată cu transferul bunurilor aparținând Ordinului 
Templierilor către Ordinul Ospitalierilor, vistieria regală, 
păstrată până atunci în Casa Templierilor din Paris, este 
transferată la Luvru. Carol al V-lea va transforma ulterior 
Luvrul în reședință regală cu ajutorul arhitectului Richard du 
Temple. 

 
Piramida de la Luvru 

Francisc I dispune demolarea întregii aripi de vest a cetății, pe 
care o înlocuiește cu o construcție în stil renascentist, creată de 
către Pierre Lescot și achiziționează Mona Lisa (Gioconda) de 
la Leonardo da Vinci în 1516, după ce îl invitase pe acesta în 
Franța să lucreze la Amboise la castelul Clos-Lucé unde artistul 
și-a petrecut ultimii ani ai vieții.  
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Venus de Milo 

Lucrările de transformare a cetății sunt continuate ulterior în 
timpul domniilor lui Henric al II-lea și Carol al IX-lea, partea de 
sud a ceea ce mai rămăsese din vechiul Luvru fiind la rândul ei 
demolată pentru a face loc unei aripi tot în stil renascentist. 

 
Psyche înviată de sărutul lui Cupidon (1787) de  

Antonio Canova 

În anul 1594, Henric al IV-lea decide unirea palatului Luvru cu 
palatul Tuileries construit de Caterina de Medici. Amenajarea și 
decorarea palatului sunt realizate de pictori celebri, precum 
Nicolas Poussin, Giovanni Francesco Romanelli sau Charles Le 
Brun.  

 

Această dezvoltare a Luvrului este însă întreruptă brusc în anul 
1678, când Ludovic al XIV-lea alege Versailles până când în 
secolul al XVIII-lea o serie de proiecte de modificare sunt 
conduse de Ange-Jacques Gabriel și Jacques-Germain Soufflot.  

 

Printre aceste proiecte este și acela de a transforma palatul în 
muzeu, proiect ce începe în timpul lui Ludovic al XV-lea, însă 
care va fi pus în practică abia o dată cu Revoluția Franceză. 

 
Mona Lisa (Gioconda) de Leonardo da Vinci  

Funcția de muzeu a Luvrului începe odată cu expoziția celor 
mai frumoase tablouri ale colecției regale, ținută la Palatul 
Luxemburg între anii 1750 și 1785.  

În timpul lui Napoleon se va numi Muzeul Napoleon având ca 
prim director pe Dominique-Vivant Denon.  

Sub domnia lui Napoleon al III-lea Luvrul a suferit mai multe 
modificări, în principal în cadrul proiectului Le Grand Dessein: 
galeria de nord ce leagă Luvrul de Palatul Tuileries a fost 
completată prin adăugarea de noi clădiri realizate de Hector-
Martin Lefuel după planurile lui Louis Visconti; 

geografiegeografiegeografiegeografie    
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Pictură de Alessandro Botticelli 

alte clădiri au fost adăugate la sud pentru a oferi simetrie 
complexului arhitectural care a devenit din ce în ce mai 
impunător. 

 
Sf. Ioana de Arc 

 În 1871, muzeul a fost incendiat în timpul Comunei din Paris 
iar arhitectul Lefuel a fost nevoit să reconstruiască o parte din 
clădiri. 

 

În ansamblu, colecția conține lucrări romanice, precum 
sculptura din secolul al XI-lea Profetul Daniel în peștera leului 
și cea din secolul al XII-lea Fecioara din Auvergne. 

 

În secolul al XVI-lea, influența renascentistă a avut un efect 
inhibitor asupra sculpturii franceze, precum se vede în 
basoreliefurile lui Jean Goujon și în lucrările lui Germain Pilon, 
Coborârea de pe cruce și Învierea lui Hristos.  

 

Secolele al XVII-lea și al XVIII-lea sunt reprezentate de opere 
ale lui Étienne Maurice Falconet și de obeliscurile lui François 
Anguier.  

 

Curentul neoclasic e reprezentat de sculptura Psyche înviată de 
sărutul lui Cupidon (1787) a lui Antonio Canova. 

geografiegeografiegeografiegeografie    
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Venus d Arles (sec. I-II) 
 
Catedrala Notre-Dame 
 
Catedrala Notre-Dame din Paris este un monument al 
arhitecturii gotice timpurii din Franța, sediu al Arhiepiscopiei 
Parisului. Catedrala se află pe Île de la Cité, în centrul Parisului. 

 

Construcția a început în anul 1163, pe locul unui lăcaș de cult 
dedicat sfântului diacon Ștefan. În 1182, episcopul Maurice de 
Sully a sfințit altarul, dar construcția catedralei a durat din 1163 
până în 1345. Construcția clădirii cu cinci nave s-a terminat prin 
lucrările de pe fațada vestică, iar pe la mijlocul secolului al 
XIV-lea, prima capodoperă a stilului gotic timpuriu era gata. 
Fațada dantelată și cele două turnuri patrulatere, de câte 69 m 
fiecare. Intrarea în catedrală se face prin trei porți ornamentate, 
care evocă simbolurile stilului gotic târziu. În interiorul bisericii 
zidurile ei se înalță pe trei rânduri de coloane. 

Catedrala are 130 m lungime, 45 m lățime, 35 m înălțime, unde 
încap până la 10.000 de persoane. Nava principală este 
împodobită cu statui și picturi. 

 
Catedrala Notre-Dame din Paris 

Notre-Dame este considerată cea mai întunecată catedrală dintre 
marile catedrale gotice, însă lumina se filtrează prin rozetele 
colorate conferind sentimente mistice. 

 Catedrala Notre-Dame din Paris este vizitată de circa 13 
milioane de persoane anual, ceea ce înseamnă o medie zilnică 
de 30.000 de oameni. 
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Interiorul Catedralei Notre-Dame din Paris 

Cele trei roze ale catedralei, reprezintă una din marile opere de 
artă ale creștinătății. Roza de sud, numită și La Rose du Midi, 
este un dar din partea regelui Ludovic al IX-lea al Franței și 
este consacrată Noului Testament. 

 
Vitralii multicolore 

Simbolismul esoteric al catedralei este întâlnit prin toate 
unghierele acesteia, cu reprezentări alchimice ce au înfierbântat 
multe minți inteligente.  

 

A fost construită respectându-se proporția divină, Numărul de 
Aur, geometria sacră etc., îngemănând experiența umană a 
întregii umanități.  

 

Alchimiști o consideră o adevărată cheie spre desăvârșirea 
sufletului uman. Scuplturile și proporția divină fac din aceasta 
catedrală o adevărată poartă de trecere spre un alt plan 
dimensional…. 

Podgorii 

Prin expedițiile efectuate mai ales în partea de sud-est a Franței 
am fost impresionat de numeroasele podgorii dintre Valence și 
Pierrlatte, cât și între Munții Alpi (Die-Crest) și Prealpi (Les 
Trois Becs): Die, Saillans, Sauzet, Montine, Grignan, Donzere, 
Vallon Pont-d Arc.  

geografiegeografiegeografiegeografie    
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Unele au crame pentru degustări publice precum: Montine-
Grignan, Vallon Pont-d Arc etc.  

 
Podgoria dintre Sauzet și Laupie 

Culturi de lavandă 

Câmpuri întinse de lavandă întâlnești în toată regiunea Drome 
Provence. Lavanda poate fi întâlnită și în flora spontană la peste 
1000 de metri în Alpi și Prealpi, dar mai ales în culturile 
localnicilor.  

La târgurile ocazionale am întâlnit numeroși producători de 
uleiuri esențiale, de parfumuri, săpunuri etc. din sau cu esențe 
de lavandă, obținute cu ajutorul unor distilării speciale. 

 
Lavanda în flora spontană a Munților Alpi 

(Sinclinalul Masivului Saoul) 

Nu departe de Bourg Andeol, în drum spre Grotte Chavet, 
există un Muzeu al Lavandei în Parcul Național de la Laberon.  

 
Culturi de lavandă în regiunea Drome 

Aici pot fi văzute recipiente și alambicuri pentru păstrat uleiuri 
și parfumuri de lavandă, distilării, produse obținute etc.  

geografiegeografiegeografiegeografie    
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Un super-Pământ, ce ar putea prezenta 
condiții prielnice vieții, la 111 ani

de Planeta Albastră! 
 

Tomi T

           La o distantă de 111 ani-lumină de noi se află o 
planetă care ar putea fi o versiune la scară mare a Terrei, 
fiind capabilă, se pare, să susțină forme de viață 
extraterestră.  

ndepărtata exoplanetă a fost numită K2-18b și a fost descr
ca un posibil super-Pământ, un corp ceresc solid (planetă de 
tip terestru – la fel ca Marte sau Venus), care oferă condi

favorabile vieții. 

Planeta orbitează la o distanță optimă, propice vie
stelei sale. Astfel, pe suprafața planetei K2-18b s
apă în stare lichidă. În recentul studiu la care facem referire au 
fost utilizate datele oferite de către European Southern 
Observatory (Observatorul European Austral). În urma noului 
studiu, oamenii de știință au constatat, cu surprindere, că super
Pământul aflat la 111 ani lumină de noi are și o… soră. Această 
planetă soră a fost numită K2-18c. Ambele gravitează în jurul 
stelei K2-18, situată în constelația Leului. K2
încadrabilă, ca stea, printre piticele roșii. 

Conducătorul studiului, Ryan Cloutier, de la Universitatea din 
Montreal, a declarat că a fost un lucru extraordinar să poată fi 
aflate masa și densitatea planetei K2-18b, dar că existen
doua planete, în vecinătate, a fost o descoperire la fel de 
importantă și de interesantă. 

Scopul inițial a fost să se stabilească dacă K2-18b este o planetă 
solidă – așa cum este Terra sau gazoasă – precum Saturn. A 
reieșit că exoplaneta este una solidă, care, la fel ca planeta ce ne 
găzduiește, deține o atmosferă, existând posibilitatea de a 
conține însemnate cantități de apă, sub o crustă groasă de 
gheață. Cât privește planeta nou descoperită, K2
află foarte aproape de steaua K2-18, astfel încât ar putea fi prea 
fierbinte, la suprafață, pentru a găzdui vreo formă

În anul 2019, după lansarea telescopului spațial James Webb, 
NASA va avea posibilitatea de a examina mai detaliat 

Î 
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Pământ, ce ar putea prezenta 
ții prielnice vieții, la 111 ani-lumină 

 

Tomi TOHANEANU 

lumină de noi se află o 
planetă care ar putea fi o versiune la scară mare a Terrei, 

țină forme de viață 

și a fost descrisă 
Pământ, un corp ceresc solid (planetă de 

la fel ca Marte sau Venus), care oferă condiții 

propice vieții, în jurul 
18b s-ar putea afla 

apă în stare lichidă. În recentul studiu la care facem referire au 
fost utilizate datele oferite de către European Southern 
Observatory (Observatorul European Austral). În urma noului 

ndere, că super-
și o… soră. Această 

18c. Ambele gravitează în jurul 
ția Leului. K2-18 este 

studiului, Ryan Cloutier, de la Universitatea din 
Montreal, a declarat că a fost un lucru extraordinar să poată fi 

18b, dar că existența unei a 
doua planete, în vecinătate, a fost o descoperire la fel de 

 

18b este o planetă 
precum Saturn. A 

șit că exoplaneta este una solidă, care, la fel ca planeta ce ne 
osibilitatea de a 

ține însemnate cantități de apă, sub o crustă groasă de 
ță. Cât privește planeta nou descoperită, K2-18c, aceasta se 

18, astfel încât ar putea fi prea 
ormă de viață. 

țial James Webb, 
NASA va avea posibilitatea de a examina mai detaliat 

atmosfera și caracteristicile planetei K2
aflat la 111 ani-lumină distanță, față de Planeta Albastră.

Sursa: www.independent.co.uk 

WASP-18b, un corp cosmic care i
pe astronomi. Este vorba despre un 
„Jupiter fierbinte”, cu o atmosferă 

neobișnuită!

         La 325 ani lumină de Terra se află una dintre cele mai 
ciudate exoplanete (planete din afara s
solar) observate până acum.  

e numește WASP-18b și are o masă de 10 ori mai mare 
decât Jupiter. WASP-18b efectuează o rota
jurul stelei sale într-un interval extrem de scurt: la fiecare 

23 de ore. 

Gigantul, ce posedă o masă de zece ori mai mare decât Jupiter, 
deține o atmosferă alcătuită în cea mai mare parte din monoxid 
de carbon și, în schimb, este aproape complet lipsită de apă, dar 
caracterizată de temperaturi extrem de ridicate. Atât de 
neobișnuită este această planetă, încât studierea sa ar putea
peste cap unele dintre teoriile actuale din astronomie. Având o 
atmosferă superioară formată din monoxid de carbon, WASP
18b este o planetă prin examinarea căreia ar putea fi ob
date noi, legate de planetele din afara 
aparița lor. 

Autor al unui studiu de dată recentă, Kyle Sheppard de la 
Goddard Space Flight Center din cadrul NASA, arată că, „prin 
compoziția sa, WASP-18b a contrazis toate a
În Astrophysical Journal Letters se arată că nu mai este 
cunoscută nicio altă exoplanetă în care dioxidul de carbon să 
aibă o pondere atât de mare, la nivelul atmosferei superioare. 
Descoperirea ar putea conduce la rescrierea teoriilor ce privesc 
modul în care se formează atmosferele pla
cunoaștere a proceselor fizice și chimice care preced formarea 
atmosferei unei planete. Începând cu anul 2019, WASP
intra, împreună cu alte planete atipice, în „colimatorul” noului 
telescop spațial James Webb (cel care va înloc
telescopul Hubble).  

S
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și caracteristicile planetei K2-18b, super-Pământul 
ță, față de Planeta Albastră. 

 

18b, un corp cosmic care i-a uimit 
pe astronomi. Este vorba despre un 
„Jupiter fierbinte”, cu o atmosferă 

șnuită! 

La 325 ani lumină de Terra se află una dintre cele mai 
ciudate exoplanete (planete din afara sistemului nostru 

și are o masă de 10 ori mai mare 
18b efectuează o rotație completă în 

un interval extrem de scurt: la fiecare 

ă de zece ori mai mare decât Jupiter, 
ține o atmosferă alcătuită în cea mai mare parte din monoxid 

și, în schimb, este aproape complet lipsită de apă, dar 
caracterizată de temperaturi extrem de ridicate. Atât de 

, încât studierea sa ar putea da 
peste cap unele dintre teoriile actuale din astronomie. Având o 
atmosferă superioară formată din monoxid de carbon, WASP-

examinarea căreia ar putea fi obținute 
 sistemului nostru solar și 

Autor al unui studiu de dată recentă, Kyle Sheppard de la 
Goddard Space Flight Center din cadrul NASA, arată că, „prin 

18b a contrazis toate așteptările noastre”. 
se arată că nu mai este 

cunoscută nicio altă exoplanetă în care dioxidul de carbon să 
aibă o pondere atât de mare, la nivelul atmosferei superioare. 
Descoperirea ar putea conduce la rescrierea teoriilor ce privesc 
modul în care se formează atmosferele planetare, la o mai bună 

ștere a proceselor fizice și chimice care preced formarea 
atmosferei unei planete. Începând cu anul 2019, WASP-18b va 
intra, împreună cu alte planete atipice, în „colimatorul” noului 

țial James Webb (cel care va înlocui 
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Telescopul spațial James Webb 

Sursa: www.ibtimes.co.uk 

Lungul drum a lui Voyager 1. NASA a 
repornit propulsoarele sondei trimise în 
spațiu în 1977, prelungind viața acesteia cu 

cel puțin 2 ani 

Radu UNGUREANU

      Timp de aproape 40 de ani propulsoarele lui Voyager 1 
au rămas inactive până când oamenii de știință ai NASA l
au repornit în noiembrie 2017.  

ceastă „operațiune” este de așteptat să extindă viața navei 
spațiale Voyager 1 cu doi până la trei ani de zile. Sonda 
Voyager 1 de la NASA a răspuns ordinelor inginerilor de la o 
distanță de 20 de miliarde de km depărtare de casă, în spațiul 

interstelar. 

În prezent, sonda spațială Voyager 1 se află la aproape 141 de ori 
distanța dintre Soare și Pământ, aceasta fiind singurul obiect făcut de 
om care a ajuns în spațiul interstelar, dincolo de sistemul nostru solar. 

A
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Lungul drum a lui Voyager 1. NASA a 
repornit propulsoarele sondei trimise în 
țiu în 1977, prelungind viața acesteia cu 

Radu UNGUREANU 

 

aproape 40 de ani propulsoarele lui Voyager 1 
știință ai NASA l-

țiune” este de așteptat să extindă viața navei 
țiale Voyager 1 cu doi până la trei ani de zile. Sonda 

oyager 1 de la NASA a răspuns ordinelor inginerilor de la o 
ță de 20 de miliarde de km depărtare de casă, în spațiul 

țială Voyager 1 se află la aproape 141 de ori 
ul obiect făcut de 

țiul interstelar, dincolo de sistemul nostru solar. 

În ciuda distanței uriașe, încă există o comunicare între operatorii de pe 
Pământ și echipamentul celor de la NASA. După trimiterea 
comenzilor, a durat 19 ore și 35 de minute pentru ca semnalul să 
ajungă la Voyager 1. După acest lucru, inginerii NASA au fost nevoi
să aștepte tot atâtea ore pentru a primi un răspuns din partea sondei. 
După aproape patru decenii de pauză, propulsoarele fabricate de 
Aerojet Rocketdyne au fost puse la treabă 
succes. 

„Cu ajutorul acestor propulsoare, care sunt încă func
ani fără utilizare, vom putea extinde durata de via
Voyager 1 cu 2-3 ani. Echipa de zbor Voyager a 
zeci de ani și a examinat software-ul care a fost codificat într
de asamblare depășit, pentru a ne asigura că am putea reactiva în 
condiții de siguranță propulsoarele”, a declarat Suzanne Dodd, 
manager de proiect pentru Voyager la Laboratorul de propulsie Jet al 
NASA, Pasadena, California. Voyager 1 
călătorie în data de 5 septembrie 1977, fiind primul obiect creat de om 
care a survolat planetele Saturn și Jupiter.
code.com/nasas-voyager-1-space-probe-fires-thrusters

Sunete ciudate au fost înregistrate în 
apropiere de Saturn!

 
William Kurth, Earl Maize

       Experţii NASA au analizat datele înregistrate de sonda 
Cassini în timp ce zbura prin spaţiul cosmic, între planeta 
Saturn şi inelele sale.  

ăsurând cantitatea de praf captată de senzorii navei, 
oamenii de ştiinţă au transformat în sunete contactul
fiecare particulă şi aparat. Astfel, au obţinut pentru prima 
dată sunetul din vidul cosmic. 

Se aud foarte clar o serie de păcănituri ciudate şi sunete asemeni unui 
cod Morse, care par să fie dintr-un film SF.

Acesta este sunetul vidului, spun cercetătorii. Asta deoarece Cassini a 
întâlnit în această regiune foarte puţin praf, prin urmare sunetele nu au 
fost prea mult deformate de particule. 

Cercetătorii sunt uimiţi de aceste concluzii, pentru că se aşteptau să 
existe mult mai mult praf cosmic între Saturn şi inelele sale, scrie Daily 
Mail. 

M
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ței uriașe, încă există o comunicare între operatorii de pe 
și echipamentul celor de la NASA. După trimiterea 

5 de minute pentru ca semnalul să 
ajungă la Voyager 1. După acest lucru, inginerii NASA au fost nevoiți 

ștepte tot atâtea ore pentru a primi un răspuns din partea sondei. 
După aproape patru decenii de pauză, propulsoarele fabricate de 

e au fost puse la treabă și misiunea a fost de un real 

 

„Cu ajutorul acestor propulsoare, care sunt încă funcționale după 37 de 
ani fără utilizare, vom putea extinde durata de viață a navei spațiale 

Echipa de zbor Voyager a săpat date vechi de 
ul care a fost codificat într-un limbaj 

șit, pentru a ne asigura că am putea reactiva în 
, a declarat Suzanne Dodd, 

r la Laboratorul de propulsie Jet al 
NASA, Pasadena, California. Voyager 1 și-a început uimitoarea 
călătorie în data de 5 septembrie 1977, fiind primul obiect creat de om 

și Jupiter. sursa: https://www.ancient-
thrusters-almost-40-years/ 

Sunete ciudate au fost înregistrate în 
apropiere de Saturn! 

William Kurth, Earl Maize 

Experţii NASA au analizat datele înregistrate de sonda 
Cassini în timp ce zbura prin spaţiul cosmic, între planeta 

ăsurând cantitatea de praf captată de senzorii navei, 
oamenii de ştiinţă au transformat în sunete contactul dintre 
fiecare particulă şi aparat. Astfel, au obţinut pentru prima 

Se aud foarte clar o serie de păcănituri ciudate şi sunete asemeni unui 
un film SF. 

tătorii. Asta deoarece Cassini a 
întâlnit în această regiune foarte puţin praf, prin urmare sunetele nu au 

Cercetătorii sunt uimiţi de aceste concluzii, pentru că se aşteptau să 
cosmic între Saturn şi inelele sale, scrie Daily 
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„Este ciudat, nu auzeam ceea ce ne aşteptasem să auzim”, a declarat 
William Kurth, liderul unei echipe de cercetători de la Universitatea 
din Iowa. 

La rândul său, Earl Maize, şeful proiectului Cassini, spune că, într
adevăr, între Saturn şi inele pare să fie vid cosmic, o zonă unde nu este 
aproape nimic. Cercetătorii caută acum să afle de ce aici există aşa de 
puţine particule de materie. 

Sunetul a fost înregistrat de sonda Cassini pe 26 aprilie 2017, când a 
avut loc prima trecere prin această regiune. Tot atunci, sonda a 
transmis şi primele imagini mai detaliate cu Saturn. 

  
Cassini a mai trecut printre inelele planetei de încă 21 de ori, înainte de 
a rămâne fără combustibil şi de a se prăbuşi pe Saturn, pe 15 
septembrie. 

Cassini, o sondă spaţială de 6,7 metri lungime, a fost lansată în anul 
1997 şi a început să orbiteze planeta Saturn în 2004. În timpul misiunii 
sale, a transmis informaţii importante despre Saturn, dar şi despre 
sateliţii naturali ai acestei planete, printre care Titan şi Enceladus, unde 
cercetătorii cred că ar putea exista forme de viaţă. 

Fasciculele misterioase de lumină 
observate pe Pământ, din spaţiu. Ce cred 

cei de la NASA că ar putea fi?
 

Alexander Marshak
 
         Fasciculele de lumină au fost deseori observate de pe 
sateliţi, însă cele mai multe dintre acestea apăreau de obicei, 
potrivit oamenilor de ştiinţă, doar peste oceane, 
simplificând eventual originea lor.  

nsă oamenii de ştiinţă au descoperit acum că acest fenomen 
inexplicabil poate apărea şi de pe suprafaţa uscatului.

 
Fenomenul bizar a fost observat pentru prima dată în anii 1990, 
când astronomul Carl Sagan a notat primele „străluciri
deasupra oceanului de la bordul navei spaţiale Gal
 
De atunci şi până astăzi, cercetătorii Observatorului climatic 
Deep Space (DSCOVR) al NOAA au reperat sute de mişcări 
misterioase de lumină şi nu doar în dreptul mărilor şi al 
oceanelor. Doar în perioada iunie 2015 – august 2016, au fost 

Î 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie 

„Este ciudat, nu auzeam ceea ce ne aşteptasem să auzim”, a declarat 
William Kurth, liderul unei echipe de cercetători de la Universitatea 

ctului Cassini, spune că, într-
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aproape nimic. Cercetătorii caută acum să afle de ce aici există aşa de 

aprilie 2017, când a 
avut loc prima trecere prin această regiune. Tot atunci, sonda a 

Cassini a mai trecut printre inelele planetei de încă 21 de ori, înainte de 
ăbuşi pe Saturn, pe 15 

Cassini, o sondă spaţială de 6,7 metri lungime, a fost lansată în anul 
1997 şi a început să orbiteze planeta Saturn în 2004. În timpul misiunii 
sale, a transmis informaţii importante despre Saturn, dar şi despre 

i naturali ai acestei planete, printre care Titan şi Enceladus, unde 

Fasciculele misterioase de lumină 
observate pe Pământ, din spaţiu. Ce cred 

cei de la NASA că ar putea fi? 

Alexander Marshak 

Fasciculele de lumină au fost deseori observate de pe 
sateliţi, însă cele mai multe dintre acestea apăreau de obicei, 
potrivit oamenilor de ştiinţă, doar peste oceane, 

m că acest fenomen 
inexplicabil poate apărea şi de pe suprafaţa uscatului. 

 

Fenomenul bizar a fost observat pentru prima dată în anii 1990, 
străluciri” ciudate 

deasupra oceanului de la bordul navei spaţiale Galileo. 

De atunci şi până astăzi, cercetătorii Observatorului climatic 
Deep Space (DSCOVR) al NOAA au reperat sute de mişcări 
misterioase de lumină şi nu doar în dreptul mărilor şi al 

august 2016, au fost 

observate 866 de lumini puternice care au pornit de pe uscat, iar 
modul în care acestea apar nu este explicat încă de lumea 
ştiinţifică. 
 
„Am descoperit destul de multe străluciri pe pământ. Când am 
văzut pentru prima oară fenomenul în America de Sud, m
gândit că poate acolo este un lac unde lumina Soarelui se 
reflectă. Dar strălucirea este destul de mare şi, conform 
investigaţiilor, nu se află nicio sursă de apă în zonă capabilă de 
o asemenea reflecţie”, susţine Alexander Marshak, cercetător de 
la Goddard Space Flight Center. 
 
Potrivit ipotezelor, aceste fenomene ciudate ar putea fi într
adevăr cauzate de lumina reflectată de Soare în particulele 
îngheţate din atmosfera terestră. Analizele au arătat prezenţa 
unor nori cirrus la o distanţă de 5 până la 8 kilometri î
zone în care aceste lumini misterioase au fost observate. Însă ce 
se petrece în cazul celorlalte observaţii unde norii nu erau 
prezenţi? 
 

NASA anunță că în Sistemul Solar ar 
trebui să se afle încă o planetă 

este un “super-pământ”
 

        “Ipotetica Planetă X, denumită de unii Nibiru sau pur 
și simplu Planeta 9, se află undeva la limitele Sistemului 
Solar, iar astronomii sunt determina
conform unui comunicat al NASA în care se precizează că 
au fost descoperite numeroase dovezi indirecte ale existen
acestei planete și că devine “greu” să ne imaginăm Sistemul 
Solar fără această lume nevăzută, informează Space.com.

ceastă ipotetică planetă ar fi de aproximativ 10 ori mai masivă 
decât Terra și se află la mare distan
Solar, de aproximativ 20 de ori mai departe de Soare decât 
planeta Neptun (care se află la o distan

de 4,5 miliarde de kilometri). Astfel, Planeta 9 ar realiza rota
completă în jurul Soarelui într-un interval de timp de până la 20.000 de 
ani. Deși încă nu a fost observată direct, astronomii au descoperit o 
serie de caracteristici ale Sistemului Solar care pot fi explicate cel mai 
bine de prezența celei de-a 9-a planete, conform NASA.

“Există în prezent cinci linii diferite de dovezi ob
care indică existența Planetei 9”, susține Konstantin Batygin, 
astrofizician și planetolog la Institutul Tehnologic din California 
(Caltech), din Pasadena. “Dacă am renun
Planeta 9 nu ar exista, atunci am genera mai multe probleme decât am 
rezolva. Din start ar trebui să rezolvăm cinci noi probleme 
să venim cu cinci teorii diferite pentru a le rezolva”, a adăugat el.
2016 Batygin și colegul său, Mike Brown,
publicat un studiu care își bazează concluziile pe simulările 
computerizate ce au ținut cont de orbitele circumsolare neobișnuite pe 
care le au câteva dintre obiectele mari din Centura Kuiper, centura de 
asteroizi, comete și planetoizi ce se întinde dincolo de orbita planetei 
Neptun (de unde și denumirea de obiecte transneptuniene). Mai exact, 
șase astfel de obiecte se deplasează în jurul Soarelui pe orbite eliptice 
care sunt îndreptate în aceeași direcție, chiar dacă fiecare dintre
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”, susţine Alexander Marshak, cercetător de 

Potrivit ipotezelor, aceste fenomene ciudate ar putea fi într-
adevăr cauzate de lumina reflectată de Soare în particulele 
îngheţate din atmosfera terestră. Analizele au arătat prezenţa 
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zone în care aceste lumini misterioase au fost observate. Însă ce 
se petrece în cazul celorlalte observaţii unde norii nu erau 

ță că în Sistemul Solar ar 
trebui să se afle încă o planetă și aceasta 

pământ” 

Codruț  BĂLĂU 
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Solar fără această lume nevăzută, informează Space.com. 
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planeta Neptun (care se află la o distanță medie față de Soare 
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și încă nu a fost observată direct, astronomii au descoperit o 
serie de caracteristici ale Sistemului Solar care pot fi explicate cel mai 
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ța Planetei 9”, susține Konstantin Batygin, 

și planetolog la Institutul Tehnologic din California 
(Caltech), din Pasadena. “Dacă am renunța la această explicație și 
Planeta 9 nu ar exista, atunci am genera mai multe probleme decât am 
rezolva. Din start ar trebui să rezolvăm cinci noi probleme și ar trebui 
să venim cu cinci teorii diferite pentru a le rezolva”, a adăugat el. În 

și colegul său, Mike Brown, astronom la Caltech, au 
și bazează concluziile pe simulările 

ținut cont de orbitele circumsolare neobișnuite pe 
care le au câteva dintre obiectele mari din Centura Kuiper, centura de 

oizi ce se întinde dincolo de orbita planetei 
și denumirea de obiecte transneptuniene). Mai exact, 

șase astfel de obiecte se deplasează în jurul Soarelui pe orbite eliptice 
și direcție, chiar dacă fiecare dintre aceste 
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obiecte se deplasează prin spațiu cu viteze diferite. În plus, orbitele 
celor șase obiecte transneptuniene au același unghi de înclinare de 30 
de grade prin raport cu planul relativ al orbitelor celor opt planete 
cunoscute din sistemul nostru solar. 

Folosind simulări computerizate ale Sistemului Solar în care au 
introdus și Planeta 9, Batygin și Brown au arătat că ar trebui să existe 
și mai multe obiecte înclinate până la 90 de grade prin raport cu planul 
solar. Investigații ulterioare au demonstrat că sunt cunoscute deja cinci 
obiecte transneptuniene care respectă acești parametri.

De atunci, astronomii au descoperit noi dovezi care sus
Planetei 9. Cu ajutorul lui Elizabeth Bailey, astrofizician 
la Caltech, Batygin și Brown au demonstrat că influența Planetei 9 ar fi 
determinat înclinarea planurilor orbitale ale tuturor celorlalte planete 
din Sistemul Solar — care orbitează în jurul Soarelui într
înclinat cu aproximativ 6 grade față de ecuatorul solar.

“De-a lungul unor perioade lungi de timp, Planeta 9 va face ca planul 
întregului sistem solar să se balanseze, în cadrul procesului de 
precesie”, susține Batygin. 

De asemenea, cercetătorii au demonstrat modul în care prezen
Planetei 9 poate explica de ce obiectele din Centura Kuiper orbitează în 
direcția opusă tuturor celorlalte obiecte din Sistemul Solar.

“Niciun alt model nu poate explica ciudățenia acestor orbite puternic 
înclinate. Se pare că Planeta 9 asigură terenul natural în care astfel
ciudățenii orbitale să se producă. Aceste obiecte au fost scoase în afara 
planului Sistemului Solar de influența Planetei 9 și apoi au fost risipite 
spre interior sub influența lui Neptun”, a mai adăugat Batygin.

Planeta 9 ar fi putut să se formeze mai aproape de Soare, dar apoi a fost 
aruncată spre exteriorul sistemului solar în urma unei interac
gravitaționale cu Jupiter sau Saturn, planetele gigantice ale sistemului 
nostru solar. Descoperirea Planetei 9 ar răspunde la numeroase 
întrebări legate de formarea și evoluția sistemului nostru solar.

În continuare, cercetătorii vor apela la Telescopul Subaru, din cadrul 
Observatorului Mauna Kea din Hawaii pentru a găsi Planeta 9 
a afla de unde provine această misterioasă lume rece. Cele mai 
răspândite exoplanete descoperite în galaxia noastră sunt a
“super-pământuri” — planete telurice mai mari și mai masive decât 
Pământul, însă mai mici decât Neptun. Ciudat este faptul că 
deocamdată nicio astfel de planetă nu a fost descoperită în Si
Solar, ceea ce înseamnă că Planeta 9 ar putea fi super
lipsește din Sistemul Solar. 

AGERPRES/(AS — editor: Codruț Bălu)”[1] 
SURSE 
https://www.agerpres.ro/sci-tech/2017/10/14/nasa-anunta-ca-
ar-trebui-sa-se-afle-inca-o-planeta-si-aceasta-este-un-super-pamant
Foto: Internet 
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Pământul, însă mai mici decât Neptun. Ciudat este faptul că 
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Spectacol cosmic. Două stele se vor contopi 
şi vor exploda, nova roşie devenind vizibilă 

pe cerul nopţii în 2022
 

       Două stele se vor contopi şi vor exploda, oferind un 
spectacol cosmic unic ce va fi vizibil pe cerul nopţii în jurul 
anului 2022, susţine o echipă de astronomi americani care a 
studiat îndelung sistemul solar binar.

rezicerea unui astfel de eveniment cosmic este foarte greu de 
realizat, scrie sciencemag.org, dar această pereche de stele este 
implicată într-un dans al morţii foarte bine documentat, iar 
finalul exploziv se apropie inevitabil şi va avea loc în următorii 

ani. Cercetătorii au început să studieze cuplul astral, cunoscut sub 
indicativul KIC 9832227, în anul 2013, înainte de a şti cu siguranţă 
dacă ceea ce observă este o stea binară (sistem solar în care două stele 
sunt aflate pe orbită în jurul centrului comun de masă) sau un pulsar 
(stea neutronică, rămăşiţă a unei stele care a colapsat, ce emite energie 
sub forma unui flux de particule electromagnetice concentrat la polii 
magnetici ai astrului). 
 
Astronomii au descoperit că viteza deplasării pe orbită a obiectului 
cosmic urmărit devenea din ce în ce mai mare, ceea ce înseamnă că 
stelele se apropie tot mai mult una de cealaltă. Cele două stele sunt atât 
de apropiate una de cealaltă, încât au o atmosferă comună. 
Comportamentul lui KIC 9832227 a amintit cercetătorilor de un alt 
sistem binar, V1309 Scorpii, care prezenta, de asemenea, o atmosferă 
contopită, se rotea din ce în ce mai repede şi a explodat în mod 
neaşteptat în 2008. Acum, după doi ani de studiu amănunţit pentru a 
confirma accelerarea vitezei de rotaţie şi pentru a elimina explicaţ
alternative, astronomii au anunţat, în cadrul conferinţei anuale a 
Societăţii Astronomice Americane, că perechea stelară va exploda în 
circa cinci ani, dând naştere unui fenomen cunoscut sub numele de 
novă (explozie cauzată de contopirea a două stele).
 
Cercetătorii vor continua să monitorizeze în anii următori sistemul KIC 
9832227, aflat la 1.700 de ani lumină de Terra, în constelaţia Lebăda 
(Cygnus), atât pentru a-şi întări predicţia, cât şi pentru a învăţa mai 
multe despre acest tip de fenomene care 
(numită astfel datorită culorii predominante ce va fi observată în 
momentul exploziei). Astronomii amatori pot studia, de asemenea, 
sistemul binar, măsurând fluctuaţiile în luminozitate care au loc cu o 
frecvenţă tot mai mare. Când sistemul va exploda, luminozitatea sa va 
creşte de o mie de ori şi va fi la fel de vizibil pe cer ca Steaua Polară 
(Polaris), deşi doar pentru scurt timp. 
 

Două stele tinere au intrat în coliziune!

         De curând, cu ajutorul unui radiotelescop 
interferometric (numit ALMA 
Millimeter/Submillimetre Array) instalat în de
Atacama (Chile), la peste 5000 de metri altitudine, oamenii 
de știință au captat imaginea dramatică și violentă a 
coliziunii dintre două stele tinere. 

venimentul exploziv, ale cărui spectaculoase urmări le vedem 
astăzi, s-a petrecut în constela
aproximativ 500 de ani. Și efectele sunt vizibile pentru noi abia 
acum!  
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sistemul binar, măsurând fluctuaţiile în luminozitate care au loc cu o 

nd sistemul va exploda, luminozitatea sa va 
creşte de o mie de ori şi va fi la fel de vizibil pe cer ca Steaua Polară 

Două stele tinere au intrat în coliziune! 

De curând, cu ajutorul unui radiotelescop 
rferometric (numit ALMA – Atacama Large 

Millimeter/Submillimetre Array) instalat în deșertul 
Atacama (Chile), la peste 5000 de metri altitudine, oamenii 

știință au captat imaginea dramatică și violentă a 

exploziv, ale cărui spectaculoase urmări le vedem 
a petrecut în constelația Orion, în urmă cu… 

Și efectele sunt vizibile pentru noi abia 
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După explozie, în spațiul interstelar au fost proiectate filamente 
gigantice de praf stelar și gaze. Ciocnirea a generat la fel de multă 
energie câtă ar produce Soarele nostru în mai mult de 10.000.000 de 
ani de existență. Detaliile evenimentului au fost publicate în 
Astrophysical Journal. 

Culoarea albastră reprezintă gazele ce se deplasează, în urma exploziei, 
cu viteze crescute iar culoarea roșie reprezintă gazul aflat într
mișcare mai lentă. 

Exploziile uriașe din spațiu sunt, de cele mai multe ori, asociate cu 
supernovele, în vremurile de sfârșit ale unor stele gigantice, ce 
vârstă foarte înaintată. 

Stelele se nasc în momentul în care un nor masiv de gaz începe să se 
prăbușească în el însuși, sub efectul propriei gravitații. 
Inițial, la o distanță de 1500 de ani lumină de Pământ, într
numită Norul Molecular Orion 1, au început să se formeze câteva stele 
tinere. Sub acțiunea gravitației, două dintre aceste stele au intrat într
coliziune spectaculoasă, care a proiectat praf stelar și alte rămășițe în 
Cosmos, cu viteze de 150 de kilometri pe secundă. 

Cu ani în urmă, în 2009, cercetătorii au observat pentru prima dată 
unele semne ale colosalului „foc de artificii cosmic”, apărut prin 
ciocnirea tinerelor stele. Recent, folosind radiotelescopul ALMA aflat 
în Chile, astronomii au putut să examineze spectaculosul even
cosmic, la înaltă rezoluție. 

 Aceasta ar putea fi prima dovadă 
observațională conform căreia Universul 
nostru timpuriu a fost… o HOLOGRAMĂ

traducere și adaptare: Radu UNGUREANU

         Timp de câteva decenii, oamenii de știință au început 
să se ocupe de studierea ideii conform căreia
nostru este, sau cel puțin în trecut a fost o hologramă uriașă.

upă cum vă puteți imagina, nu este o ipoteză ușor de dovedit, 
dar fizicienii spun că acum au dovezi observa
Universul timpuriu, care se potrivesc cu așa-
holografic. 

Pentru a fi clari, cercetătorii de la Universitatea din Ontario, Canada, 
NU spun că acum trăim într-o hologramă. Aceștia sugerează că în 
stadiile foarte timpurii ale Universului, la câteva sute de mii de ani de 
la Big Bang, totul era proiectat în trei dimensiuni pornind de la un 
Univers bidimensional. 

D
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țiul interstelar au fost proiectate filamente 
și gaze. Ciocnirea a generat la fel de multă 

energie câtă ar produce Soarele nostru în mai mult de 10.000.000 de 
ță. Detaliile evenimentului au fost publicate în 

 

e deplasează, în urma exploziei, 
șie reprezintă gazul aflat într-o 

șe din spațiu sunt, de cele mai multe ori, asociate cu 
șit ale unor stele gigantice, ce au o 

Stelele se nasc în momentul în care un nor masiv de gaz începe să se 
șească în el însuși, sub efectul propriei gravitații.  

țial, la o distanță de 1500 de ani lumină de Pământ, într-o regiune 
on 1, au început să se formeze câteva stele 

țiunea gravitației, două dintre aceste stele au intrat într-o 
și alte rămășițe în 

rmă, în 2009, cercetătorii au observat pentru prima dată 
unele semne ale colosalului „foc de artificii cosmic”, apărut prin 
ciocnirea tinerelor stele. Recent, folosind radiotelescopul ALMA aflat 
în Chile, astronomii au putut să examineze spectaculosul eveniment 

Aceasta ar putea fi prima dovadă 
țională conform căreia Universul 

nostru timpuriu a fost… o HOLOGRAMĂ 

și adaptare: Radu UNGUREANU 

știință au început 
ocupe de studierea ideii conform căreia Universul 

țin în trecut a fost o hologramă uriașă.  

ți imagina, nu este o ipoteză ușor de dovedit, 
dar fizicienii spun că acum au dovezi observaționale din 

-numitul principiu 

Pentru a fi clari, cercetătorii de la Universitatea din Ontario, Canada, 
știa sugerează că în 

câteva sute de mii de ani de 
la Big Bang, totul era proiectat în trei dimensiuni pornind de la un 

Dacă nu sunteți familiarizați cu această idee, atunci afla
Leonard Susskind a popularizat ideea Universului holografi
legile fizicii nu necesită trei dimensiuni, întrebându
putea totul părea a fi în tridimensional, când, de fapt, este
bidimensional?” 

Ideea de baza este aceea ca volumul spatiului este “codat” într
limită sau într-un orizont gravitațional care depinde de observator;
alte cuvinte necesită cu o dimensiune mai pu
există. Cea mai bună analogie este cea a unei holograme 3D proiectate 
pe un ecran 2D. Ipoteza susține că cele trei dimensiuni ale Universului 
sunt proiectate dintr-o sursă 2D. 

Din 1997, mai mult de 10.000 de lucrări au fost publicate în sus
acestei idei, deci este mult mai puțin nebunesc decât sună.
de la Universitatea din Ontario, au investigat neregulile din mediul 
cosmic de după Big Bang, și spun că au găsit dovezi solide care să 
susțină o explicație holografică a Universului timpuriu.

„Imaginați-vă că tot ceea ce vedeți, simțiți și auziți în trei dimensiuni, 
inclusiv percepția voastră despre timp, este de fapt creată dintr
câmp bidimensional plat. Ideea este similară celei a hologramelor 
obișnuite, în care o imagine tridimensională este codificată pe o 
suprafață bidimensională, cum ar fi în holograma de pe un card de 
credit. Totuși, de data aceasta, întregul Univers este co
și Kostas Skenderis de la Universitatea Southampton din Marea 
Britanie. 

sursa: http://www.sciencealert.com/this-might
evidence-that-our-early-universe-was-a- hologram

Ştiaţi că există PEŞTI CARE POT 
ZBURA zeci sau chiar sute de metri?

 

 

         Peştii zburători fac parte din familia 
trăiesc de obicei în mările calde şi i-au fascinat pe navigatori 

astronomieastronomieastronomieastronomie    
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această idee, atunci aflați că în anii ’90 
Leonard Susskind a popularizat ideea Universului holografic, în care 
legile fizicii nu necesită trei dimensiuni, întrebându-se retoric: ”Cum ar 
putea totul părea a fi în tridimensional, când, de fapt, este 

 

Ideea de baza este aceea ca volumul spatiului este “codat” într-o 
țional care depinde de observator; cu 

alte cuvinte necesită cu o dimensiune mai puțin decât ar părea că 
există. Cea mai bună analogie este cea a unei holograme 3D proiectate 

ține că cele trei dimensiuni ale Universului 

Din 1997, mai mult de 10.000 de lucrări au fost publicate în susținerea 
țin nebunesc decât sună. Acum, cei 

de la Universitatea din Ontario, au investigat neregulile din mediul 
și spun că au găsit dovezi solide care să 

țină o explicație holografică a Universului timpuriu. 

ți, simțiți și auziți în trei dimensiuni, 
ția voastră despre timp, este de fapt creată dintr-un 

câmp bidimensional plat. Ideea este similară celei a hologramelor 
șnuite, în care o imagine tridimensională este codificată pe o 

ță bidimensională, cum ar fi în holograma de pe un card de 
și, de data aceasta, întregul Univers este codificat”, susține 

și Kostas Skenderis de la Universitatea Southampton din Marea 

might-be-the-first-observational-
hologram 

Ştiaţi că există PEŞTI CARE POT 
sau chiar sute de metri? 

 

Peştii zburători fac parte din familia Exocoetidae, 
au fascinat pe navigatori 
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încă din cele mai vechi timpuri, prin capacitatea lor de a 
evada din mediul acvatic şi de a plana deasupra suprafeţei 
mării, asemenea pescăruşilor.  

apacitatea acestor vieţuitoare marine de a se deplasa în 
zbor planat este datorată înotătoarelor pectorale, care s
au adaptat acestui scop. Se crede că posibilitatea de zbor 

a acestor peşti a apărut ca un mijloc de a scăpa de prădători. 
Printre duşmanii lor naturali se numără macroul, tonul şi 
peştele-spadă, la care se adaugă diferitele specii de păsări 
marine. 

Forma de torpilă a peştilor din familia Exocoetidae
atingă în mediul acvatic o viteză suficient de mare pentru a se 
desprinde de suprafaţa apei, a se înălţa puţin şi apoi a plana pe 
distanţe considerabile. În mod natural, aceşti peşti pot plana pe 
distanţe de 50 de metri, dar s-au înregistrat situaţii în care 
zborul lor planat a atins lungimi de peste 200 de metri.

Unele specii de peşte zburător prezintă aripioare pelvine şi 
pectorale cu suprafaţă extinsă, care le îngăduie să planeze până 
la 400 de metri. Forma curbată a aripilor acestor peşti este 
comparabilă cu forma aerodinamică a unei aripi de pasăre. 
Peştii zburători pot profita de curenţii ascendenţi de aer, pentru 
a-şi prelungi timpul de zbor. Pentru a se desprinde de suprafaţa 
apei, este necesar ca peştii zburători să atingă viteze de peste 60 
de kilometri pe oră. Înaintea „decolării”, coada unui peşte 
zburător poate efectua 70 de mişcări pe secundă. 

Scheletul unui mamut de acum 3 milioane 
de ani descoperit la Racoșul de Sus

 
Conf. Univ. George V. GRIGORE 

     Scheletul unui mamut care a trăit în urmă 
milioane de ani a fost descoperit în anul 2008, la mina Racoş 
(Racoșul de Sus, jud. Covasna) din zona Baraolt, în timpul 
unor lucrări de excavaţii.  

cesta are aproape 7 metri lungime şi 3 metri şi 
jumătate înălţime, iar specialiştii spun că este 
şi unic prin faptul că s-a păstrat aproape în totalitate 

intact. Scheletul a fost expus în subsolul Muzeului Depresiunii 
Baraolt, până când se va găsi un spaţiu adecvat de expunere, 
suficient de mare. Intenţia conducerii instituţiei este de a 
construi o clădire nouă în care să amenajeze o 
paleontologie şi geologie, unde să fie expuse şi alte oase fosile 
altor animale preistorice descoperite pe teritoriul judeţului 
Covasna. Mamutul descoperit a trezit interesul specialiştilor 
străini, iar paleontologul olandez Dick Mol a venit până la 
Baraolt ca să îl vadă.„Domnul Dick Mol este unul dintre cei mai 
de seamă specialişti din lume în această specie, Anancus 
Arvernensis. El a apreciat că scheletul are o valoare deosebită, 
deoarece s-a păstrat intact în proporţie de peste 90%, fiind cel 
mai complet exemplar din această specie descoperit vreodată în 

C

A

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie 

încă din cele mai vechi timpuri, prin capacitatea lor de a 
deasupra suprafeţei 

apacitatea acestor vieţuitoare marine de a se deplasa în 
zbor planat este datorată înotătoarelor pectorale, care s-
au adaptat acestui scop. Se crede că posibilitatea de zbor 

n mijloc de a scăpa de prădători. 
Printre duşmanii lor naturali se numără macroul, tonul şi 

spadă, la care se adaugă diferitele specii de păsări 

Exocoetidae îi ajută să 
ză suficient de mare pentru a se 

desprinde de suprafaţa apei, a se înălţa puţin şi apoi a plana pe 
distanţe considerabile. În mod natural, aceşti peşti pot plana pe 

au înregistrat situaţii în care 
ngimi de peste 200 de metri. 

Unele specii de peşte zburător prezintă aripioare pelvine şi 
pectorale cu suprafaţă extinsă, care le îngăduie să planeze până 
la 400 de metri. Forma curbată a aripilor acestor peşti este 

aerodinamică a unei aripi de pasăre. 
Peştii zburători pot profita de curenţii ascendenţi de aer, pentru 
şi prelungi timpul de zbor. Pentru a se desprinde de suprafaţa 

apei, este necesar ca peştii zburători să atingă viteze de peste 60 
. Înaintea „decolării”, coada unui peşte 

 

Scheletul unui mamut de acum 3 milioane 
șul de Sus 

George V. GRIGORE – București 

Scheletul unui mamut care a trăit în urmă cu trei 
milioane de ani a fost descoperit în anul 2008, la mina Racoş 

șul de Sus, jud. Covasna) din zona Baraolt, în timpul 

cesta are aproape 7 metri lungime şi 3 metri şi 
jumătate înălţime, iar specialiştii spun că este valoros 

a păstrat aproape în totalitate 
Muzeului Depresiunii 

până când se va găsi un spaţiu adecvat de expunere, 
Intenţia conducerii instituţiei este de a 

construi o clădire nouă în care să amenajeze o Secţie de 
, unde să fie expuse şi alte oase fosile 

altor animale preistorice descoperite pe teritoriul judeţului 
trezit interesul specialiştilor 

străini, iar paleontologul olandez Dick Mol a venit până la 
Domnul Dick Mol este unul dintre cei mai 

de seamă specialişti din lume în această specie, Anancus 
e o valoare deosebită, 

a păstrat intact în proporţie de peste 90%, fiind cel 
mai complet exemplar din această specie descoperit vreodată în 

lume. Şi mi-a atras atenţia asupra câtorva fragmente mici ca să 
avem grijă cum le păstrăm pentru că acest
lume”, a spus Demeter László, directorul muzeului, care e 
convins că, după ce va fi „ridicat în picioare”, mamutul va 
atrage foarte mulţi turişti din ţară şi străinătate.

Anancus Arvernensis – Mamutul de 3 milioanede ani 
descoperit la Racoșu de Sus (Jud. Covasna)

Muzeul din Baraolt este o secţie externă a 
Secuiesc din Sfântu Gheorghe unde există, de asemenea, 
colecţii deosebite, unele prezentate foarte rar publicului. 
Scheletul, potrivit specialiştilor, aparţine speciei 
Arvernensis, un strămoş al mamutului care a trăit în urmă cu 3 
milioane de ani.În anul 2016, „Dino Parc Râşnov
colaborare cu Muzeul Naţional Secuiesc
Baraolt, a găzduit o expoziţie unicat, în cadrul căreia scheletul 
mamutuluidescoperit la Racoşul de Sus în 2008, a fost expus 
vizitatorilor. „Ne bucură faptul că putem organiza o expoziţie 
cu beneficii pentru toată lumea, pentru că în prezent scheletul 
este vizitat la Baraolt de 3.000 de oameni anual, iar la Dino 
Parc va putea fi văzut de peste 300.000 de oameni.
expoziţiei, curioşii vor putea vedea nu doar impresionantul 
schelet, ci şi o reproducere virtuală interactivă a 
mastodontului, care va simula condiţiile de v
Dino Parc Râşnov este o zonă de agrement şi un muzeu în aer 
liber, situat pe Strada Cetăţii, în apropiere de Cetatea Râşnov. 
Pe lângă un traseu impresionant cu 46 de dinozauri în mărime 
naturală, parcul dispune de locuri de joacă pentru 
în arbori, un cinematograf 9D şi multe alte zone interactive”
declarat Adrian Apostu, manager Dino Parc Râşnov.
Muzeului Depresiunii Baraolt,cel care găzduie
mamutului unicat mondial va avea cât de curând un spaţiu 
adecvat de expunere, suficient de mare, posibil chiar 
paleontologie şi geologiepe care și-o dore
să fie expuse şi alte oase fosileale alt
descoperite în zona judeţului Covasna.

paleontologiepaleontologiepaleontologiepaleontologie    
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a atras atenţia asupra câtorva fragmente mici ca să 
avem grijă cum le păstrăm pentru că aceste oase sunt unice în 

”, a spus Demeter László, directorul muzeului, care e 
convins că, după ce va fi „ridicat în picioare”, mamutul va 
atrage foarte mulţi turişti din ţară şi străinătate. 

 

Mamutul de 3 milioanede ani 
șu de Sus (Jud. Covasna) 

este o secţie externă a Muzeului Naţional 
din Sfântu Gheorghe unde există, de asemenea, 

colecţii deosebite, unele prezentate foarte rar publicului. 
Scheletul, potrivit specialiştilor, aparţine speciei Anancus 

, un strămoş al mamutului care a trăit în urmă cu 3 
Dino Parc Râşnov”, în 

Muzeul Naţional Secuiesc,filiala Depresiunii 
expoziţie unicat, în cadrul căreia scheletul 

mamutuluidescoperit la Racoşul de Sus în 2008, a fost expus 
Ne bucură faptul că putem organiza o expoziţie 

cu beneficii pentru toată lumea, pentru că în prezent scheletul 
de 3.000 de oameni anual, iar la Dino 

Parc va putea fi văzut de peste 300.000 de oameni.În cadrul 
expoziţiei, curioşii vor putea vedea nu doar impresionantul 
schelet, ci şi o reproducere virtuală interactivă a 
mastodontului, care va simula condiţiile de viaţă ale acestuia. 
Dino Parc Râşnov este o zonă de agrement şi un muzeu în aer 
liber, situat pe Strada Cetăţii, în apropiere de Cetatea Râşnov. 
Pe lângă un traseu impresionant cu 46 de dinozauri în mărime 
naturală, parcul dispune de locuri de joacă pentru copii, căsuţe 
în arbori, un cinematograf 9D şi multe alte zone interactive”a 
declarat Adrian Apostu, manager Dino Parc Râşnov. Sperăm ca 

cel care găzduiește scheletul 
mamutului unicat mondial va avea cât de curând un spaţiu 
adecvat de expunere, suficient de mare, posibil chiar Secţia de 

o dorește atât de mult, unde 
să fie expuse şi alte oase fosileale altor animale preistorice 

judeţului Covasna. 
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Anancus Arvernensis, un strămoş al mamutului care 
a trăit în urmă cu 3 milioane de ani.

Dinozaurii „haţegani” de la Muzeul de 
Geologie din Bucureşti

 
                             Conf. Univ. George V. GRIGORE 

  Zilele trecute ajung pe Şoseaua Kiseleff şi cum aveam un 
interval de timp liber, profit de ocazie şi urc scările
frumoase, veche de aproape un secol, ce găzduieşte
uriaşe un patrimoniu cultural – ştiinţific inestimabil, reprezentat
prin remarca bile colecţii mineralogice, petrografice
paleontologice, respectiv Muzeul  de Geologie. În
săli ale acestui adevărat palat al ştiinţelor 
prezentate atât specialiştilor, cât şi publicului avid de 
cunoaştere, o colecţie impresionantă de „flori de mină”, dar
cea mai completă colecţie de roci şi fosile din România. De
asemenea, se pot vedea şi extraordinare reconstituiri ale unor 
vertebrate mari descoperite în stratele geologice de pe
României, inclusive câţiva dinozauri în mărime
descoperiţi în regiunea Haţeg. Clădirea impunătoare, declarată 
monument de arhitectură, a fost construită
brâncovenesc după proiectul renumitului arhitect Victor 
Ștefănescu la începutul secolului XX și a fost 
găzduirii Institutului Geologic.Regele Carol I a semnat
decretul regal de înființare a institutului, act care poate fi văzut, 
în original, chiar în holul de la intrare al muzeului. Acum un 
secol, pe lângă activitatea de cercetare desfășurată
și colecții de roci și minerale care puteau fi vizitate de public, ca 
un muzeu incipient organizat în sala „Colecțiuni
Primul custode al colecțiilor, Iuliu Moisil, care era în
timp și bibliotecar al institutului, a fost urmat
geologi la acea vreme – St. Cantuniari, V. Papiu, Al. Codarcea, 
Gh. Murgeanu, Gr. Răileanu. Schimbările suferite de institut au 
afectat și muzeul, astfel că în 1964, Al. Semaka, numit
devine un susținător activ al valorificării colec

paleontologiepaleontologiepaleontologiepaleontologie
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, un strămoş al mamutului care 
a trăit în urmă cu 3 milioane de ani. 

Muzeul de 
din Bucureşti 

George V. GRIGORE – 
București 

şi cum aveam un 
scările unei clădiri 

găzduieşte în sălile sale 
inestimabil, reprezentat 

mineralogice, petrografice şi 
. În splendidele 
 geologice sunt 

publicului avid de 
impresionantă de „flori de mină”, dar şi 

fosile din România. De 
reconstituiri ale unor 

geologice de pe teritoriul 
mărime natural 

impunătoare, declarată 
construită în stil neo-

arhitect Victor 
 destinată inițial 

Carol I a semnat în 1906 
țare a institutului, act care poate fi văzut, 

holul de la intrare al muzeului. Acum un 
șurată aici, existau 

minerale care puteau fi vizitate de public, ca 
țiuni” de la parter. 

țiilor, Iuliu Moisil, care era în același 
urmat apoi de tineri 

St. Cantuniari, V. Papiu, Al. Codarcea, 
suferite de institut au 

în 1964, Al. Semaka, numit custode, 
colecțiilor într-un 

muzeu național. După reinventarierea
pornit un schimb intens cu alte institute de profil din străinătate
pentru completarea fondului existent, în
reorganizarea pe tematici. Încercarea de a
acea perioadă a fost zădărnicită de bombardamente
cutremure, totul culminând cu acel cutremur
din 1977, când imobilul a fost grav afectat, colec
mutate temporar într-o altă clădire. 

Lucrările de refacere și consolidare a clădirii au demarat
1983, cu un proiect care, fără a afecta 
ideii de muzeu, de colecții deschise, vizitabile de un public larg.
Refacerea clădirii s-a făcut întocmai, pornind de la fotografiile 
de epocă, mai puțin sala Bibliotecii, care avea
de stejar până sub tavan (12 m înălțime) și o scară
ducea la balconul ce înconjura sala ca un brâu. Deschiderea
oficială a Muzeului Geologic s-a făcut, în
post-decembristă, în aprilie 1990. În
secție a Institutului Geologic al României
lucrează aici sunt în marea lor majoritate
vizitează Muzeul Antipa, sau Muzeul 
cu privirea şi spre Muzeul de Geologie
lângă minerale şi cristale (minunatele„flori de mină”), fosile
vechi de milioane de ani, dar şi panouri cu 
specie umane şi a celor vegetale şi animale. La etaj
dinozaurilor „haţegani”, aici fiind
descoperiţi în „Insula Haţegului”, unicate
sub forma fosilelor de milioane de ani
reconstituiri spectaculoase în mărime naturală. Senzaţia
prezenţa acestor uriaşi este unică. Pare un
zmei şi balauri de diferite forme, frumosc
paşnici. Când am coborât la subsol, am descoperit
lângă sala fluorescentă. Aceasta este
poliuretanică şi reconstituie un mediu 
stalactite şi stalagmite. Intrarea în Sala Fluorescentă
fiori, pentru că se face pe întuneric. Aici, în vitrine, 
minerale care au proprietăţi luminiscente
diferite culori: roşiatică, albastră, verde….  Odată
zilei, aflu cu bucurie că muzeul organizează
activităţi legate de Lumea Dinozaurilor, cum este
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reinventarierea pieselor existente s-a 
cu alte institute de profil din străinătate 

fondului existent, în același timp cu 
Încercarea de a organiza un muzeu în 
zădărnicită de bombardamente și 

cutremur de tristăamintire 
afectat, colecțiile sale fiind 

 

consolidare a clădirii au demarat abia în 
 stilul inițial, corespundea 

vizitabile de un public larg. 
întocmai, pornind de la fotografiile 

Bibliotecii, care avea mobilier masiv 
țime) și o scară în spiral ce 

ala ca un brâu. Deschiderea 
făcut, în sfârșit, în perioada 
În prezent, muzeul este o 

Institutului Geologic al României, iar oamenii care 
majoritate geologi. Turiştii care 

 Ţăranului Român, caută 
Muzeul de Geologie. Aici pot admira pe 

cristale (minunatele„flori de mină”), fosile 
panouri cu descrierea evoluţiei 

animale. La etaj este „raiul” 
fiind prezentaţi dinozaurii 

„Insula Haţegului”, unicate pe plan mondial, atât 
sub forma fosilelor de milioane de ani vechime, cât şi a unor 

naturală. Senzaţia avută în 
unică. Pare un tărâm de basm cu 
forme, frumosc coloraţi şi aparent 

paşnici. Când am coborât la subsol, am descoperit peştera de 
este făcută din spumă 
 cavernicol „standard”, cu 

Sala Fluorescentă îţi dă ceva 
întuneric. Aici, în vitrine, stau cuminți 

luminiscente şi emit o lumină de 
culori: roşiatică, albastră, verde….  Odată ieşit la lumina 

organizează și alte genuri de 
Dinozaurilor, cum este „Grădina 
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Dinozaurilor - Atelier educative ,creativ”, realizat cu sprijinul
în colaborare cu celebrul „Dino Parc Râşnov”. Dacă
timp liber puteţi trece pragul milioanelor de ani
Muzeului de Geologie a României. Faceţi un pas i

Cel mai ciudat dinozaur descoperit 
vreodată – un prădător cu stil de via
semiacvatic și înfățișare de pasăre!

Tomi TOHANEANU

         A fost odată, ca niciodată, o creatură bizară… Avea 
cioc de rață, gât de lebădă și mers de pinguin. 

u este începutul vreunei povești și nici descrierea unei 
ființe mitologice, pentru că bizara creatură chiar a 
existat, cu milioane și milioane de ani în urmă. Este 

vorba despre Halszkaraptor, un dinozaur cu caracteristici 
uimitoare. 

După cum a declarat paleontologul Vincent Fernandez, de la 
European Synchrotron Radiation Facility, Halszkaraptor avea 
un aspect care îl individualizează între toți dinozarurii cunoscuți 
până în prezent. Pe lângă caracteristicile enumerate, 
Halszkaraptor avea și o coadă lungă. Cu toate că, prin 
înfățișarea sa, se aseamănă cu o pasăre, Halszkaraptor este 
considerat o reptilă non-aviană. În schimb, este înrudit cu 
ferocele velociaptor din Cretacic – un tip de dinozaur de 
dimensiuni nu foarte mari, care, însă, vâna în haită.

Creatura la care facem referire acum a trăit, pe planeta noastră, 
în urmă cu 71-75 de milioane de ani, și se putea deplasa fără 
dificultăți atât prin apă, cât și pe suprafața solului. Membrele 
anterioare erau utilizate pentru deplasarea prin apă, medi
care își captura prada. 

Resturile fosilizate ale dinozaurului de acum 71-
de ani au fost descoperite în deșertul Gobi (Mongolia), într
zonă în care, cândva, curgea un râu cu ape vijelioase, în
Halszkaraptor (Halszkaraptor escuilliei), dinozaurul cu gât 
lung, elegant, ca de lebădă, și mers de pinguin, își găsea hrana, 
care consta în pește. 

Interesantele fosile au fost examinate cu ajutorul unui scaner ce 
utilizează un accelerator de particule, pentru vizualizarea 
fosilelor încorporate în piatră, rezultând imagini fidele, de înaltă 
rezoluție, apreciate de către oamenii de știință. 

Halszkaraptor escuilliei avea un stil de viață semiacvatic. O 
mare parte din timp și-o petrecea în apă, vânând 
interacționând cu semeni de-ai săi. Trebuia să se deplaseze pe 
uscat atunci când își depunea ouăle. La nivelul botului, 
asemănător unui cioc, creatura avea dinți numeroși, curbați 
înspre înapoi. Cercetătorii susțin că, în zona frontală a 
capului, Halszkaraptor escuilliei deținea neuroni

N
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Cel mai ciudat dinozaur descoperit 
un prădător cu stil de viață 
și înfățișare de pasăre! 

Tomi TOHANEANU 

A fost odată, ca niciodată, o creatură bizară… Avea 
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țe mitologice, pentru că bizara creatură chiar a 

și milioane de ani în urmă. Este 
vorba despre Halszkaraptor, un dinozaur cu caracteristici 

declarat paleontologul Vincent Fernandez, de la 
European Synchrotron Radiation Facility, Halszkaraptor avea 

ți dinozarurii cunoscuți 
până în prezent. Pe lângă caracteristicile enumerate, 

adă lungă. Cu toate că, prin 
țișarea sa, se aseamănă cu o pasăre, Halszkaraptor este 

aviană. În schimb, este înrudit cu 
un tip de dinozaur de 

ită. 

Creatura la care facem referire acum a trăit, pe planeta noastră, 
și se putea deplasa fără 

ți atât prin apă, cât și pe suprafața solului. Membrele 
anterioare erau utilizate pentru deplasarea prin apă, mediu în 

-75 de milioane 
șertul Gobi (Mongolia), într-o 

zonă în care, cândva, curgea un râu cu ape vijelioase, în care 
), dinozaurul cu gât 

și mers de pinguin, își găsea hrana, 

Interesantele fosile au fost examinate cu ajutorul unui scaner ce 
utilizează un accelerator de particule, pentru vizualizarea 

te în piatră, rezultând imagini fidele, de înaltă 

ță semiacvatic. O 
o petrecea în apă, vânând și, probabil, 

săi. Trebuia să se deplaseze pe 
și depunea ouăle. La nivelul botului, 

ți numeroși, curbați 
țin că, în zona frontală a 

ținea neuroni specializați, 

care îi îngăduiau să detecteze mișcările prăzii sale, în mediul 
subacvati 

Surse: www.mnn.com, www.theguardian.com, wikipedia.org

 
Fosile vechi de 3,67 milioane de ani: cel 
mai complet schelet al unui strămo

străvechi al speciei umane
 

20 de ani de muncă au fost necesari pentru extragerea unor 
străvechi resturi fosile din roca dură în care erau captive, de 
milioane de ani. Ne referim, acum, la cel mai complet schelet 
aparținând unui strămoș străvechi al speciei noastre, dintre cele 
descoperite până în prezent. 

Scheletul aparține unei ființe din genul 
trăit în urmă cu 3,67 de milioane de ani în urmă. Este cel mai 
complet schelet de hominin, dintre cele care au mai mult de 1,5 
milioane de ani și, totodată, unul dintre cele mai vechi schelete 
de hominin descoperite în Africa de Sud.
căreia i-a aparținut scheletul a fost numită 

Little Foot nu este cel mai vechi hominin descoperit vreodată. 
Această calitate o are Ardi – un înainta
fosilizate au fost descoperite în Etiopia 
4,4 milioane de ani. Spre deosebire de Ardi, scheletul cunoscut 
sub numele de Little Foot este mai complet. 
oferi o sumedenie de informații prețioase 
viață, aspectul sau modul de deplasare al strămoșilor noștri 
îndepărtați. De pildă, studiul smalțului dentar (pe baza 
izotopilor) ne va oferi informații asupra alimentației și a 
mediului în care trăia Little Foot. 
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Surse: www.mnn.com, www.theguardian.com, wikipedia.org 

Fosile vechi de 3,67 milioane de ani: cel 
mai complet schelet al unui strămoș 

străvechi al speciei umane 

20 de ani de muncă au fost necesari pentru extragerea unor 
străvechi resturi fosile din roca dură în care erau captive, de 
milioane de ani. Ne referim, acum, la cel mai complet schelet 
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ținut scheletul a fost numită Little Foot. 

nu este cel mai vechi hominin descoperit vreodată. 
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fosilizate au fost descoperite în Etiopia și care a trăit în urmă cu 
4,4 milioane de ani. Spre deosebire de Ardi, scheletul cunoscut 
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ții prețioase – legate de stilul de 

ță, aspectul sau modul de deplasare al strămoșilor noștri 
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Ce se poate spune despre Little Foot, în prezent? Făptura 
(homininul) avea o înălțime redusă, de doar 1,35 metri. S
constatat, prin examinarea osaturii craniului și a bazinului, că 
acestea au aparținut unei femele tinere. Viața sa a luat sfârșit 
prematur: se pare că în urma căderii într-o grotă adâncă.

Ardi (Ardipithecus ramidus) – fiinta ce a trait acum 4,4 
milioane de ani 

Găsirea sa pe teritoriul care astăzi aparține Africii de Sud arată 
că homininii din această categorie erau deja prezen
parte a continentului african, mai devreme decât se credea. 
Little Foot este prima fosilă de hominin care îngăduie studiul 
comparativ al dimensiunilor membrelor. S-a constatat că, la fel 
ca la om, membrele inferioare erau mai lungi decât cele 
superioare, încă de acum 3,67 milioane de ani. Înainta
se deplasa în poziție bipedă, însă probabil că era destul de abilă 
și când venea vorba să se cațere în copaci, pentru a culege fructe 
sau a se feri de animalele de pradă. 

Resturile fosilizate au fost găsite în grotele Sterkfontein, nu 
departe de Johannesburg, în urmă cu două decenii, însă abia 
acum au fost extrase complet din blocul masiv de rocă în care 
erau încastrate, de milioane de ani. Respectiva rocă, cunoscută 
sub numele de brecie, este una deosebit de dură, asemenea 
betonului, astfel că munca de extragere a scheletului a fost 
deosebit de îndelungată și de anevoioasă, mai ales că s
desfășurat în interiorul unei grote. Sursa: www.sciencealert.com
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Fukushima: Posibil combustibil nuclear 
topit descoperit în interiorul reactorului 

deteriorate
 

 

     Imaginile furnizate de un robot subacvatic au arătat 
depozite mari ce par a fi combustibil nuclear topit în partea 
inferioară a unui reactor avariat de la centrala nucleară 
niponă Fukushima. 

Cantităţi mari de material similar lavei solidificate, în straturi cu 
grosimea de până la un metru, au fost găsite sub reactorul 3 al 
centralei nucleare Fukushima, potrivit declaraţiei companiei 
Tokyo Electric Power Co. (TEPCO), care operează centrala.

„Este normal să ne gândim că materialul topit s
bazinul de presiune al reactorului”, a declarat un oficial al 
companiei. 

Trei dintre cele patru reactoare ale centralei au fost complet 
distruse în 2011 de un tsunami declanşat de un cutremur 
puternic. Reactorul numărul 4 a fost, de asemenea, foarte 
avariat. 
Robotul subacvatic, care este echipat cu două camere, a făcut 
această descoperire la sfârşitul lunii iulie, în cea de
investigaţiei asupra Reactorului 3. 

Niveluri de radiaţii extrem de ridicate

Imaginile furnizate de robot au arătat pagubele serioase produse 
reactorului din cauza topirii nucleului. Resturile de combustibil 
sunt amestecate cu unele părţi ale reactorului distrus, 
că procesul de scoatere din funcţiune a centralei, ce va dura 
câteva decenii, va fi unul foarte dificil.

Purtătorul de cuvânt al TEPCO, Takahiro Kimoto, a declarat că 
este nevoie de mai mult timp pentru a analiza imaginile şi 
pentru a determina cum poate fi înlăturat combustibilul nuclear 
topit. Localizarea şi analizarea resturilor de combustibili şi a 
pagubelor produse fiecăruia dintre cele trei reactoare distruse 
reprezintă un pas critic pentru scoaterea din funcţiune a 
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Fukushima: Posibil combustibil nuclear 
topit descoperit în interiorul reactorului 

deteriorate 

Takahiro Kimoto 

 

Imaginile furnizate de un robot subacvatic au arătat 
depozite mari ce par a fi combustibil nuclear topit în partea 

reactor avariat de la centrala nucleară 

Cantităţi mari de material similar lavei solidificate, în straturi cu 
grosimea de până la un metru, au fost găsite sub reactorul 3 al 
centralei nucleare Fukushima, potrivit declaraţiei companiei 

yo Electric Power Co. (TEPCO), care operează centrala. 

Este normal să ne gândim că materialul topit s-a scurs din 
”, a declarat un oficial al 

Trei dintre cele patru reactoare ale centralei au fost complet 
use în 2011 de un tsunami declanşat de un cutremur 

puternic. Reactorul numărul 4 a fost, de asemenea, foarte 

Robotul subacvatic, care este echipat cu două camere, a făcut 
această descoperire la sfârşitul lunii iulie, în cea de-a doua zi a 

Niveluri de radiaţii extrem de ridicate  

Imaginile furnizate de robot au arătat pagubele serioase produse 
reactorului din cauza topirii nucleului. Resturile de combustibil 
sunt amestecate cu unele părţi ale reactorului distrus, sugerând 
că procesul de scoatere din funcţiune a centralei, ce va dura 
câteva decenii, va fi unul foarte dificil. 

Purtătorul de cuvânt al TEPCO, Takahiro Kimoto, a declarat că 
este nevoie de mai mult timp pentru a analiza imaginile şi 

m poate fi înlăturat combustibilul nuclear 
topit. Localizarea şi analizarea resturilor de combustibili şi a 
pagubelor produse fiecăruia dintre cele trei reactoare distruse 
reprezintă un pas critic pentru scoaterea din funcţiune a 
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centralei. Până acum, căutarea combustibilului topit în celelalte 
două reactoare avariate a eşuat din cauza pagubelor intense şi a 
nivelurilor de radiaţie extrem de ridicate. 

Deasupra Europei a apărut în noiembrie 
2017 un nor radioactiv de mari propor
care a fost observat de savanții din mai 

multe țări 

            În atmosfera unui șir de state europene a fost 
depistat izotopul de ruteniu-106, între care Austria, 
Germania, Italia, Franța.  

nsă cercetătorii habar nu au de unde a apărut acesta 
provocat formarea lui, informează EuroNews.

Specialiștii francezi presupun că acest element radioactiv ar fi 
putut ajunge în atmosferă din cauza unei scurgeri la o unitate de 
prelucrare a deșeurilor radioactive din Rusia sau din Kazahstan.

Cercetătorii europeni exclud posibilitatea unui incident la vre
stație atomoelectrică. Or, dacă la una dintre aceste stații ar fi 
avut loc un accident atunci nivelul radiației în atmosferă ar fi 
fost mult mai mare. 

Autoritățile ruse și cele kazahe au fost sesizate de cercetător
europeni în legătură cu izotopul de ruteniu-106. Acestea au 
menționat că nu au înregistrat scurgeri de radiație la nici un 
obiectiv nuclear. 

Specialiștii au precizat că în acest nor se conține o cantitate de 
radiație care nu prezintă pericol pentru viața și sănătatea 
oamenilor. https://ro.sputnik.md/society/20171112/15551417/europa
radiatie-nor.html 

Donald Trump şi Noua Ordine Mondială 
Al Treilea Război Mondial

Au înnebunit americanii?  

       Noi ne-am uitat cu gura căscată la americani 
dintotdeauna. Şi nu numai noi. Ne-am uitat cu admiraţie şi 
cu invidie, ne-am uitat cu speranţă şi reproş. Azi ne uităm la 
ei şi nu mai înţelegem nimic.  

sta să fie democraţia pe care o predicau ei lumii întregi, 
democraţia pe care lumea întreagă se căznea să o 
implementeze musai prin ogrăzile lor cu paie, cu 

coceni, cu nisip sau cu liane? Sau noi nu am înţeles bine lecţia 
predată? 

Nu am înţeles că, de fapt, adevărata democraţie ar
doar opinia ta contează, că doar ea reprezintă adevărul, 
dreptatea şi progresul, că ceea ce ar crede alţii nu
minciună, injustiţie şi regres? Nu am înţeles sau nu am văzut, 

Î 

A
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am uitat cu admiraţie şi 

am uitat cu speranţă şi reproş. Azi ne uităm la 

care o predicau ei lumii întregi, 
democraţia pe care lumea întreagă se căznea să o 
implementeze musai prin ogrăzile lor cu paie, cu 

coceni, cu nisip sau cu liane? Sau noi nu am înţeles bine lecţia 

Nu am înţeles că, de fapt, adevărata democraţie ar fi atunci când 
doar opinia ta contează, că doar ea reprezintă adevărul, 
dreptatea şi progresul, că ceea ce ar crede alţii nu-i decât 
minciună, injustiţie şi regres? Nu am înţeles sau nu am văzut, 

poate, că legile sunt făcute pentru a fi încălcate dacă nu 
convin nouă fără să ne pese de ceea ce cred alţii, că dacă 
„Dumnezeu a murit”, precum zicea Nietzsche în 
Zarathustra şi aşa cum se grăbesc unii să reia fără să înţeleagă 
bine sensul spuselor filosofului german, însemnă că trebuie să 
ne comportăm ca oameni fără niciun Dumnezeu?

Ce să înţelegem când preşedintele americanilor, ales legal de 
către americanii înşişi, după numai câteva luni a devenit 
persoana cea mai blamată, cea mai ironizată, cea mai 
demonizată din toată istoria de până acum a St
Preşedintele care arată că doreşte ca regulile după care va căuta 
să se ghideze în mandatul său vor avea ca numitor comun în 
primul rând interesul americanilor: pe piaţa americană „
cumpere produse americane şi să se angajeze forţă de mu
americană”, „orice decizie în problemele de comerţ, finanţe, 
emigraţie sau afaceri externe să fie luată în beneficiul 
muncitorilor americani şi a familiilor americane
că principiul care va sta la baza tuturor acţiunilor sale va fi 
„America first”, care se angajează să reducă taxele şi 
impozitele, să restaureze respectul pentru lege, să combată 
infracţionalitatea, criminalitatea şi traficul de droguri, să 
îmbunătăţească sistemul medical, să revigoreze activitatea 
economică internă, să limiteze implicările armatei americane în 
conflictele externe, să reducă deficitul balanţei de plăţi, să 
mărească numărul locurilor de muncă prin crearea de condiţii 
favorabile pentru firmele naţionale ca ele să investească în ţară 
şi nu în străinătate, să reducă numărul şomerilor şi să ridice 
nivelul câştigurilor salariale, să controleze fluxul de imigranţi, 
să restaureze şi să dezvolte reţelele de şosele şi autostrăzi, să 
promoveze măsuri de protecţie a mediului înconjurător, care, în 
fine, declară că îşi face o datorie de credinţă în a urmări ca scop 
final al mandatului său redarea strălucirii şi măreţiei de altădată 
a Americii, strălucire şi măreţie care au stat vreme îndelungată 
în admiraţia întregii lumi la a cărei civilizaţie materială a 
contribuit din plin. 

Tocmai acest program naţional-patriotic american să
din minţi pe americani, care protestează zilnic împotriva lui? Pe 
străzi, în mass-media, la Hollywood, în sălile de concerte, în 
instituţii, în diferite organisme şi asociaţii, în diferite co
comisii? Sau America vrea să îşi taie venele ca să vadă cum îi 
stă cu venele tăiate? Oamenii de încredere ai preşedintelui 
american, Donald Trump, căci despre el este vorba, sunt vânaţi 
ca şi preşedintele însuşi. Michael Flynn, consilierul pe pro
de securitate naţională, a fost forţat să
Sessions, procurorul general al S.U.A. (echivalent ministrului 
justiţiei din alte state), a fost presat şi el să
acelaşi învinuire „criminală” ca şi Flynn, că în timpul
electorale cei doi, care făceau parte din echipa lui Trump, au 
avut convorbiri cu ambasadorul rus la Washington, Sergey 
Kislyak, ca şi cum ambasadorul rus era un arestat periculos cu 
care nimeni nu avea voie să vorbească, în schimb campania 
contracandidatei lui Trump, Hillary Clinton, putea să fie 
finanţată de multinaţionale şi cercuri arabe având legături cu 
ISIS. Membrii cei mai apropiaţi ai familiei sale nici ei nu scapă 
analizelor critice: soţia lui Trump, Melania (născută, atenţie! în 
Cehoslovacia comunistă), este neglijată de acesta, nu vrea să se 
mute la Casa Alba, poartă rochii prea scumpe; fata lui Trump, 
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poate, că legile sunt făcute pentru a fi încălcate dacă nu ne 
convin nouă fără să ne pese de ceea ce cred alţii, că dacă 

”, precum zicea Nietzsche în Aşa grăit-a 
şi aşa cum se grăbesc unii să reia fără să înţeleagă 

bine sensul spuselor filosofului german, însemnă că trebuie să 
rtăm ca oameni fără niciun Dumnezeu? 

Ce să înţelegem când preşedintele americanilor, ales legal de 
către americanii înşişi, după numai câteva luni a devenit 
persoana cea mai blamată, cea mai ironizată, cea mai 
demonizată din toată istoria de până acum a Statelor Unite? 
Preşedintele care arată că doreşte ca regulile după care va căuta 
să se ghideze în mandatul său vor avea ca numitor comun în 
primul rând interesul americanilor: pe piaţa americană „să se 
cumpere produse americane şi să se angajeze forţă de muncă 

orice decizie în problemele de comerţ, finanţe, 
emigraţie sau afaceri externe să fie luată în beneficiul 
muncitorilor americani şi a familiilor americane”, care afirmă 
că principiul care va sta la baza tuturor acţiunilor sale va fi 

”, care se angajează să reducă taxele şi 
impozitele, să restaureze respectul pentru lege, să combată 
infracţionalitatea, criminalitatea şi traficul de droguri, să 
îmbunătăţească sistemul medical, să revigoreze activitatea 

eze implicările armatei americane în 
conflictele externe, să reducă deficitul balanţei de plăţi, să 
mărească numărul locurilor de muncă prin crearea de condiţii 
favorabile pentru firmele naţionale ca ele să investească în ţară 

că numărul şomerilor şi să ridice 
nivelul câştigurilor salariale, să controleze fluxul de imigranţi, 
să restaureze şi să dezvolte reţelele de şosele şi autostrăzi, să 
promoveze măsuri de protecţie a mediului înconjurător, care, în 

o datorie de credinţă în a urmări ca scop 
final al mandatului său redarea strălucirii şi măreţiei de altădată 
a Americii, strălucire şi măreţie care au stat vreme îndelungată 
în admiraţia întregii lumi la a cărei civilizaţie materială a 

patriotic american să-i fi scos 
din minţi pe americani, care protestează zilnic împotriva lui? Pe 

media, la Hollywood, în sălile de concerte, în 
instituţii, în diferite organisme şi asociaţii, în diferite comitete şi 
comisii? Sau America vrea să îşi taie venele ca să vadă cum îi 
stă cu venele tăiate? Oamenii de încredere ai preşedintelui 
american, Donald Trump, căci despre el este vorba, sunt vânaţi 
ca şi preşedintele însuşi. Michael Flynn, consilierul pe probleme 
de securitate naţională, a fost forţat să-şi dea demisia, Jeff 
Sessions, procurorul general al S.U.A. (echivalent ministrului 
justiţiei din alte state), a fost presat şi el să-şi dea demisia sub 
acelaşi învinuire „criminală” ca şi Flynn, că în timpul campaniei 
electorale cei doi, care făceau parte din echipa lui Trump, au 
avut convorbiri cu ambasadorul rus la Washington, Sergey 
Kislyak, ca şi cum ambasadorul rus era un arestat periculos cu 
care nimeni nu avea voie să vorbească, în schimb campania 

racandidatei lui Trump, Hillary Clinton, putea să fie 
finanţată de multinaţionale şi cercuri arabe având legături cu 
ISIS. Membrii cei mai apropiaţi ai familiei sale nici ei nu scapă 
analizelor critice: soţia lui Trump, Melania (născută, atenţie! în 

ovacia comunistă), este neglijată de acesta, nu vrea să se 
mute la Casa Alba, poartă rochii prea scumpe; fata lui Trump, 
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Ivanka, (aha, nume rusesc!) sfidează lumea călătorind în mod 
ipocrit cu companii aeriene low-cost. 

După ce, în ianuarie, în faţa Trump International Hotel din 
Washington un bărbat a mimat că vrea să-şi dea foc în semn de 
protest faţă de „lipsa de respect” a lui Trump faţă de Constituţia 
americană, în dimineaţa zilei de 3 martie, la orele 4,30, în mod 
suspect, la Trump International Hotel din New York, acolo 
unde locuieşte soţia lui Trump împreună cu fiul lor, izbucneşte 
un incendiu la unul din etajele superioare ale clădirii, scenă 
izbitor de asemănătoare cu ameninţările mafiote pe care le 
vedem în filmele marca Hollywood. 

Declaraţiile preşedintelui sunt întoarse pe dos sau 
interpretate cu rea credinţă  

Faptul că i-a mulţumit telefonic preşedintelui taiwanez pentru 
felicitările transmise cu ocazia alegerii sale în funcţia de 
preşedinte al S.U.A. a fost trâmbiţată de presa americană ca o 
dovadă explicită a faptului că Trump nu respectă principiul la 
care chinezii ţin atât de mult, cel al unei „singure Chine”. 
Telefonul dat apoi de Trump preşedintelui chinez pentru a-l 
linişti că nu are intenţia de a se abate de la respectivul principiu 
respectat şi de predecesorii săi de la Casa Albă şi că scurta 
discuţie avută de el cu preşedintele Taiwanului nu s-a încadrat 
decât în limitele civilizate ale bunei cuviinţe, n-a mai contat 
printre subiectele ulterioare ale presei americane.  

Toată „lumea bună” americană a sărit în sus atunci când Trump 
referindu-se în cadrul unui discurs la atacurile teroriste din 
Europa a spus: „uitaţi-vă ce s-a întâmplat azi-noapte în 
Suedia”. Au sărit în sus şi presa suedeză şi premierul Suediei şi 
ministerul de externe suedez, infirmând categoric faptul că „azi-
noapte” (e vorba despre noaptea de vineri, în preziua 
discursului pronunţat de Trump sâmbătă 18 februarie) s-ar fi 
produs vreun incident terorist în Suedia şi acuzându-l pe Trump 
că defăimează ţara scandinavă. Nimeni nu a făcut nicio legătură 
cu faptul că în vinerea respectivă, seara, postul american de 
televiziune Fox News Channel difuza un documentar în care, pe 
fundalul unor imagini filmate la faţa locului cu vitrine sparte şi 
incendii, informa că, în urma intrării masive de imigranţi în 
Suedia (160.000 numai anul trecut dintre care doar 500 au găsit 
locuri de muncă) a crescut numărul violenţelor cu arme de foc şi 
al violurilor. Nu a mai contat, desigur, că a doua zi Trump a 
explicat că s-a referit în general la actele de violenţă din Europa 
şi la documentarul de „vineri” al Canalului Fox News. De 
asemenea, a fost trecută sub tăcere situaţia cu adevărat tulbure 
din Suedia, ţară în care au apărut zone locuite majoritar sau 
exclusiv de imigranţi musulmani unde legile statului nu se mai 
aplică, unde serviciile de protecţie şi investigaţie ale poliţiei, 
cele de paramedici şi de pompieri nu-şi pot îndeplini misiunea 
pentru că sunt atacate de grupurile de imigranţi. Datorită 
insecurităţii muncii lor, mulţi poliţişti au început să părăsească 
masiv poliţia suedeză. După un raport din luna septembrie citat 
de site-ul american de ştiri şi analize Breibart, 80% din ofiţerii 
de poliţie se gândesc să-şi schimbe meseria din cauza 
pericolului muncii lor. A fost trecută sub tăcere şi îngrijorarea 
ţărilor vecine. Astfel, nu de mult, primul ministru norvegian 
declara că, în cazul în care situaţia din Suedia continuă să se 

deterioreze, Norvegia este gata să abandoneze Convenţia de la 
Geneva privind refugiaţii, să închidă graniţa cu armata, iar 
refugiaţii care vin dinspre Suedia să fie trimişi înapoi fără nicio 
posibilitate de a solicita azil, declaraţii asemănătoare fiind 
făcute şi de reprezentanţi ai Finlandei şi Danemarcei. Şi dacă 
acestea nu ar fi fost de ajuns pentru ilustrarea situaţiei din 
Suedia, în seara de luni 20 februarie, la două zile după acel 
„uitaţi-vă ce s-a întâmplat azi-noapte în Suedia” pronunţat de 
Trump, în cartierul Rinkeby din capitala Suediei, zonă locuită în 
majoritate de imigranţi, au izbucnit violenţe stradale soldate cu 
incendii, cu magazine devastate, cu poliţişti şi demonstranţi 
răniţi. Nu este lipsit de interes nici faptul că joi, 2 martie 2017, 
Suedia a anunţat că, începând cu anul viitor reintroduce 
serviciul militar obligatoriu, la care renunţase în 2010. 

Puterile europene s-au simţit de-a dreptul revoltate de direcţiile 
politicii lui Trump faţă de ţările europene, care se axează pe 
două probleme: dezvoltarea relaţiilor bilaterale dintre S.U.A. şi 
fiecare stat european în parte, fără intermedierea şi aprobarea 
Bruxelles-ului (apreciind Brexit-ul ca pe o manifestare de 
independenţă a Marii Britanii) şi respectarea cotelor de 
contribuţie la bugetul N.A.T.O. de toate ţările membre. Dacă 
membrii N.A.T.O. nu-şi respectă obligaţiile financiare, Trump 
apreciază că nici S.U.A. n-ar mai trebui să sară în ajutorul 
ţărilor membre în caz de agresiune externă. 

Ilustrativ pentru această situaţie este faptul că dintre ţările 
Europene membre N.A.T.O., doar 4 din cele 25 şi-au îndeplinit 
în anul 2016 obligaţiile asumate de a contribui cu 2% din P.I.B. 
la bugetul alianţei: Marea Britanie (2,21%), Grecia (2,38%), 
Estonia (2,16%) şi Polonia (2,00%). Celelalte puteri europene, 
Germania cu 1,19%, Italia cu 1,11% şi Spania cu 0,91% 
numărându-se printre codaşe, efortul lor financiar situându-se 
sub cel al României (1,48%), Franţa cu 1,78% aflându-se şi ea 
sub nivelul angajamentelor. 

 
Donald Tusk 

Reacţia europenilor a fost furibundă. La 31 ianuarie preşedintele 
Consiliului European, Donald Tusk, trimitea o scrisoare 
conducătorilor celor 28 de state membre U.E. în care avertiza că 
„Schimbările (de putere) de la Washington pun Europa într-o 
situaţie dificilă, noua administraţie părând a pune sub semnul 
întrebării ultimii 70 de ani de politică externă americană”, iar 
în continuare identifică drept riscuri pentru Uniunea Europeană 
„o Chină tot mai activă”, „politica agresivă a Rusiei în Ucraina 
şi celelalte ţări vecine”, „războaiele, teroarea şi anarhia din 
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Orientul Apropiat şi Africa”, precum şi „declaraţiile 
îngrijorătoare ale noii administraţii americane”. La sfârşit, 
Donald Tusk încheie cu concluzia-îndemn că „Astăzi trebuie să 
ne apărăm cu claritate demnitatea, fie că e vorba de Rusia, 
China, Statele Unite sau Turcia”. Întrucât o apărare nu se poate 
pregăti şi manifesta decât faţă de un duşman, rezultă că Tusk 
consideră Statele Unite alături de Rusia, China şi Turcia ca fiind 
duşmanii de astăzi ai Uniunii Europene. 

Preşedintele Franţei la momentul respectiv, François Hollande, 
la întâlnirea la nivel înalt a ţărilor membre U.E. ţinută în La 
Valetta, Malta, la începutul lui februarie a.c., a ţinut să 
tempereze eventualele tentaţii ale ţărilor europene de a da curs 
intenţiei S.U.A. de a încheia tratate separate cu fiecare ţară în 
parte, să atragă atenţia că statele europene membre U.E. care 
doresc să aibă relaţii bilaterale cu Administraţia Trump, trebuie 
să ceară în prealabil acordul Bruxelles-ului. Mai practică, 
Germania, fără alte discuţii, şi-a luat jucăriile din S.U.A. 
constând în rezerva de 3.000 tone aur valorând cca. 120 
miliarde Euro, şi a depus-o la Frankfurt, jumătate, şi câte un 
sfert la Londra şi Paris.  

S-a scris mult şi s-a vorbit şi mai mult despre gardul „inuman şi 
xenofob” pe care Trump vrea să-l construiască la graniţa dintre 
S.U.A. şi Mexic pentru a opri fluxul de imigranţi care pătrund 
ilegal în S.U.A. De ce o fi considerată atât de revoltătoare o 
măsură luată de o ţară pentru a-şi proteja frontierele de intruşi? 
De ce ar fi mai revoltător gardul dintre S.U.A. şi Mexic decât 
cele existente în Europa precum sunt gardurile dintre Ungaria şi 
Serbia, Austria şi Ungaria, Austria şi Slovenia, Turcia şi Grecia, 
Bulgaria şi Turcia (construit cu fonduri europene), cel din 
Franţa de la Calais – intrarea în Eurotunel, sau decât altele 
existente în zone geografice diferite cum ar fi cele dintre Israel 
şi Egipt, India şi Bangladesh sau enclava spaniolă Melilla şi 
Maroc? 

O altă măsură a lui Trump controversată, repudiată şi boicotată 
chiar de către persoane din apropierea sa (Sally Yates, ministrul 
interimar pentru justiţie) a fost ordinul pentru „Protejarea 
naţiunii de intrarea teroriştilor străini în Statele Unite” care 
interzicea accesul în S.U.A. pentru o perioadă de 90 de zile a 
persoanelor din 7 ţări musulmane (Siria, Irak, Irán, Libia, 
Somalia, Sudan şi Yemen), suspenda pentru o perioadă de 120 
de zile Programul de Primire în S.U.A. al Refugiaţilor şi 
suspenda pentru o perioadă indefinită primirea refugiaţilor 
sirieni. Măsura a fost luată din teama ca SUA să nu fie al doilea 
obiectiv, după Europa, al fluxului de imigranţi, cele 7 ţări fiind 
principalele ţări care au furnizat anual sute de mii de emigranţi 
în Europa, recordul fiind înregistrat în anul 2015 cu 1,8 
milioane de refugiaţi. 

Argumentul final care se aduce în campania neobosită şi 
nesfârşită anti-Trump este faptul că acesta a câştigat preşedinţia 
în urma obţinerii majorităţii voturilor electorilor, dar a avut mai 
puţine voturi populare decât contracandidata sa democrată, 
Hillary Clinton, ceea ce i-ar delegitima într-un fel victoria. 
Răspunsul lui Trump este de o simplitate şi de o logică 
dezarmantă atunci când spune că, în campania electorală el s-a 
concentrat pe câştigarea voturilor, pentru că numai aşa putea 

ajunge la Casa Albă conform constituţiei americane. Dacă 
aceasta ar fi prevăzut că victoria era dată de numărul voturilor 
populare şi nu de cele ale electorilor, atunci el s-ar fi concentrat 
pe câştigarea voturilor populare şi ar fi făcut, desigur, o 
campanie diferită. 

 

Cine şi de ce?  

Nu, pare să spună cineva, Trump este un preşedinte ilegitim, 
nimic din ceea ce face Trump nu este bine, ci este dăunător, este 
distructiv, este imoral, este împotriva progresului, este 
împotriva viitorului omenirii. Trump este inamicul numărul 
unu. Anticristul a sosit şi el se cheamă Donald Trump. Inamicul 
cui? Inamicul americanilor pentru care vrea să facă America 
mare din nou (Make America Great Again)? Cine luptă cu atâta 
fervoare, de dimineaţa până seara şi peste noapte împotriva lui 
Trump? Pe cine deranjează într-atâta programele sale de 
dezvoltare şi consolidare a Statelor Unite? Te-ai duce cu gândul 
la adversarii tradiţionali ai Americii, la Rusia şi la China, dar 
liderii acestora nu au nimic cu victoria lui Trump din alegerile 
pentru Casa Albă. În rolul de contestatari şi adversari 
înverşunaţi se manifestă, în mod surprinzător, persoane şi 
instituţii din interiorul S.U.A. sau din ţările europene tradiţional 
aliate cu S.U.A.  

Și cine sunt aceste persoane şi instituţii vestice care se opun 
planurilor şi programelor lui Trump? Cine şi de ce? Vedem că 
trusturi de presă multinaţionale din care fac parte New York 
Times, BuzzFed News, C.N.N., The Los Angeles Times, Politico, 
The BBC, Huffington Post, Washington Post, Wall Street 
Journal nu publică decât ştiri senzaţionalist-negative despre 
Trump, distructive, ironice, sugestiv-acuzatoare. 

Pentru a ne da seama de puterea financiară a acestor trusturi să 
amintim doar că C.N.N. are o cifră de afaceri de 19 miliarde 
dolari şi este deţinută de multimiliardarul american Ted Turner, 
cu o avere personală de peste 3 miliarde dolari. New York Times 
aparţine multimiliardarului mexican Carlos Slim, deţinător al 
unui adevărat imperiu al telecomunicaţiilor şi care, după Forbes, 
are o avere de 72 miliarde dolari. Prin întreprinderile lui din 
Mexic, Telmex et Grupo Carso, realizează 3% din P.I.B.-ul 
Mexicului. Wall Street Journal a fost achiziţionat în 2007 cu 
suma de 5 miliarde dolari de australianul Rupert Murdoch, 
proprietarul unui lanţ mediatic şi financiar cu 48.000 salariaţi şi 
cu o cifră de afaceri de 33 miliarde dolari. 

Mai vedem că staruri de cinema, cântăreți, scenariști sau 
regizori aparținând multinaționalelor industriei de divertisment 
de la Hollywood cu cele 38 de entități ale sale, fiecare 
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manevrând cifre de afaceri miliardare, nu obosesc în a-l 
demoniza pe Trump, a-l repudia și a încerca să-l izoleze ca pe 
un lepros. Mai vedem că ONG-uri multinaționale, precum cele 
conduse de Soros, nu fac economii în a sponsoriza demonstrații 
anti-Trump, plătind câte 16 dolari de protestant/oră, după ce a 
susținut cu 13 milioane de dolari campania contracandidatei lui 
Trump, Hillary Clinton. Frustrarea lui Soros este mare pentru că 
plasamentele sale au suferit pierderi de cca. 1 miliard de dolari 
prin câștigarea alegerilor americane de către Trump și nu de 
către preferata sa, Hillary Clinton. Soros este miliardarul iudeo-
maghiar, care, după Forbes, are o avere 25,2 miliarde dolari, cel 
care apreciază că cele mai fericite clipe al vieții sale au fost cele 
în care Ungaria s-a aflat sub ocupație germană în timpul celui 
de Al Doilea Război Mondial, perioadă din care se trage și 
grosul averii făcute de tatăl său.  

După cum observăm, de fiecare dată când vorbim despre 
adversarii lui Trump apar cuvintele multinaționale și 
multimiliardar. Ce sunt de fapt aceste multinaționale 
multimiliardare și de ce ar fi ele împotriva lui Trump? 

Corporaţiile multinaţionale şi transnaţionale  

Istoria multinaţionalelor începe cu mult timp în urmă, tocmai în 
perioada colonialismului european din secolele XVI-XIX. 
Atunci, monarhiile europene din acele vremuri (mai puţin cele 
din Spania şi Portugalia) îşi administrau şi dezvoltau teritoriile 
de peste mări prin intermediul unor „arendaşi”, corporaţiile 
multinaţionale, organizaţii economico-financiare care controlau 
producţia de bunuri şi servicii într-una sau mai multe ţări, altele 
decât ţara lor proprie unde îşi aveau sediul central. Aceste 
corporaţii multinaţionale au avut un rol determinant în toată 
evoluţia ulterioară a climatului economic, social şi politic al 
planetei. 

Plecând de la obligaţia lor de fond de a duce produsele 
coloniilor în metropole, ele au contribuit direct la dezvoltarea 
comerţului internaţional, a căilor de comunicaţie de pe mare şi 
uscat. Pe rutele comerciale astfel trasate între colonii şi 
metropole multinaţionalele au creat pieţe intermediare de 
mărfuri şi servicii de unde obţineau noi şi însemnate câştiguri 
suplimentare. 

Mai departe, din dorinţa de extindere a afacerilor şi de mărire a 
profitului s-au implicat şi în activităţile de explorare, pentru 
descoperirea de noi zone furnizoare de materii prime. Odată 
descoperite aceste noi zone le-au populat apoi cu colonişti care 
să asigure forţa de muncă necesară în exploatările deschise. 
Profitul net realizat din aceste activităţi era investit, conform 
înţelegerilor cu monarhiile suverane, în ţările de baştină, în 
afară de cele necesare dezvoltării bazelor de producţie din 
colonii care erau realizate cu acordul metropolelor. Rezultatul 
net al activităţii corporaţiilor multinaţionale a fost îmbogăţirea 
metropolelor şi exploatarea coloniilor. Vorbim de rezultatul net 
pentru că, în valoare absolută, şi viaţa coloniilor a înregistrat la 
început un reviriment prin faptul că resursele lor naturale, 
necunoscute şi neexploatate până la venirea coloniştilor, acum 
scoase la suprafaţă, le ofereau şi lor câştig, desigur 

disproporţionat cu câştigurile metropolei. Disproporţia a 
continuat să crească pe măsură ce resursele coloniilor erau tot 
mai exploatate şi câştigurile tot mai mult canalizate către 
metropole. Unele dintre corporaţiile multinaţionale au fost 
implicate inclusiv în comerţul cu sclavi finanţând flotele şi 
porturile destinate acestui tip de comerţ. 

Acumulările de capital ale multinaţionalelor au devenit atât de 
importante încât acestea ajunseseră să împrumute cu bani însăşi 
casele regale din ţările lor de reşedinţă, în perioadele de crize 
sau de războaie, ceea ce a stârnit la un moment dat 
nemulţumirea, invidia şi îngrijorarea statelor monarhice. A fost 
prima fractură istorică dintre naţional şi multinaţional. Pentru 
remedierea situaţiei, în secolul XIX, statele coloniale în cauză 
au renunţat la serviciile corporaţiilor, preluând în administrare 
directă coloniile deţinute. Era însă târziu, corporaţiile controlau 
deja afacerile economice coloniale, iar influenţa lor a continuat 
să persiste, chiar să crească prin cumpărarea şi infiltrarea 
oficialităţilor coloniale.  

După această dată, corporaţiile multinaţionale se transformă în 
corporaţii transnaţionale care, spre deosebire de primele, nu se 
identifică cu o naţiune anume, având operaţii şi centre în diferite 
ţări, în funcţie de condiţii, fiecare dintre oficii având anumite 
grade de independenţă, dar legate între ele printr-o politică 
comună. Royal Dutch Shell, de exemplu, are sediul principal la 
Haga, în Olanda, dar este înregistrată oficial în Anglia, la 
Londra şi are prezenţe în peste 60 de ţări. 

După o perioadă de regrupare, aceste corporaţii multinaţionale 
devenite transnaţionale s-au dezvoltat într-un ritm sporit, 
nestingherite acum de vechea legătură tutelară cu o structură 
naţional statală. Puterea lor economică era impresionantă şi le 
oferea pârghiile necesare pentru a putea influenţa direct sau 
mascat politici naţionale, evenimente istorice, partide, guverne, 
alianţe sau ideologii. Războaiele, revoluţiile, revoltele nu au 
putut niciodată fi făcute decât cu bani, cu mulţi bani, cu 
finanţări substanţiale, iar aceste finanţări au venit întotdeauna de 
la cei care au dispus de resursele necesare, iar resursele au 
urmat constant drumul către transnaţionale. Fie că e vorba de 
revoluţia franceză, de cele două războaie mondiale, de revoluţia 
rusă, chineză sau de minuscula revoluţie cubaneză, toate s-au 
înfăptuit cu sprijin financiar al marilor companii. Nici aventura 
lui Hitler nu ar fi avut loc dacă nu ar fi beneficiat de sprijinul 
firmelor, băncilor şi instituţiilor controlate de Rothschild, de 
Standard Oil, Banca de Reglementări Internaţionale, Krupp, 
Siemens, Thyssen, Bosh, Allianz, ITT, General Motors etc., 
firme care după război au cunoscut dezvoltări spectaculoase (a 
se vedea cartea lui Jim Mars, Guvernarea din Umbră). 

În Europa din timpul celui de al Doilea Război Mondial, 
cuprinsă de flăcări de gloanţe şi sânge, Elveţia rămânea neatinsă 
şi prosperă. De ce? Pentru că din transnaţionalele bancare de 
acolo se finanţau ambele tabere, coloşi bancari înfiinţaţi încă 
din secolul al XIX-lea şi substanţial crescuţi în perioadele 
războaielor, coloşi transnaţionali care, în 2007, au ajuns să 
manevreze amețitoarea sumă de 2.700 miliarde USD, coloşi 
dintre care amintim: UBS AG, Union Bank of Switzerland 
(fondată în 1862), cu o valoare de capital de 2.200 miliarde 
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Euro; Credit Suisse (fondată în 1856), cu o valoare de piaţă de 
95 miliarde USD; Julius Bär Group Ltd. (fondată în 1890), cu o 
valoare de capital în sumă de 282.5 miliarde USD. 

După încheierea conflagraţiilor izbucnite cu sprijinul larg al 
transnaţionalelor, după ce autorităţile statale din ţările învinse 
erau debilitate, când sistemele lor economice şi juridice se aflau 
în ruină, transnaţionalele veneau să-şi culeagă dobânda la 
creditele acordate învingătorului. Exemple putem lua de oriunde 
şi din perioade diferite. Să observăm numai câteva mai 
apropiate de timpurile prezente, din Libia lui Gaddafi, din Irak-
ul lui Saddam, sau chiar din România lui Ceauşescu. Să 
observăm cine deţine controlul economic în aceste ţări după 
schimbările suferite în ultimele decenii, ca să descoperim şi cine 
le-a finanţat. Să observăm că economia românească, după 1989, 
în proporţie de 90% a trecut în mâna unor giganţi transnaţionali 
dintre care amintim: ArcelorMittal cu vânzări de 57 miliarde 
USD şi fabrici în 19 ţări; Coca-Cola HBC, companie 
luxemburghezo-americano-engleză cu sediul în Elveţia, cu 56 
de fabrici în 28 de ţări, cu vânzări de 6,5 miliarde USD şi 
venituri de 2,3 miliarde; Orange cu cifră de afaceri de 41 
miliarde Euro, 34 milioane clienţi în 13 ţări; Carrefour cu 
11.935 magazine în 30 de ţări, 360.000 angajaţi şi venituri de 
4,5 miliarde Euro; Renault cu 120.000 de angajaţi în 36 de ţări 
şi venituri anuale în valoare de 45 miliarde Euro; OMV cu 
vânzări anuale de 19 miliarde Euro şi 22.500 angajaţi; Deloitte 
cu o cifră de afaceri de 36,8 miliarde USD, cu 244.400 angajaţi 
în 150 de ţări (practic pe tot globul); Ernst & Young cu venituri 
anuale în valoare de 30 miliarde USD, 231.000 angajaţi în 150 
de ţări. 

Transnaţionalele au acumulat averi imense care au nevoie de tot 
mai mult spaţiu pentru a fi reinvestite şi nelăsate pradă 
devalorizării. Nici investiţiile considerate mult timp cele mai 
profitabile, cele legate de arme şi resurse energetice nu mai 
ajungeau să acopere rotirea capitalurilor acumulate. Crearea de 
conflicte a oferit posibilitatea corporaţiilor să vândă mărfuri 
ambilor beligeranţi, de la fiecare obţinând în plus promisiuni de 
tratamente preferenţiale după ce ar fi câştigat confruntările. 
Averile s-au acumulat şi mai mult, cereau tot mai mult spaţiu de 
manifestare.  

Spre sfârşitul secolului XX, pe locul întâi între investiţiile cele 
mai profitabile a ajuns să fie considerată, căutată şi impusă aşa-
zisa datorie suverană, adică datoria externă făcută de către un 
stat suveran, stat care urma să devină contribuitor veşnic la 
transnaţională, creditorul unor datorii contractate la ele direct 
sau mascate în instituţii internaţionale (destul de străvezii de 
altfel) şi imposibil de achitat atât datorită condiţiilor de 
contractare, cât mai ales piedicilor, capcanelor şi presiunilor 
exercitate asupra politicienilor din respectivele state. România, 
de exemplu, care în 1990 avea peste 2 miliarde dolari credite 
acordate în diferite state ale lumii, a ajuns treptat la o datorie 
externă de aprox. 100 miliarde de Euro, iar economia 
românească în proporţie de 90% a trecut în mâna companiilor 
străine, corporaţii care, datorită legislaţiei interne 
„recomandate” din afară, beneficiază de un sistem de impozitare 
diferit (preferenţial) faţă de sistemul de impozitare aplicat 
firmelor naţionale. 

Corporaţiile transnaţionale au ajuns să deţină averi colosale, 
greu de imaginat. Exemple sunt multe şi grăitoare. Hongkong 
and Shanghai Banking Corporation (HSBC), un conglomerat de 
32 de companii răspândite pe toate continentele cu afaceri în 
sistemul bancar, financiar, asigurări, asistenţă managerială 
pentru guverne, instituţii şi firme, intermedieri contacte 
internaţionale, media (Twitter, Facebook, LinkedIN, YouTube, 
WeChat și Instagram) şi fondată în anul 1865 cu scopul de a 
finanţa comerţul dintre Europa cu India şi China, HSBC 
dispune în prezent de o reţea formată din 4.400 oficii răspândite 
în 71 de ţări deservind un număr de 46 milioane clienţi. 
Conform datelor furnizate de The Global 2000, la nivelul anului 
2008 vânzările anuale ale HSBC se ridicau la suma de 146,50 
miliarde dolari (de 2,5 ori bugetul României pe anul 2017 
proiectat la 65,16 miliarde dolari), iar valoarea activelor era de 
2.349 miliarde dolari (de 12 ori Produsul Intern Brut al 
României estimat pentru 2017 la 194 miliarde dolari). 

O altă transnaţională de frunte, Royal Bank of Scotland, are 
vânzări anuale de 108,45 miliarde dolari şi active de 3.807,51 
miliarde dolari (de aproape 20 de ori PIB-ul României). Alte 
transnaţionale au vânzări anuale mai mari decât tot Produsul 
Intern Brut al României, care este de 194 miliarde dolari, 
precum Total cu 200 miliarde anual, Wal-Mart Stores – 378,80 
miliarde dolari, Chevron – 204 miliarde dolari. Şi exemplele pot 
continua.  

Conform Fortune Global 500, primele 500 de companii din 
lume au realizat în anul 2015 venituri totale în valoare de 
27.666 miliarde dolari şi profituri în valoare de 1.500 miliarde 
dolari, folosind munca a 67 milioane de angajaţi. În ansamblul 
lor, companiile transnaţionale desfăşoară peste 66% din 
comerţul internaţional. Prin lanţurile lor de filiale, 
transnaţionalele sunt implantate în toate ţările, atât în cele 
dezvoltate cât şi în cele în curs de dezvoltare. Deţin lanţuri 
economice care pleacă de la procesele de extragerea a materiilor 
prime şi la prelucrarea lor, până la comercializare, trecând prin 
transporturi, comunicaţii, şi toate celelalte segmente economice 
(service, proiectare, cercetare, management, marketing, 
banking, asigurări etc.).  

O statistică Le Monde concluziona că, în 2016, doar 1% din 
populaţia Terrei deţinea mai mult de 50% din PIB-ul mondial, 
iar tendinţa de concentrare a averilor este în continuă creştere, 
prevăzându-se pentru anul 2020 că 1% din populaţie va deţine 
54% din bogăţiile produse la nivel mondial. 

Confruntarea naţional - transnaţional, al Treilea Război 
Mondial  

Lupta transnaţionalelor cu autorităţile naţionale pentru 
câştigarea de spaţiu, luptă începută, după cum am văzut, în sec. 
XIX, s-a transformat în zilele noastre într-un conflict deschis 
sub conceptul instaurării „Noii ordini mondiale”. Ideea de bază 
a acestui concept este trecerea de la civilizaţiile naţionale la o 
civilizaţie globală, a întregii planete. Pentru atingerea acestei 
etape, considerată superioară în dezvoltarea omenirii, se are în 
vedere, în principal: 
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- Debilitarea statelor până la desfiinţare; 
- Desfiinţarea graniţelor statale; 
- Atenuarea până la dispariţie a sentimentului naţional;
- Amestecul naţionalităţilor şi raselor; 
- Uniformizarea legislaţiei; 
- Uniformizarea culturii; 
- Desfiinţarea familiei; 
- Desfiinţarea religiei; 
- Instituirea unei autorităţi unice mondiale; 
- Controlul şi supravegherea strictă a individului prin mijloace 
informatice. 

Probabil că acesta va fi viitorul, ne place sau nu, paşii făcuţi în 
această direcţie putând fi observaţi cu uşurinţă în zilele noastre. 
Transnaţionalele deţin averi care depăşesc bugetel
PIB-urile multor ţări, puterea lor de decizie este mai mare decât 
puterea multor guverne, iar prin reprezentanţii lor plasaţi în 
posturi importante şi dotaţi cu mijloace pe măsură pot influenţa 
în proporţii diferite deciziile oricărui guvern de pe planetă, chiar 
pe cele ale marilor puteri, pot induce curente de opinii, crea 
mişcări şi reorientări sociale. 

Aşa cum se petrece întotdeauna în faţa marilor schimbări, există 
însă şi reacţii de respingere, unele chiar puternice, care se 
ciocnesc cu tendinţele noilor procese. La aceasta asistăm astăzi, 
cu surprindere dacă nu facem legătura cu motivele şi cauzele 
lor. Actualele reacţii de respingere a civilizaţiei globale vin din 
partea unor lideri importanţi ai lumii de azi, mai greu de 
neutralizat, adepţi ai menţinerii civilizaţiilor naţionale: liderii 
Rusiei şi Statelor Unite, respectiv, Vladimir Putin şi Donald 
Trump. Ne putem întreba de ce nu intră în această categorie şi 
liderii chinezi. China, datorită populaţiei sale şi a indicelui de 
creştere al acesteia are a fortiori o vocaţie universală, 
contribuind la amestecul populaţiilor şi raselor. Au mai fost 
câţiva lideri care s-au opus mersului vremii şi au încercat să 
consolideze elementul naţional (Ceauşescu, Saddam şi El 
Gaddafi), dar ei au putu fi înlăturaţi cu uşurinţă. Cu Trump 
lucrurile sunt mai complicate datorită forţei sale economice 
personale şi deloc de neglijat şi a talentului oratoric de a se 
adresa maselor. El se poate opune cu aceleaşi arme cu care este 
atacat, dar, până la urmă, va fi şi el domolit aşa cum se petrece 
şi cu Papa Francisc I, un alt răzvrătit împotriva dominaţiei 
transnaţionalelor. Relaţiile cu Putin rămân în statu
fiind spre sfârşitul celor trei mandate, acţiunile urmând a 
cunoaşte intensificări în preajma alegerilor de anul viitor de la 
Moscova când, teoretic, Putin ar mai putea candida pentru un 
nou mandat. 

Moneda care se bate acum în SUA pe subiectul presupusei 
colaborări dintre Trump şi Putin din campania electorală 
americană, are ca scop tocmai să împiedice orice încercare de 
unire a forţelor celor doi naţionalişti (termen devenit peiorativ) 
împotriva forţelor transnaţionale ale globalizării. La noi în ţară 
observăm cum promotorii proiectelor cu vocaţie naţională, 
oricât de mici ar fi ele, sunt urgent şi veheme
contestaţi şi înlăturaţi.  

Uniunea Europeană a fost imaginată şi creată ca o etapă 
regională în drumul spre globalizare. Preşedintele Consiliului 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie 

Atenuarea până la dispariţie a sentimentului naţional; 

lul şi supravegherea strictă a individului prin mijloace 

Probabil că acesta va fi viitorul, ne place sau nu, paşii făcuţi în 
această direcţie putând fi observaţi cu uşurinţă în zilele noastre. 
Transnaţionalele deţin averi care depăşesc bugetele şi chiar 

urile multor ţări, puterea lor de decizie este mai mare decât 
puterea multor guverne, iar prin reprezentanţii lor plasaţi în 
posturi importante şi dotaţi cu mijloace pe măsură pot influenţa 

pe planetă, chiar 
pe cele ale marilor puteri, pot induce curente de opinii, crea 

Aşa cum se petrece întotdeauna în faţa marilor schimbări, există 
însă şi reacţii de respingere, unele chiar puternice, care se 

inţele noilor procese. La aceasta asistăm astăzi, 
cu surprindere dacă nu facem legătura cu motivele şi cauzele 
lor. Actualele reacţii de respingere a civilizaţiei globale vin din 
partea unor lideri importanţi ai lumii de azi, mai greu de 

i ai menţinerii civilizaţiilor naţionale: liderii 
Rusiei şi Statelor Unite, respectiv, Vladimir Putin şi Donald 
Trump. Ne putem întreba de ce nu intră în această categorie şi 
liderii chinezi. China, datorită populaţiei sale şi a indicelui de 

esteia are a fortiori o vocaţie universală, 
contribuind la amestecul populaţiilor şi raselor. Au mai fost 

au opus mersului vremii şi au încercat să 
consolideze elementul naţional (Ceauşescu, Saddam şi El 

ăturaţi cu uşurinţă. Cu Trump 
lucrurile sunt mai complicate datorită forţei sale economice 
personale şi deloc de neglijat şi a talentului oratoric de a se 
adresa maselor. El se poate opune cu aceleaşi arme cu care este 

l domolit aşa cum se petrece 
şi cu Papa Francisc I, un alt răzvrătit împotriva dominaţiei 
transnaţionalelor. Relaţiile cu Putin rămân în statu-quo, acesta 
fiind spre sfârşitul celor trei mandate, acţiunile urmând a 

lor de anul viitor de la 
Moscova când, teoretic, Putin ar mai putea candida pentru un 

Moneda care se bate acum în SUA pe subiectul presupusei 
colaborări dintre Trump şi Putin din campania electorală 

ice încercare de 
unire a forţelor celor doi naţionalişti (termen devenit peiorativ) 
împotriva forţelor transnaţionale ale globalizării. La noi în ţară 
observăm cum promotorii proiectelor cu vocaţie naţională, 
oricât de mici ar fi ele, sunt urgent şi vehement combătuţi, 

Uniunea Europeană a fost imaginată şi creată ca o etapă 
regională în drumul spre globalizare. Preşedintele Consiliului 

European, Donald Tusk, atrăgând atenţia în mod cinic: „
să fie foarte clar că dezintegrarea Uniunii Europene nu va duce 
la nicio restaurare mitică şi totală a suveranităţii ţărilor sale 
membre… doar împreună vom putea fi total independenţi
renunţând la „egoismul naţional” care „
transforme într-o alternativă la integrare

Confruntarea global - naţional se poartă pe întreaga planetă, 
adversarii nu mai reprezintă state sau naţiuni, ei se pot regăsi în 
interiorul aceloraşi graniţe, aceloraşi oraşe, aceloraşi forumuri, 
colectivităţi, formaţiuni politice sau administrative. Răzb
global - naţional, internaţional - local nu se poartă nici cu arme 
albe, nici cu arme de foc, nici cu arme de distrugere în masă, se 
poartă cu arme economice. Este mult prezisul şi temutul al 
Treilea Război Mondial, după care va veni „
aur a omenirii”, cine o mai apucă.Â 

Avertisment teribil de la NATO: Vremea 
păcii în Europa a trecut!

 

        Conflictele şi crizele declanşate la porţile continentului 
european arată că anii de pace în Europa au trecut, a 
declarat joi ministrul polonez al apărării, Tomasz 
Siemoniak, la o conferinţă de presă comună cu secretarul 
general al NATO, Jens Stoltenberg, desfăşurată la Zagan, în 
vestul Poloniei, relatează AFP. 

oliticieni şi mass-media, trebuie să spunem opiniei 
publice că perioada de zeci de ani de pace în Europa după 
terminarea Războiului Rece a trecut’, a spus Siemoniak, 

după ce a asistat împreună cu Stoltenberg la un exerciţiu al 
Forţei de Reacţie Rapidă a Alianţei (VJTF: Very High 
Readiness Joint Task Force). 

‘Ameninţările în jurul Europei sunt tot mai numeroase: criza 
ruso-ucraineană, gruparea Statul Islamic, criza complexă din 
Africa de Nord. Nu vom putea să ne apărăm mai bine 
bunăstarea europeană fără să facem mai mult pentru securitatea 
noastră’, a adăugat ministrul polonez al apărării.

La rândul său, Stoltenberg a semnalat că miniştrii apărării din 
statele NATO vor discuta la reuniune
săptămâna viitoare iniţiativa pre-poziţionării unor echipamente 
ale Alianţei în Europa de Est, subliniind că încă nu s
decizie la acest capitol. 

P
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European, Donald Tusk, atrăgând atenţia în mod cinic: „Trebuie 
ea Uniunii Europene nu va duce 

la nicio restaurare mitică şi totală a suveranităţii ţărilor sale 
membre… doar împreună vom putea fi total independenţi”, 

” care „încearcă să se 
o alternativă la integrare”.  

naţional se poartă pe întreaga planetă, 
adversarii nu mai reprezintă state sau naţiuni, ei se pot regăsi în 
interiorul aceloraşi graniţe, aceloraşi oraşe, aceloraşi forumuri, 
colectivităţi, formaţiuni politice sau administrative. Războiul 

local nu se poartă nici cu arme 
albe, nici cu arme de foc, nici cu arme de distrugere în masă, se 
poartă cu arme economice. Este mult prezisul şi temutul al 
Treilea Război Mondial, după care va veni „adevărată epocă de 

Avertisment teribil de la NATO: Vremea 
păcii în Europa a trecut! 

 

Conflictele şi crizele declanşate la porţile continentului 
european arată că anii de pace în Europa au trecut, a 
declarat joi ministrul polonez al apărării, Tomasz 
Siemoniak, la o conferinţă de presă comună cu secretarul 

enberg, desfăşurată la Zagan, în 

media, trebuie să spunem opiniei 
publice că perioada de zeci de ani de pace în Europa după 
terminarea Războiului Rece a trecut’, a spus Siemoniak, 

împreună cu Stoltenberg la un exerciţiu al 
Forţei de Reacţie Rapidă a Alianţei (VJTF: Very High 

‘Ameninţările în jurul Europei sunt tot mai numeroase: criza 
ucraineană, gruparea Statul Islamic, criza complexă din 

Nord. Nu vom putea să ne apărăm mai bine 
bunăstarea europeană fără să facem mai mult pentru securitatea 
noastră’, a adăugat ministrul polonez al apărării. 

La rândul său, Stoltenberg a semnalat că miniştrii apărării din 
statele NATO vor discuta la reuniunea ministerială de 

poziţionării unor echipamente 
ale Alianţei în Europa de Est, subliniind că încă nu s-a luat o 
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La primele aplicaţii de anvergură ale VJTF, începute săptămâna 
trecută în Polonia, participă circa 2.100 de soldaţi olandezi, 
cehi, germani, norvegieni, polonezi, lituanieni, belgieni, 
americani şi unguri. Crearea acestei forţe de reacţie rapidă a fost 
decisă la summitul NATO de anul trecut, cu obiectivul de a da 
încredere statelor din flancul estic al Alianţei, care se tem de 
Rusia. Sursa: http://www.stiripesurse.ro 

Neoatlantismul dintre mări
 

 Adrian SEVERIN
 
          Nu știu cât de mult s-a amestecat Rusia în alegerea 
Președintelui Donald Trump. Probabil mai puțin decât 
S.U.A. în alegerea Președintelui Boris Elțin. Și cu siguranță 
mai puțin decât Germania în alegerea Președintelui 
Iohannis.  

ert este însă că binecuvântarea Summit
mări, de la Varșovia, a fost dată de Președintele S.U.A. 
„invitat de onoare” – în cel mai autentic interes 

american.  
 
Formula „invitației” mi-a amintit de încercarea fostului ministru 
de externe grec, Theodoros Pangalos, de a crea un alt 
intermarium, și anume unul balcanic, cuprins între Marea 
Neagră, Marea Egee și Marea Ioniană, sub patronajul Rusiei; 
inițiativă zădărnicită atunci de o Românie cu vrednice ambiții 
de lider regional și opțiuni politice euro-atlantice. Ini
Pangalos, atent coordonată cu Moscova dar nu 
Bucureștiul, a fost oficializată în vara lui 1997 (un Summit al 
șefilor de state și guverne din țările Europei de Sud
convocat pentru toamnă în insula Creta), în timp ce, la începutul 
aceluiași an, România lansase la Varșovia, cu ocazia întâlnirii 
oficiale dintre președinții polonez și român, planul trilateralei 
România – Ucraina - Polonia, concretizată câteva luni mai 
târziu și extinsă prin includerea Republicii Mold
întâlnire a celor patru șefi de state cuprinse între Marea Baltică 
și Marea Neagră, a avut loc în același an la Ismail).
 
Tot în 1997 și tot din inițiativă românească a fost creată 
trilaterala România - Bulgaria - Turcia, care, după expresia 
Secretarului de Stat american Madeleine Albright, urma să 
funcționeze „spate în spate” cu trilaterala, deja născută (din 
impuls grecesc) România - Bulgaria - Grecia. România devenea 
astfel piesa de articulare a unor structuri de cooperare regională 
care uneau Marea Baltică, Marea Neagră și Marea Egee, 
mergând pe urmele unei idei interbelice lansată de mare
Pilsudsky, Președintele de atunci al Poloniei. 
 
În acest cadru se preconizau, printre altele, realizarea unui 
coridor de transport (o autostradă) care ar fi pornit de la 
Gdansk, pe malul Mării Baltice și s-ar fi terminat la 
Alexandropolis, pe malul Mării Egee, crearea unei re
integrate de distribuție a energiei, profitând de existența 
conexiunilor deja existente de pe timpul CAER, 
punct a unui sistem de consultări politice, incluzând domeniul 
apărării și securității. De menționat este faptul că la data la care 
acest proiect geo-strategic începea să prindă viață, pe tronsonul 

C
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Pangalos, atent coordonată cu Moscova dar nu și cu 
știul, a fost oficializată în vara lui 1997 (un Summit al 

șefilor de state și guverne din țările Europei de Sud-Est fusese 
p ce, la începutul 

și an, România lansase la Varșovia, cu ocazia întâlnirii 
ședinții polonez și român, planul trilateralei 

Polonia, concretizată câteva luni mai 
și extinsă prin includerea Republicii Moldova (prima 

șefi de state cuprinse între Marea Baltică 
și Marea Neagră, a avut loc în același an la Ismail). 

și tot din inițiativă românească a fost creată 
Turcia, care, după expresia 

retarului de Stat american Madeleine Albright, urma să 
” cu trilaterala, deja născută (din 

Grecia. România devenea 
astfel piesa de articulare a unor structuri de cooperare regională 

și Marea Egee, 
mergând pe urmele unei idei interbelice lansată de mareșalul 

ședintele de atunci al Poloniei.  

În acest cadru se preconizau, printre altele, realizarea unui 
ar fi pornit de la 
ar fi terminat la 

Alexandropolis, pe malul Mării Egee, crearea unei rețele 
ție a energiei, profitând de existența 

conexiunilor deja existente de pe timpul CAER, și punerea la 
t a unui sistem de consultări politice, incluzând domeniul 

și securității. De menționat este faptul că la data la care 
ță, pe tronsonul 

nordic (Marea Baltică - Marea Neagră) niciunul dintre 
participanți nu era membru UE sau NATO, iar pe tronsonul 
sudic (Marea Neagră - Marea Egee) numai Grecia 
membri NATO, și numai Grecia membru al UE.
 
Observatorii timpului au putut sesiza, în măsura în care aveau 
acuitatea și onestitatea necesare, pe 
SUA față de aceste aranjamente, iar pe de altă parte, rezerva 
Rusiei și răceala Germaniei. Într-adevăr, un 
direcția nord-sud, sprijinit de SUA, era una, iar o uniune 
balcanică tutelată de Rusia, era alta.
stins treptat, pierzându-și suflul, așa cum observa fostul 
ambasador polonez în România, Bogumil Luft, în cartea sa 
Românii în goană după happy-end
conducerii MAE în 1998. (Domnul Luft sus
Polonia nu a fost bine înțeles, cu excepția Președintelui 
Aleksander Kwasniewski). Paradoxal, România l
atât mai mult cu cât parteneriatul ei strategic cu SUA se 
transforma (la început tot din ini
vasalitate. O altă dovadă că America nu se 
pe o Românie care i se opune; adică o Românie verticală.
 
La începutul secolului XXI, analiști politici americani de prim 
rang (a se vedea lucrările lui Stratfor) au readus în aten
publică nevoia unei cooperări structurate 
între statele Europei Centrale și de Est cuprinse între Marea 
Baltică și Marea Neagră, mergând eventual până la Marea 
Mediterană. Acești analiști avertizau că țările din regiunea 
respectivă nu se pot baza pe sprijinul unei Americi prea 
implicate în rezolvarea problemelor globale, decât dacă vor 
să își apere singure interesele, și că atât Europa germană, cât și 
tandemul germano-rus nu au nici capacitatea, nici interesul, nici 
voința de a le garanta stabilitatea și progresul, decât dacă ele 
însele se vor constitui într-un bloc demn de luat în seamă.
 
În ceea ce mă privește, de ani buni, scriu despre nevoia unei 
inițiative politice românești menite să creeze o structură de 
securitate geopolitică fie în cadrul UE, fie în afara acesteia (total 
sau parțial), de-a lungul frontierei estice, între Marea Baltică 
Marea Neagră, cu posibilă ieșire spre Marea Egee. Aceasta 
devenea cu atât mai urgent cu cât America se depărta de 
Europa, Europa devenea tot mai germană iar Eurasia (sau Ruso
Asia) își reafirma vocația de putere imperială. Într
germană România este condamnată să rămână la periferia 
politică, ca simplă piață de desfacere, iar, în perspectiva unui 
nou Pact Ribbentrop-Molotov ea riscă să fie iară
cleștele geo-strategic ruso-german. Evident, toate au fost vorbe 
în vânt la București. 

Iată că acum proiectul intermarium se rede
politicii neoatlantiste a Președintelui Donald Trump; dar nu la 
București, ci la Varșovia. Nici așa nu este rău, atâta vreme cât și 
România se află acolo. 

Noutatea principală se referă la mările vizate 
între ele. Noul intermarium este ușor deplasat spre Vest, în așa 
fel încât să lase în afară fostele teritorii sovietice (inclusiv 
Moldova și exclusiv Ţările Baltice) ș
aproximativ cu aria fostului Imperiu Habsburgic (la care se 
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Marea Neagră) niciunul dintre 
ți nu era membru UE sau NATO, iar pe tronsonul 

Marea Egee) numai Grecia și Turcia erau 
și numai Grecia membru al UE. 

Observatorii timpului au putut sesiza, în măsura în care aveau 
și onestitatea necesare, pe de o parte, entuziasmul 

ță de aceste aranjamente, iar pe de altă parte, rezerva 
adevăr, un intermarium pe 

sud, sprijinit de SUA, era una, iar o uniune 
balcanică tutelată de Rusia, era alta. Proiectul românesc s-a 

și suflul, așa cum observa fostul 
ambasador polonez în România, Bogumil Luft, în cartea sa 

end, odată cu schimbarea 
conducerii MAE în 1998. (Domnul Luft susține că nici în 

țeles, cu excepția Președintelui 
Aleksander Kwasniewski). Paradoxal, România l-a neglijat cu 
atât mai mult cu cât parteneriatul ei strategic cu SUA se 
transforma (la început tot din inițiativă românească) în 
vasalitate. O altă dovadă că America nu se poate sprijini decât 
pe o Românie care i se opune; adică o Românie verticală. 

ști politici americani de prim 
rang (a se vedea lucrările lui Stratfor) au readus în atenția 
publică nevoia unei cooperări structurate și instituționalizate 

și de Est cuprinse între Marea 
și Marea Neagră, mergând eventual până la Marea 

ști analiști avertizau că țările din regiunea 
respectivă nu se pot baza pe sprijinul unei Americi prea 

te în rezolvarea problemelor globale, decât dacă vor ști 
și apere singure interesele, și că atât Europa germană, cât și 

rus nu au nici capacitatea, nici interesul, nici 
ța de a le garanta stabilitatea și progresul, decât dacă ele 

un bloc demn de luat în seamă. 

ște, de ani buni, scriu despre nevoia unei 
țiative politice românești menite să creeze o structură de 

securitate geopolitică fie în cadrul UE, fie în afara acesteia (total 
a lungul frontierei estice, între Marea Baltică și 

șire spre Marea Egee. Aceasta 
devenea cu atât mai urgent cu cât America se depărta de 
Europa, Europa devenea tot mai germană iar Eurasia (sau Ruso-

ția de putere imperială. Într-o Europă 
germană România este condamnată să rămână la periferia 

ță de desfacere, iar, în perspectiva unui 
Molotov ea riscă să fie iarăși strivită de 

german. Evident, toate au fost vorbe 

se redeșteaptă sub impulsul 
ședintelui Donald Trump; dar nu la 

ști, ci la Varșovia. Nici așa nu este rău, atâta vreme cât și 

Noutatea principală se referă la mările vizate și spațiul cuprins 
șor deplasat spre Vest, în așa 

fel încât să lase în afară fostele teritorii sovietice (inclusiv 
și exclusiv Ţările Baltice) și totodată să coincidă 

aproximativ cu aria fostului Imperiu Habsburgic (la care se 
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adaugă Vechiul Regat al României și Bulgaria, probabil, ca 
substitut al Turciei cu rolul de avanpost atlanticist la Marea 
Neagră).  
 
Marea Egee este înlocuită cu Marea Adriatică, lăsând astfel în 
afară Turcia neo-otomană, împreună cu partea Balcanilor de 
Vest locuită de ortodocși și musulmani. Totul sugerează 
refacerea echilibrului de putere existent în Europa antebelică 
printr-o combinație a soluțiilor convenite la Congresel
Viena (1815), Paris (1856) și Berlin (1878), sub monitorizarea 
și în profitul Washington-ului. 

Să fie acesta preambulul unui conflict transatlantic sau al unuia 
ruso-american ? Câtuși de puțin. Deși lipsită de căldură, reacția 
Berlinului și Moscovei față de Summit-ul celor trei mări de la 
Varșovia a fost mai degrabă calmă. 

Frontiera estică a acestui intermarium este aproape sigur agreată 
de Casa Albă și Kremlin. Rusia rămâne practic cu teritoriile 
fostului imperiu (inclusiv Ucraina), valoarea geostrategică a 
statelor baltice, nerecuperate, fiind pentru ea aproape zero, atât 
timp cât păstrează Kaliningradul, și cât proximitatea uriașei 
piețe rusești are o putere de atracție pentru economia lor mai 
mare decât piața europeană germanizată.  

Dacă nu vor fi formal ridicate, sancțiunile economice 
occidentale aplicate Rusiei după anexarea Crimeii vor fi cel 
puțin lăsate să cadă în desuetudine cât de curând. În fine, un 
bonus: Serbia și Macedonia rămân în afara unor aranjamente de 
securitate și deci disponibile pentru „protecția” rusă. Pe o atare 
bază, cooperarea ruso-americană în Orientul Mijlociu 
Pacific capătă perspective optimiste. 

În ceea ce o privește, Germania înțelege, desigur, că „
celor trei mări” se interpune în calea unei antante ruso
(inacceptabilă pentru SUA) de care ar fi depins profilarea 
Europei germane ca putere globală, dar, la ora actuală, Berlinul 
este mai preocupat de realizarea Europei politice (Statele Unite 
ale Europei Mici) în cadrul UE cu mai multe viteze. Prin 
urmare, atât timp cât „statele dintre mări” rămân pia
exporturile germane nu se întâlnesc cu concuren
(ceea ce nu este nici în interesul Americii), cât nu se revoltă 
împotriva apariției unui „nucleu dur” european și c
problemele de securitate cu banii SUA, Berlinul se poate 
acomoda cu realitatea geopolitică edificată în Mittteleuropa de 
neoatlanticismul american sau, mai bine-spus, trumpist.
 
Dacă această analiză este corectă, deocamdată România cade 
iarăși, oarecum, în picioare, dovedind, după cum observa P.P. 
Carp, că are atât de mult noroc încât nu îi mai trebuie 
politică bună. (Facem abstracție, desigur, de faptul că prin 
aranjamentul descris, prăpastia de destin dintre România, 
Basarabia și Bucovina de Nord se cască din nou). 

Chiar și așa, mai rămân două probleme de remarcat. Pe de o 
parte, se pune întrebarea: cât de durabilă este o comunitate de 
națiuni cu tradiții de rivalitate atât de solide precum cele (parcă 
prea multe) care intră în triunghiul geografice
contorsionat al celor trei mări amintite? Cât timp vor fi capabile 
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spus, trumpist. 

Dacă această analiză este corectă, deocamdată România cade 
și, oarecum, în picioare, dovedind, după cum observa P.P. 
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ție, desigur, de faptul că prin 

aranjamentul descris, prăpastia de destin dintre România, 
ina de Nord se cască din nou).  

și așa, mai rămân două probleme de remarcat. Pe de o 
parte, se pune întrebarea: cât de durabilă este o comunitate de 
țiuni cu tradiții de rivalitate atât de solide precum cele (parcă 

iul geograficește destul de 
contorsionat al celor trei mări amintite? Cât timp vor fi capabile 

și doritoare SUA să le țină împreună, făcându
cântecele de sirenă național-populiste intonate la Moscova 
Berlin? 

 
 
Pe de altă parte, securitatea geopolitică face posibilă bunăstarea, 
adică securitatea socio-economică, dar nu o 
securitate fără bunăstare (ca, de altfel, 
zadarnică; tot așa cum bunăstarea fără securitate (și fără 
libertate) este neviabilă. Pentru a le avea pe toate este nevoie de 
o politică românească autentică. Altminteri vom supravie
nu vom ... viețui. Căci de la supraviețuire la subviețuire nu este 
decât un pas. 

Avertismente cu tâlc – Putin: Nicio ţară de 
pe Pământ nu va supravieţui unui război 

nuclear 

        Întrebarea dacă rasa umană ar supravieţui unui 
potenţial război nuclear global a chinuit minţile multor 
generaţii, chiar şi pe cea a regizorului american Oliver 
Stone, care s-a întrebat dacă preşedintele rus crede că SUA 
ar putea ieşi victorioasă dintr-un astfel de conflict ce ar 
izbucni la un moment dat. 

„Într-un război total va domina SUA?
american pe liderul rus Vladimir Putin.
„Nu cred că cineva va supravieţui unui
răspunsul lui Putin, inclus într-o scurtă reclamă realizată de 
reţeaua de televiziune americană 
documentar creat de Oliver Stone, intitulat „
Putin”. Documentarul, difuzat în luna iunie 2017 la 
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și doritoare SUA să le țină împreună, făcându-le insensibile la 
populiste intonate la Moscova și la 

 

ecuritatea geopolitică face posibilă bunăstarea, 
economică, dar nu o și garantează. Or, 

securitate fără bunăstare (ca, de altfel, și fără libertate) este 
șa cum bunăstarea fără securitate (și fără 
iabilă. Pentru a le avea pe toate este nevoie de 

o politică românească autentică. Altminteri vom supraviețui dar 
țui. Căci de la supraviețuire la subviețuire nu este 

Putin: Nicio ţară de 
supravieţui unui război 

 
Oliver Stone 

 

Întrebarea dacă rasa umană ar supravieţui unui 
potenţial război nuclear global a chinuit minţile multor 
generaţii, chiar şi pe cea a regizorului american Oliver 

preşedintele rus crede că SUA 
un astfel de conflict ce ar 

un război total va domina SUA?”, l-a întrebat regizorul 
american pe liderul rus Vladimir Putin. 
Nu cred că cineva va supravieţui unui astfel de conflict”, a fost 

o scurtă reclamă realizată de 
reţeaua de televiziune americană Showtime pentru un 
documentar creat de Oliver Stone, intitulat „Interviuri cu 

”. Documentarul, difuzat în luna iunie 2017 la Showtime, 
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este alcătuit dintr-o serie de 4 interviuri luate de regizorul 
american preşedintelui rus. 

Apoi, Putin arată că simte pulsul strategiei şi tacticilor militare 
ruseşti. În scurta reclamă, Stone şi Putin sunt prezentaţi în 
„centrul de comandă” unde liderul rus a demonstrat că este la 
curent cu evoluţiile din teatrul militar sirian. 

„Pilotul afirmă că va face încă o încercare”, îi spune Putin 
regizorului american, în timp ce îi prezintă pe un smartphone o 
transmisie video în direct dintr-un avion militar. 

Stone îl întreabă pe preşedintele rus dacă există „
pentru schimbare” în relaţiile SUA-Rusia, dat fiind că la 
momentul interviului ambele state afirmaseră că acestea se află 
în cel mai scăzut punct de la sfârşitul Războiului Rece.

„Întotdeauna există o speranţă. Până când sunt gata să ne ducă 
la cimitir şi să ne îngroape”, a răspuns Putin. 

Pe lângă scurta reclamă, Showtime a încărcat pe website
două fragmente separate din interviurile lui Stone în care se 
discută despre relaţiile Rusia-NATO şi numeroasele tentative de 
asasinare a preşedintelui rus. 

Descriind NATO ca un instrument al politicii externe 
americane, Putin a precizat că membrii alianţei devin inevitabil 
„vasali” ai SUA.
„De îndată ce o ţară devine membră NATO, este greu să reziste 
presiunilor SUA. Şi, dintr-o dată, orice sistem de arme poate fi 
plasat în această ţară: un sistem de rachete anti
baze militare şi, dacă e necesar, noi sisteme ofensive
explicat liderul rus. 

Rusia, a declarat Putin, este forţată să ia contramăsuri la 
ameninţarea tot mai mare a NATO şi la comasarea sa militară la 
graniţele ruseşti.
„Trebuie să ne îndreptăm sistemele de rachete înspre 
instalaţiile care ne ameninţă. Situaţia devine tot mai 
tensionată”, a adăugat liderul de la Kremlin. 

Într-un alt videoclip, publicat de Showtime, Stone a susţinut că 
deţine informaţii credibile că Putin a supravieţuit în cazul a cel 
puţin cinci tentative de asasinare, care, potrivit liderului rus, au 
fost dejucate cu succes de echipa sa de securitate.

„Eu îmi fac treaba mea şi ofiţerii securităţii şi-o fac pe a lor, şi 
încă se comportă destul de bine. Am încredere în ei
Putin. 
Amintindu-şi de un proverb rusesc, Putin i-a spus lui Stone că 
„cei care sunt destinaţi să fie spânzuraţi nu se vor îneca

„Care este soarta dumneavoastră, ştiţi?”, a întrebat Stone.
„Doar Dumnezeu ne ştie destinul – al dumneavoastră şi al 
meu”, a răspuns preşedintele rus. 
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o serie de 4 interviuri luate de regizorul 

Apoi, Putin arată că simte pulsul strategiei şi tacticilor militare 
ruseşti. În scurta reclamă, Stone şi Putin sunt prezentaţi în 

e comandă” unde liderul rus a demonstrat că este la 

”, îi spune Putin 
regizorului american, în timp ce îi prezintă pe un smartphone o 

 

Stone îl întreabă pe preşedintele rus dacă există „vreo speranţă 
Rusia, dat fiind că la 

momentul interviului ambele state afirmaseră că acestea se află 
ui Rece. 

Întotdeauna există o speranţă. Până când sunt gata să ne ducă 

a încărcat pe website-ul său 
două fragmente separate din interviurile lui Stone în care se 

NATO şi numeroasele tentative de 

Descriind NATO ca un instrument al politicii externe 
americane, Putin a precizat că membrii alianţei devin inevitabil 
„vasali” ai SUA. 

TO, este greu să reziste 
o dată, orice sistem de arme poate fi 

plasat în această ţară: un sistem de rachete anti-balistic, noi 
baze militare şi, dacă e necesar, noi sisteme ofensive”, a 

in, este forţată să ia contramăsuri la 
ameninţarea tot mai mare a NATO şi la comasarea sa militară la 
graniţele ruseşti. 
Trebuie să ne îndreptăm sistemele de rachete înspre 

instalaţiile care ne ameninţă. Situaţia devine tot mai 

un alt videoclip, publicat de Showtime, Stone a susţinut că 
deţine informaţii credibile că Putin a supravieţuit în cazul a cel 
puţin cinci tentative de asasinare, care, potrivit liderului rus, au 

de securitate. 

o fac pe a lor, şi 
încă se comportă destul de bine. Am încredere în ei”, a adăugat 

a spus lui Stone că 
uraţi nu se vor îneca”. 

”, a întrebat Stone. 
al dumneavoastră şi al 

„Într-o zi, acest lucru se va întâmpla fiecăruia dintre noi. 
Întrebarea este dacă am realizat ceva în această lume efemeră 
şi dacă ne-am bucurat de viaţa noastră?”,

Putin: Rusia va răspunde «la un moment 
dat» insolenței SUA

          Președintele Vladimir Putin a avertizat că Rusia va 
răspunde la un moment dat „insolen
ce camera inferioară a Congresului SUA a votat un proiect 
de lege care prevede noi sancțiuni economice împotriva 
Moscovei, relatează agențiile internaționale citate de
Agerpres. 

„Noi ne comportăm într-un mod foarte rezervat
răbdător, însă la un moment dat va trebui să răspundem, pentru 
că este imposibil să tolerăm la nesfâr
țării noastre”, a declarat președintele rus în cadrul unei 
conferințe de presă comună cu omologul său finlandez Sauli 
Niinisto, la Savonlinna, în Finlanda. 

Cu toate acestea, Vladimir Putin a 
răspunsul Rusiei va depinde de versiunea finală a proiectului de 
lege, care la momentul acestor declara
rus urma să fie votat și de Senat și promulgat de pre
american Donald Trump. Între timp legea a parcurs toate 
etapele, fiind promulgată de Donald Trump la 2 august.

Textul legii, care vizează de asemenea Iranul 
impune represalii Rusiei pentru presupusul său amest
campania prezidențială americană de anul trecut, precum și 
pentru anexarea peninsulei ucrainene Crimeea 
conflictul din Ucraina. 

Proiectul a provocat indignarea Moscovei, dar 
pentru că deschide calea sancțiunilor 
europene care au proiecte în domeniul energetic în Rusia.

De asemenea, textul prevede și un mecanism inedit care nu este 
pe placul Casei Albe: președintele american Donald Trump are 
nevoie de acceptul congresmenilor dacă va dori vre
decidă suspendarea sancțiunilor existente împotriva Rusiei.
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o zi, acest lucru se va întâmpla fiecăruia dintre noi. 
ă am realizat ceva în această lume efemeră 

am bucurat de viaţa noastră?”, a mai precizat Putin. 

Putin: Rusia va răspunde «la un moment 
ței SUA 

 

ședintele Vladimir Putin a avertizat că Rusia va 
„insolenței” Statelor Unite după 

ce camera inferioară a Congresului SUA a votat un proiect 
țiuni economice împotriva 

țiile internaționale citate de 

un mod foarte rezervat, foarte 
răbdător, însă la un moment dat va trebui să răspundem, pentru 
că este imposibil să tolerăm la nesfârșit insolența la adresa 

ședintele rus în cadrul unei 
țe de presă comună cu omologul său finlandez Sauli 

Cu toate acestea, Vladimir Putin a ținut să precizeze că 
răspunsul Rusiei va depinde de versiunea finală a proiectului de 
lege, care la momentul acestor declarații făcute de președintele 

i promulgat de președintele 
american Donald Trump. Între timp legea a parcurs toate 
etapele, fiind promulgată de Donald Trump la 2 august. 

Textul legii, care vizează de asemenea Iranul și Coreea de Nord, 
impune represalii Rusiei pentru presupusul său amestec în 

țială americană de anul trecut, precum și 
pentru anexarea peninsulei ucrainene Crimeea și amestecul în 

Proiectul a provocat indignarea Moscovei, dar și a Europei, 
țiunilor împotriva unor companii 

europene care au proiecte în domeniul energetic în Rusia. 

și un mecanism inedit care nu este 
ședintele american Donald Trump are 

nevoie de acceptul congresmenilor dacă va dori vreodată să 
țiunilor existente împotriva Rusiei. 
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Președintele Vladimir Putin a mai afirmat că relațiile SUA
Rusia au fost „sacrificate” din cauza anchetei privind implicarea 
Moscovei în alegerile din 2016 din SUA. 

„Această investigație pare a fi o isterie anti-
Trump și oponenții săi”, a spus Putin. 
„Este trist că relațiile ruso-americane sunt sacrificate
motive de politică internă, a adăugat liderul de la Kremlin.

„Regretăm, pentru că dacă am fi acționat împreună (...), am fi 
putut rezolva mult mai eficient probleme foarte grave care 
îngrijorează poporul rus și cel american”, a spus el, făcând 
referire la soluționarea crizelor internaționale, lupta împotriva 
terorismului, protecția mediului, lupta împotriva imigra
ilegale și dezvoltarea economiei. 

„Sper că situația actuală se va încheia într-o zi 
noastre vor fi diferite, le vom consolida și dezvolta în interesul 
poporului rus și a celui american”, a conchis Vladimir Putin.

Sute de avioane şi mii de soldaţi spre 
Coreea de Nord. Nume de cod: 

Vigilant Ace 
 

Ionu

        Operațiunea Vigilant Ace, un amplu exerci
desfășurat de către Coreea de Sud și SUA, a fost pus în 
aplicare, duminică, 3 decembrie 2017 chiar în
inamicului numărul 1, Coreea de Nord.  

ute de aeronave și mii de soldați au fost mobilizați în 
acest exercițiu de război, unul dintre cele mai mari de 
acest fel, desfășurat în apropierea granițelor cu Coreea de 

Nord. Forțele americane și sud-coreene simulează
scară largă cu Coreea de Nord. Temerile nucleare au crescut, pe 
măsură ce Kim Jong-un a lansat o ultimă rachetă balistică 
săptămâna trecută - cea mai mare și mai puternică, din cadrul 
testelor nucleare efectuate până acum. Președintele american 
Donald Trump va încerca să-și încordeze mușchii în fața 
dictatorului de la Phenian, trimițând cele mai periculoase 
avioane de luptă, pentru a se pregăti pentru eventualul război.

S 
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ședintele Vladimir Putin a mai afirmat că relațiile SUA-
Rusia au fost „sacrificate” din cauza anchetei privind implicarea 

-rusească între 
”, a spus Putin.  

americane sunt sacrificate” din 
motive de politică internă, a adăugat liderul de la Kremlin. 

ționat împreună (...), am fi 
putut rezolva mult mai eficient probleme foarte grave care 

”, a spus el, făcând 
ționarea crizelor internaționale, lupta împotriva 

împotriva imigrației 

o zi și relațiile 
și dezvolta în interesul 

”, a conchis Vladimir Putin. 

avioane şi mii de soldaţi spre 
Coreea de Nord. Nume de cod:  

 

Ionuț GOGEAN 

, un amplu exercițiu de război 
șurat de către Coreea de Sud și SUA, a fost pus în 

chiar în coasta 

ți au fost mobilizați în 
țiu de război, unul dintre cele mai mari de 

șurat în apropierea granițelor cu Coreea de 
ene simulează un război la 

Temerile nucleare au crescut, pe 
un a lansat o ultimă rachetă balistică 

și mai puternică, din cadrul 
intele american 

și încordeze mușchii în fața 
țând cele mai periculoase 

avioane de luptă, pentru a se pregăti pentru eventualul război. 

Cel puțin 230 de avioane de război, atât din 
Coreea de Sud au luat parte, alături de 12.000 de solda
americani și 4.000 sud-coreeni la acest exerci
prelungit până pe 8 decembrie. 

România e expusă pe frontul estic, se 
confruntă cu Rusia 

 

       George Friedman spune că vizita lui Klaus Iohannis în 
SUA și întâlnirea lui cu Donald Trump se poate explica 
simplu: România a căpătat o importan
Statele Unite. 

cesta avertizează că România e amenin
direcții, Rusia și Turcia. 

„Pentru Statele Unite, două sunt țările care contează când vine 
vorba de contracararea Rusiei: una e Polonia, cealaltă e 
România. Acum, cu evenimentele din Turcia, România e 
importantă. E de o importanță crucială pentru Statele Unite
spus George Friedman la Digi 24. 

„În mod cert, România este o țară foarte proamericană. Cred 
că e pentru că e interesul său național. România e expusă pe 
frontul estic, Moldova se confruntă cu presiuni din partea 
rușilor. Celelalte țări pot oferi o susținere econo
numai Statele Unite oferă informațiile și resursele militare pe 
care România trebuie să le aibă pentru a rămâne liberă
adăugat el. 

„Aveți de-a face cu probleme care vin din două direc
România se confruntă cu rușii, care sunt o putere în d
confruntați, de asemenea, cu turcii, care sunt o putere în 
ascensiune. Asta vă face importanți pentru noi, dar e o regiune 
foarte periculoasă în care să trăiești
Geopolitical Futures și al agenției Stratfor.

 

 

A
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țin 230 de avioane de război, atât din SUA cât și din 
parte, alături de 12.000 de soldați 

acest exercițiu militar care s-a  

România e expusă pe frontul estic, se 
confruntă cu Rusia și Turcia 

 George Friedman 

 

George Friedman spune că vizita lui Klaus Iohannis în 
și întâlnirea lui cu Donald Trump se poate explica 

simplu: România a căpătat o importanță crucială pentru 

cesta avertizează că România e amenințată din două 

țările care contează când vine 
vorba de contracararea Rusiei: una e Polonia, cealaltă e 
România. Acum, cu evenimentele din Turcia, România e și mai 

ță crucială pentru Statele Unite”, a 

țară foarte proamericană. Cred 
țional. România e expusă pe 

frontul estic, Moldova se confruntă cu presiuni din partea 
șilor. Celelalte țări pot oferi o susținere economică, dar 

țiile și resursele militare pe 
care România trebuie să le aibă pentru a rămâne liberă”, a 

a face cu probleme care vin din două direcții: 
șii, care sunt o putere în declin. Vă 

ți, de asemenea, cu turcii, care sunt o putere în 
ți pentru noi, dar e o regiune 

ști”, a mai spus fondatorul 
și al agenției Stratfor. 
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Oficial rus: Sistemul antibalistic din 
România ameninţă Rusia, NATO 
generează o cursă a înarmării

 
 
          Sistemele antirachetă din România şi Polonia sunt 
capacităţi militare „foarte importante” şi reprezintă 
ameninţări pentru Rusia, afirmă Aleksandr Gruşko, 
ambasadorul rus la NATO, avertizând că deciziile Alianţei 
Nord-Atlantice generează o nouă cursă a înarmării

nstalarea elementelor antibalistice americane în România şi 
Polonia ameninţă siguranţa Rusiei; aceste elemente sunt 
„foarte importante din punctul de vedere al capacităţilor 

militare de luptă”, a declarat Aleksandr Gruşko.
 
„Amplasarea tuturor acestor instalaţii militare creează o 
configuraţie complet nouă a forţelor în apropierea frontierelor 
noastre, care nu doar că afectează siguranţa regională, ci şi 
periclitează şi ameninţă Federaţia Rusă”, a adăugat diplomatul 
rus, citat de ediţia italiană a agenţiei 
 
„Forţele NATO au fost mobilizate în zone în care nu au mai fost 
niciodată şi în care nu ar fi trebuit să fie niciodată
Aleksander Gruşko. „Astăzi, observăm toate semnele începerii 
unei curse a înarmării. În pofida asigurărilor că aceste 
capacităţi nu sunt provocări, ci reacţii defensive la modificarea 
sistemului de securitate, practicile ţărilor NATO
construcţii militare evidenţiază cu totul altceva
Aleksandr Gruşko, la o conferinţă de securitate, potrivit ediţiei 
în limba engleză a agenţiei 
Rusia a avertizat în mai multe rânduri că este „
preocupată” de instalarea sistemelor antibalistice NATO în 
România şi Polonia, afirmând că sunt interzise prin 
privind Forţele nucleare intermediare (INF) şi semnalând că va 
lua măsuri pentru a se apăra. 

 

 Rusia intensifică prezenţa militară ca 
reacţie la acţiuni NATO în Europa, 

inclusiv în România 

        Armata rusă a suplimentat prezenţa militară la 
frontiera vestică, după cum a anunţat în luna iunie 
ministrul rus al Apărării, Serghei Şoigu, precizând că 
aceasta este o reacţie la activităţile NATO în ţări central şi 
est-europene, inclusiv în România. „Situaţia la frontierele din 
vestul Rusiei tinde să se deterioreze. Acest lucru este cauzat de 
intensificarea activităţilor militare NATO în ţări est
Alianţa Nord-Atlantică suplimentează prezenţa în ţările baltice, 
unde se extinde infrastructura portuară, aeroportuară şi unde 

I 
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Oficial rus: Sistemul antibalistic din 
România ameninţă Rusia, NATO 
generează o cursă a înarmării 

Sistemele antirachetă din România şi Polonia sunt 
” şi reprezintă 

afirmă Aleksandr Gruşko, 
ambasadorul rus la NATO, avertizând că deciziile Alianţei 

Atlantice generează o nouă cursă a înarmării. 

nstalarea elementelor antibalistice americane în România şi 
Polonia ameninţă siguranţa Rusiei; aceste elemente sunt 

rte importante din punctul de vedere al capacităţilor 
”, a declarat Aleksandr Gruşko. 

Amplasarea tuturor acestor instalaţii militare creează o 
configuraţie complet nouă a forţelor în apropierea frontierelor 

ează siguranţa regională, ci şi 
”, a adăugat diplomatul 

rus, citat de ediţia italiană a agenţiei Sputnik. 

Forţele NATO au fost mobilizate în zone în care nu au mai fost 
iciodată”, a subliniat 

Astăzi, observăm toate semnele începerii 
unei curse a înarmării. În pofida asigurărilor că aceste 
capacităţi nu sunt provocări, ci reacţii defensive la modificarea 
sistemului de securitate, practicile ţărilor NATO privind 
construcţii militare evidenţiază cu totul altceva”, a precizat 
Aleksandr Gruşko, la o conferinţă de securitate, potrivit ediţiei 
în limba engleză a agenţiei Sputnik. 
Rusia a avertizat în mai multe rânduri că este „extrem de 

ea sistemelor antibalistice NATO în 
România şi Polonia, afirmând că sunt interzise prin Tratatul 

(INF) şi semnalând că va 

Rusia intensifică prezenţa militară ca 
în Europa, 

 
Armata rusă a suplimentat prezenţa militară la 

frontiera vestică, după cum a anunţat în luna iunie 
ministrul rus al Apărării, Serghei Şoigu, precizând că 
aceasta este o reacţie la activităţile NATO în ţări central şi 

uaţia la frontierele din 
vestul Rusiei tinde să se deterioreze. Acest lucru este cauzat de 
intensificarea activităţilor militare NATO în ţări est-europene. 

Atlantică suplimentează prezenţa în ţările baltice, 
uară, aeroportuară şi unde 

sunt construite noi baze militare”, a declarat Serghei Şoigu pe 
21 iunie2017. 
 

ATO definitivează planul celor patru batalioane 
multinaţionale în ţările baltice şi în Polonia, mobilizând 
„în total 5.000 de militari şi echipament

precizat Şoigu, avertizând şi în legătură cu elementele 
sistemului antibalistic. „Până în 2018, în afară de baza 
antirachetă din România, există planuri pentru construirea unei 
instalaţii similare în Polonia”, a adăugat ministrul rus al 
Apărării. 
 
„Acţiunile colegilor noştri occidentali conduc la distrugerea 
sistemului de securitate la nivel mondial, la amplificarea lipsei 
de încredere şi ne obligă să implementăm măsuri de reacţie, în 
principal în zona strategică vestică. Lucrăm la îmbunătă
capacităţilor ofensive”, sublinia Şoigu. „
şi grupuri tactice sunt pregătite pentru mobilizare rapidă
atras atenţia ministrul rus al Apărării. 
Peste 300 de sisteme militare au fost mobilizate în districtul 
militar vestic în ultimele şase luni. „
aproximativ 40 de unităţi militare vor fi construite în districtul 
militar vestic”, a încheiat Şoigu. 
Alianţa Nord-Atlantică a aprobat, în iulie 2016, un plan de 
consolidare a prezenţei militare în Europa de 
desfăşurarea a mii de militari în Polonia şi în ţările baltice. O 
structură multinaţională NATO ar urma să fie staţionată în 
România. În plus, Alianţa a preluat controlul asupra sistemului 
antirachetă, care include nave americane dotate cu sistem
antibalistice în largul Spaniei, un radar în Turcia şi elementele 
de interceptare din România. 
 
 

Românii – pălmașii Europei

 

Prof.  dr. Vicu MERLAN 

        Politica postdecembristă a guvernan
fost una păgubitoare pentru poporul român.

in ce în ce mai mult parcă se urmăre
dezrădăcinare și distrugere a poporului român, 
folosindu-se diverse strategii machiavelice. Guvernele 

ajunse la putere nu țin cont de interesele generale ale românilor, 
dând legi ce-l înstrăinează de la o zi la alta, de glia 
strămoșești.  

Pământul, atât de râvnit de înaintași, a ajuns o pradă importantă 
pentru străini. Legile le sunt favorabile doar celor care de
capitalul financiar, doar străinilor. Românul, din bruma de bani 
pe care o obține ca salariu, abia reușește să
achite creditul împrumutat și în cel mai bun caz să meargă 
câteva zile pe an în concediu. 

N

D
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”, a declarat Serghei Şoigu pe 

ATO definitivează planul celor patru batalioane 
multinaţionale în ţările baltice şi în Polonia, mobilizând 
în total 5.000 de militari şi echipamentele aferente”, a 

precizat Şoigu, avertizând şi în legătură cu elementele 
Până în 2018, în afară de baza 

antirachetă din România, există planuri pentru construirea unei 
”, a adăugat ministrul rus al 

Acţiunile colegilor noştri occidentali conduc la distrugerea 
sistemului de securitate la nivel mondial, la amplificarea lipsei 
de încredere şi ne obligă să implementăm măsuri de reacţie, în 
principal în zona strategică vestică. Lucrăm la îmbunătăţirea 

”, sublinia Şoigu. „Peste 30 de batalioane 
şi grupuri tactice sunt pregătite pentru mobilizare rapidă”, a 

Peste 300 de sisteme militare au fost mobilizate în districtul 
ultimele şase luni. „Până la sfârşitul anului, 

aproximativ 40 de unităţi militare vor fi construite în districtul 
”, a încheiat Şoigu.  

Atlantică a aprobat, în iulie 2016, un plan de 
consolidare a prezenţei militare în Europa de Est, prin 
desfăşurarea a mii de militari în Polonia şi în ţările baltice. O 
structură multinaţională NATO ar urma să fie staţionată în 
România. În plus, Alianţa a preluat controlul asupra sistemului 
antirachetă, care include nave americane dotate cu sisteme 
antibalistice în largul Spaniei, un radar în Turcia şi elementele 

șii Europei 

dr. Vicu MERLAN – Huși 

Politica postdecembristă a guvernanților României a 
fost una păgubitoare pentru poporul român.  

in ce în ce mai mult parcă se urmărește o politică de 
și distrugere a poporului român, 

se diverse strategii machiavelice. Guvernele 
țin cont de interesele generale ale românilor, 

o zi la alta, de glia și obiceiurile 

și, a ajuns o pradă importantă 
pentru străini. Legile le sunt favorabile doar celor care dețin 
capitalul financiar, doar străinilor. Românul, din bruma de bani 

ține ca salariu, abia reușește să-și ducă traiul, să-și 
și în cel mai bun caz să meargă 
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Această situație de fapt a făcut ca după anul 2007, an al aderării 
României la Uniunea Europeană, să se realizeze un exod al 
populației românești spre toate colțurile planetei. Pe cei mai 
mulți îi întâlnim în state precum: Italia, Spania, Anglia. Am 
întâlnit români și în îndepărtatele orașe ale nordului scandinav, 
la Kiruna, Tromso etc. 

Dacă până mai ieri pălmașii Europei proveneau din rândul 
polonezilor, sârbilor, albanezilor, arabilor etc, după 2007, 
românii au invadat  piața locurilor de muncă necalificată. Se 
poate observa că la ora actuală, românii prestează cele mai grele 
și mai dificile muncii, cele mai prost plătite, cele mai insalubre 
locuri etc. 

Intelectuali români, forțați de circumstanțele economice 
românești, s-au angajat, pe o perioadă scurtă (vacanțe, concedii 
fără plată) prestând servicii necalificate, unele umilitoare, din 
dorința de a câștiga câțiva euro în plus, muncă pe care acasă nu 
ar fi prestat-o niciodată. Salariul obținut acolo într-o lună de 
zile, mult sub media autohtonilor, reprezentă de cele mai multe 
ori suma a peste jumătate de an câștigați în țară. Motivația 
principală fiind așadar banul. Apela la această măsură extremă, 
ce implica multe riscuri (se știe că unii români au murit în 
condiții misterioase sau în accidente de muncă), deoarece, luați 
de val, s-au înglodat în datorii la cămătarii internaționali 
(bănci), din dorința de a avea unele bunuri de strictă necesitate, 
la care tânjeau cu decenii în urmă. Multe din cele râvnite și le-a 
cumpărat.  

Care a fost prețul? Umilința și decăderea la nivelul pălmașului 
ziler, exploatat la maxim. Aici nu mai conta meseria pe care 
fuseseră calificat în țară, nici studiile pe care le avea, conta forța 
brațelor sale, puterea de a munci. S-a observat, că indiferent de 
cât de civilizat s-ar crede un stat, fie că e Suedia, Germania, 
Norvegia, Anglia ș.a. banul, dorința de a câștiga cât mai mult, i-
au mințile și celor mai mărinimoși investitori capitaliști. În 
fond, sistemul capitalist are ca scop obținerea profitul indiferent 
de mijloacele folosite, mai puțin sau deloc îmbogățirea 
pălmașului.  

Mediul periculos în care lucrează pălmașul, toxic uneori, 
datorită erbicidelor, a surfectanților de tot felul, are ca efect 
degradarea fizică a acestuia. De exemplu, în Suedia, unde se 
plantau brazi, exista un mediu toxic riscant, datorită aportului 
de erbicide și îngrășăminte de tot felul, administrate copăcelului 
care urma să fie plantat, pentru a rezista la dăunători și pentru a 
crește. În Germania, Spania, Italia, Franța ș.a., unde ponderea 
pălmașului român este mare, în livezile cu pomi fructiferi, la 
grădini de zarzavaturi cu tomate, la căpșuni, sunt administrate 
zeci de tratamente, despre care culegătorul nu are habar, 
simțindu-le ulterior sau imediat sub forma migrenelor, a 
intoxicațiilor, a vomei, a alergiilor variate etc. 

 
S-a constatat că în oricare țară te-ai duce, procentul de autohtoni 
care să efectueze muncile grele din agricultură sau construcții 
(domenii prioritare pentru imigranți) este redus sau zero. 

Autoritățile occidentale au pe agenda de zi, primirea 
imigranților doar din interes economic și nicidecum din 
compasiune sau mărinimie. Obiectivul agendei occidentale îl 
constituie primirea imigranților – pălmași pentru munca 
necalificată, grea și riscantă, pentru aportul pălmașului la fondul 
de pensii, șomaj, asigurări medicale etc. (aport care poate merge 
uneori – ca în cazul Suediei – la peste 30 de procente din salarul 
brut) ceea ce face ca respectivele state să investească masiv în 
domenii care mențin sănătatea și bunăstarea populației 
autohtone. Statul din care provin pălmașii, primește doar o parte 
din banii câștigați de aceștia, prin faptul că ei vin acasă și 
cumpără materiale de construcții sau alte bunuri, aduse de cele 
mai multe ori tot din Occident, poate lucrate chiar de pălmașul 
român. Taxele fiind astfel absorbite de Corporațiile străine, de 
Multinaționalele care fentează statul prin diverse moduri, ce sug 
ca niște căpușe bruma de profit a pălmașului român, folosind 
diverse tehnici persuasive în a-l determina să devină un 
consumator fidel. 

 Așadar, de cele mai multe ori, produsele pe care le cumpăram 
și care ar trebui să ridice nivelul economic prin taxele care i se 
impun și prin încurajarea capitalului autohton, sunt importate, 
fiind vândute la noi cu prețurile din Occident, astfel încât 
produsele românești sunt înăbușite din fașă prin prețul 
necompetitiv. 

La toate acestea se mai adaugă și discriminarea neafișată pe 
care o resimt toți românii, etichetă datorată unor etnii parazite 
care merg în străinătate la furat sau cerșit. Faptele acestora scad 
dramatic stima românilor, prestanța intelectuală, fiind priviți cu 
suspiciune la tot pasul. Eticheta discriminatorie  este prezentă 
chiar și în rândul pălmașilor de alte naționalități. 
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Cu toate acestea apare un paradox:  

- românul este cel care prestează muncile cele mai grele, 
fiind cel mai harnic și mai priceput în toate, ceea ce 
dovedește o inventivitate peste media celorlalți; 

- are cel mai ridicat nivel intelectual în rândul pălmașilor 
(ingineri, profesori, medici etc); 

- se adaptează cel mai ușor la condițiile și tipurile de 
muncă, fiind priceput la toate; 

- dovedește altruism față de semeni și chiar față de 
camarazii străini; 

- este un bun bucătar (mâncând cel mai sănătos); 
- poate să se ridice de la nivelul pălmașului (care 

muncește toată săptămâna) la nivelul exploratorului, a 
omului de știință, al turistului pasionat de tainele 
munților, al culturii și civilizației locale și 
internaționale întalnite în muzee și vernisaje etc (la 
sfârșitul săptămânii); 

Pe ansamblu, muncile pălmașului român nu cuprind doar 
domeniile agricole și din construcții, ci și domenii sociale  
(îngrijirea bătrânilor, în special a celor cu probleme psihice sau 
de handicap fizic – muncă prestată cu precădere de femei), 
munca de întreținere a parcurilor, salubrizarea străzilor și 
canalelor, la vândut ziare și reviste pe străzi etc. Multe dintre 
femeile care îngrijesc bătrânii au fost uneori agresate sau chiar 
violate de copii sau nepoții acestor bătrâni. 

Mulți pălmași români ce prestează munci în sudul Europei sunt 
prost plătiți (sub 1000 de euro). Au fost cazuri în care atunci 
când și-au cerut drepturile,  românii au fost șantajați sau 
sechestrați luni de zile, altora nu li s-au plătit restanțele bănești, 
neavând bani de întors în țară. O vină parțială o au și 
concetățenii noștri, deoarece, pentru bani, au făcut mici 
compromisuri, fiind astfel marginalizați sau  umiliți, preferând 
să rămână în străinătate anii de zile, suportând aceste toate 
presiunile psihice și sociale în tot acest timp. Indiferent cât de 
multe oportunități i s-ar oferi, românii rămân în continuare 
pălmașii, care vor presta cele mai grele munci, indiferent de 

nivelul de studii cu care a plecat din țară. Rareori, unii, fac 
eforturi mari, învățând limba, reluând studiile, având două sau 
trei locuri de muncă pentru a-și plăti taxele școlare, astfel încât 
reușeșc din greu să pătrundă în societatea intelectuală. Chiar și 
ajuns la acel nivel, românii continuă să fie marginalizați și 
tratați diferit. 

Practic, dacă călătorești prin Europa, vei întâlni în livezi sau 
șantierele de construcții, un  număr mare de români, uneori un 
procent mai mare de 50% din rândul pălmașilor străini.  

Cum s-a ajuns la o astfel de situație? 

Practic, asistăm și facem parte în permanență dintr-o strategie 
planetară de înrobire a ființei umane. Un prim pas, la nivelul 
României, a fost coruperea și șantajarea clasei politice, a 
personajelor cheie care au fost școlite și pregătite cu mult timp 
în urmă pentru un astfel de pas. Odată ajunși la putere, cu 
sprijinul tacit al păpușarilor din umbră, aceștia s-au văzut datori 
pentru serviciile făcute, remunerate în bani și funcții. 
Neexecutarea ordinelor întocmai, a însemnat dosare la DNA, 
privare de libertate etc. Acești executori ce s-au succedat și se 
perindă la putere au favorizat investitorii machiavelici alogeni, 
prin retrocedări ilegale, privatizări frauduloase, legi de vânzare 
a pământului către străini etc, fapte care au avut ca recul 
distrugerea brumei de capital autohton, pauperizarea populației, 
falimentarea marilor fabrici și uzine etc. 

 
Lipsa locurilor de muncă, prin falimentarea firmelor românești 
de stat sau private, menținerea salariilor derizorii, doar pentru 
supraviețuire etc, toate acestea i-au determinat pe mulți români 
să îngroașe rândul pălmașilor europeni, încercându-și norocul 
acolo unde a găsit ceva de lucru. Întâi au plecat bărbații trecuți 
în șomaj, la presiunea datoriilor din bănci, apoi, gradat, aceștia 
și-au dus rudele,  familia, prietenii etc. Plecarea la muncă a fost 
în progresie geometrică, fiecare din cei plecații având rude, 
frați, prietenii…Remunerarea mai avantajoasă, i-a determinat să 
ignore condițiile de muncă și chiar scăderea salariului în timp, 
calitatea și ore de muncă prestate au crescut. România a devenit 
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astfel, o sursă sigură de forță de muncă ieftină, de c
calificată în școlile românești, dar plătită ca necalificată). Acest 
fenomen se extinde și-n țară prin faptul că unii capitaliști 
occidentali își dezvoltă afaceri profitabile în România, având la 
dispoziție mână de muncă ieftină și calificat
preferat să rămănă în țară, să nu-și vadă dezbinată familia, prin 
divorțuri sau prin renunțarea la cei dragi și la sacrificarea 
copiilor – lăsându-i la bunici sau rude). Astfel s
fabrici de încălțăminte, firme de ansamblare etc, s
plătiți sub nivelul standardului european, fiind pauperizații și 
ținuți la o salarizare la limita de supraviețuire.  

Prof. dr. Constantin Ciutacu: «Clasa 
politică apare ca un veritabil detaşament 

al legiunii străine» 
 
Prof. dr. Constantin CIUTACU

        Am trăit, ca într-un vis, un sfert de secol de speranţe 
neîmplinite. Când s-au dus anii? Suntem şi mai săraci şi un 
pic mai bătrâni…  

tatul este bolnav, iar economia, câtă a mai rămas, este din 
nou în recesiune; firmele dau faliment cu miile pe 
semestru, investiţiile scad vertiginos, capitalismul 

autohton are, cum se spune într
film, o „reţetă secretă
dar pierzătoare, la
democraţia. România nu este, cum 
ne-am fi aşteptat, „tigrul” 
economic al Europei Centrale şi de 
Est. Cine ne-a pus beţe în roate? 
Nu căutaţi răspunsuri pe Google. 
Cauza e aici, la noi, în perfidia cu 
care ne-au dirijat politicienii 
români. Niciodată, în istorie, clasa 

politică românească n-a fost mai ruptă de popor şi mai puţin 
iubitoare de ţară. Un fost ministru secretar de stat, neimplicat 
politic, actualmente director la Institutul de Economie al 
Academiei Române, Constantin Ciutacu, are curajul 
degetul pe multe dintre rănile care ne dor de 25 de ani.

„În 1989, infrastructura industrială situa România în 
primele 10 ţări din Europa.”  

Reporter: Mulţi au uitat, alţii n-au ştiut niciodată… Cum 
stătea România, din punctul de vedere al integrării economice 
cu ţările dezvoltate, în 1989?  

Prof. dr. Constantin Ciutacu: În 1989, 
industrială situa România în primele 10 ţări din Europa. Exista 
platforma Pipera, creată de francezi, unde se construiau 
calculatoare. Autocamioanele şi autobuzele fabricate la Braşov 
şi Bucureşti erau patente germane. Avioanele Rombac erau 
cumpărate de la englezi. Locomotivele de la Electroputere 

S 
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ță de muncă ieftină, de calitate (fiind 
școlile românești, dar plătită ca necalificată). Acest 

țară prin faptul că unii capitaliști 
și dezvoltă afaceri profitabile în România, având la 

ție mână de muncă ieftină și calificată (cei care au 
și vadă dezbinată familia, prin 

țuri sau prin renunțarea la cei dragi și la sacrificarea 
i la bunici sau rude). Astfel s-au deschis 

țăminte, firme de ansamblare etc, salariații fiind 
ți sub nivelul standardului european, fiind pauperizații și 

Prof. dr. Constantin Ciutacu: «Clasa 
politică apare ca un veritabil detaşament 

dr. Constantin CIUTACU 

un vis, un sfert de secol de speranţe 
au dus anii? Suntem şi mai săraci şi un 

tatul este bolnav, iar economia, câtă a mai rămas, este din 
nou în recesiune; firmele dau faliment cu miile pe 
semestru, investiţiile scad vertiginos, capitalismul 

are, cum se spune într-un 
reţetă secretă”, originală, 

dar pierzătoare, la fel ca 
democraţia. România nu este, cum 

am fi aşteptat, „tigrul” 
economic al Europei Centrale şi de 

a pus beţe în roate? 
Nu căutaţi răspunsuri pe Google. 
Cauza e aici, la noi, în perfidia cu 

au dirijat politicienii 
ă, în istorie, clasa 

a fost mai ruptă de popor şi mai puţin 
iubitoare de ţară. Un fost ministru secretar de stat, neimplicat 
politic, actualmente director la Institutul de Economie al 
Academiei Române, Constantin Ciutacu, are curajul să pună 
degetul pe multe dintre rănile care ne dor de 25 de ani. 

„În 1989, infrastructura industrială situa România în 

au ştiut niciodată… Cum 
integrării economice 

În 1989, infrastructura 
industrială situa România în primele 10 ţări din Europa. Exista 
platforma Pipera, creată de francezi, unde se construiau 

e şi autobuzele fabricate la Braşov 
şi Bucureşti erau patente germane. Avioanele Rombac erau 
cumpărate de la englezi. Locomotivele de la Electroputere 

Craiova erau patent elveţian. La Reşiţa se fabricau motoare de 
vapoare după licenţa Renk din Germania. Ce
la Cernavodă provenea din Canada. Putem spune, şi nu suntem 
nostalgici, că începusem să ne integrăm acceptabil cu 
economiile mari ale lumii. România era a treia ţară din lume, 
după SUA şi Japonia, care fabrica anvelope gigant pentru 
autobasculante de peste 110 tone. Doar două ţări din lume 
făceau şuruburi cu bile: România şi Japonia. Acestea se 
foloseau în industria nucleară şi aerospaţială.

urmăreşte până azi. Referindu-se la industrie, că e de dat la fier 
vechi, fostul prim-ministru dorea să 
economie a României comuniste nu merita doi bani. Ale cui 
interese le-a servit această etichetă? Rămâne o pagină de istorie. 
Ca să combatem această viziune, cităm date statistice la 
întâmplare, din diferite domenii: România producea
de tone de oţel în 1985; azi, doar 3 milioane. Producea 400.000 
tone de aluminiu în anul 2000, o prelungire surprinzătoare a 
succesului din timpul dictaturii. Azi produce pe jumătate. Eram 
recunoscuţi ca buni constructori de motoare electrice 
produceam, în 1980, 19 milioane de kilowaţi, faţă de 700.000 
kilowaţi, cât producem în prezent. Ieşeau pe poarta fabricilor 
1.600 de excavatoare în 1980; niciunul azi. Ieşeau 71.000 de 
tractoare; niciunul azi (am construit fabrici de tractoare în Egipt 
şi Iran, care funcţionează şi acum, în timp ce în România au 
murit). Fabricam 600 de vagoane de pasageri pe an în 1984; azi, 
niciunul. Cât despre vagoanele de marfă, construiam 14.000 de 
bucăţi pe an; azi, abia 800 (cel puţin 100.000 vagoane de marfă 
au fost tăiate şi vândute la fier vechi în ultimii ani). În fine, 
produceam 144 de nave de tonaje diferite; azi, după cum se ştie, 
nu mai producem niciuna. Sticlăria e prăbuşită. Săpunul a 
dispărut (Palmolive a plecat). De altfel, potrivit statisticii 
oficiale, după anul 2000, au fost exportate 50 de milioane de 
tone de „fier vechi”, „deşeuri” de cupru, aluminiu şi alte 
neferoase, în valoare de peste 10 miliarde de euro! Am exportat 
lemn brut în valoare de peste 8 miliarde de euro, şi alte produse 
brute (cereale, fructe, animale vii etc.) în valoare de alte 5 
miliarde de euro! Prelucrarea acestora în România ar fi 
însemnat crearea a milioane de locuri de muncă!

„Practic, întreaga economie naţională a fost oferită fără nici 
o logică şi fără a se spune cel puţin că
de război.”  
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Craiova erau patent elveţian. La Reşiţa se fabricau motoare de 
vapoare după licenţa Renk din Germania. Centrala nucleară de 
la Cernavodă provenea din Canada. Putem spune, şi nu suntem 
nostalgici, că începusem să ne integrăm acceptabil cu 
economiile mari ale lumii. România era a treia ţară din lume, 
după SUA şi Japonia, care fabrica anvelope gigant pentru 

basculante de peste 110 tone. Doar două ţări din lume 
făceau şuruburi cu bile: România şi Japonia. Acestea se 
foloseau în industria nucleară şi aerospaţială. 

R.: În 1990, Petre 
Roman a afirmat că 

industria 
românească era un 
„morman de fiare 
vechi”. Ce am avut 
şi ce am pierdut în 
ultimii 25 de ani, 
domnule ministru?  

Prof. dr. C. C.: A 
fost cea mai 
nefericită declaraţie 
de politician de 
după 1989, care ne 

se la industrie, că e de dat la fier 
ministru dorea să spună lumii că întreaga 

economie a României comuniste nu merita doi bani. Ale cui 
a servit această etichetă? Rămâne o pagină de istorie. 

Ca să combatem această viziune, cităm date statistice la 
întâmplare, din diferite domenii: România producea 14 milioane 
de tone de oţel în 1985; azi, doar 3 milioane. Producea 400.000 
tone de aluminiu în anul 2000, o prelungire surprinzătoare a 
succesului din timpul dictaturii. Azi produce pe jumătate. Eram 
recunoscuţi ca buni constructori de motoare electrice şi 
produceam, în 1980, 19 milioane de kilowaţi, faţă de 700.000 
kilowaţi, cât producem în prezent. Ieşeau pe poarta fabricilor 
1.600 de excavatoare în 1980; niciunul azi. Ieşeau 71.000 de 
tractoare; niciunul azi (am construit fabrici de tractoare în Egipt 
şi Iran, care funcţionează şi acum, în timp ce în România au 
murit). Fabricam 600 de vagoane de pasageri pe an în 1984; azi, 
niciunul. Cât despre vagoanele de marfă, construiam 14.000 de 
bucăţi pe an; azi, abia 800 (cel puţin 100.000 vagoane de marfă 

st tăiate şi vândute la fier vechi în ultimii ani). În fine, 
produceam 144 de nave de tonaje diferite; azi, după cum se ştie, 
nu mai producem niciuna. Sticlăria e prăbuşită. Săpunul a 
dispărut (Palmolive a plecat). De altfel, potrivit statisticii 

după anul 2000, au fost exportate 50 de milioane de 
tone de „fier vechi”, „deşeuri” de cupru, aluminiu şi alte 
neferoase, în valoare de peste 10 miliarde de euro! Am exportat 
lemn brut în valoare de peste 8 miliarde de euro, şi alte produse 

, fructe, animale vii etc.) în valoare de alte 5 
miliarde de euro! Prelucrarea acestora în România ar fi 
însemnat crearea a milioane de locuri de muncă! 

„Practic, întreaga economie naţională a fost oferită fără nici 
o logică şi fără a se spune cel puţin că este cadou sau pradă 
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R.: Ameţitoare cifre… Cum stau lucrurile în domeniul 
petrolului?  

Prof. dr. C.C.: Iată situaţia la zi în domeniul petrolului: 
România producea 13 milioane de tone de petrol în 1970, şi 
numai… 6 milioane azi. Suspect. Cineva nu raportează corect. 
Nu am nicio încredere în această cifră, atât timp cât nu ştiu dacă 
toate sondele au contoar. Au contoar, domnilor? Trebuie să 
plătească redevenţe la tona de ţiţei brut, dar dacă scoţi 8-10 
milioane de tone şi raportezi numai 6? Cu cât păgubeşti statul? 
Petrolul se scoate mult şi se rafinează în alte ţări. De aici, 
deduceţi consecinţele. Înainte de 1989, produceam 8,5 milioane 
de tone de motorină, şi mai producem doar 2 milioane. 
Produceam 10 milioane de tone de păcură. Nu mai producem 
nimic. Produceam 500.000 de tone de uleiuri minerale. Azi, 
nimic. Pe de altă parte, aţi observat că nici distribuţia gazelor nu 
mai este a noastră. Cine măsoară producţia? Cine măsoară 
distribuţia? 

R.: După 1990 s-a schimbat, deci, peisajul industrial. S-a creat 
o falie între marea şi mica industrie. De ce s-a întâmplat acest 
fenomen?  

Prof. dr. C.C.: Au venit „sfaturi” de la competitorii noștri 
europeni: faceţi IMM-uri, întreprinderi mici şi mijlocii, daţi 
afară muncitorii din marile uzine, închideţi mamuţii industriali. 
Produceţi kit-uri, componente, nu produse integrale. Faceţi 
cabluri, radiatoare, sisteme de frânare şi anvelope, nu 
locomotive şi tractoare. Parcă intenţionat, nu a existat o viziune 
politică de dezvoltare, ci doar una pentru distrugere; guvernanţii 
şi-au îndeplinit misiunea cu exces de zel. Nu mă poate convinge 
nimeni pe mine că nu a fost totul pe bază de program, o teorie a 
conspiraţiei. UE a fost creată pe baza comunităţii economice a 
Cărbunelui şi Oţelului. Deci, România nu putea să intre în grila 
europeană cu industria siderurgică de 14 milioane tone de oţel. 
A trebuit lichidată şi ca un „bonus” pentru admiterea în UE. 

R.: Care au fost primele mari greşeli istorice ale politicienilor, 
în urma cărora s-a dat startul la jaful naţional?  

Prof. dr. C.C.: Prima a fost restituirea „părţilor sociale” – o 
privatizare pe bani adevăraţi, începută surprinzător de 
Ceauşescu. FSN-ul a restituit aceşti bani pentru a cumpăra 
bunăvoinţa oamenilor, chiar cu banii lor! Această măsură anti-
economică, din cauza căreia fabricile şi uzinele au rămas fără 
capital lichid, a condus, de fapt, la excluderea cetăţenilor de la 
un drept de proprietate plătit cu munca lor; a fost o re-
naţionalizare a unei părţi a capitalului social, destinată ulterior 
şi cedării controlului economiei către interese de grup, mai ales 
străine. A doua mare eroare a fost privatizarea „de masă”, fără 
proceduri şi fără reguli de protecţie a acţionarilor minoritari; 
viitoarele certificate de acţionar au fost cumpărate pe nimic de 
cei care ştiau ce va urma. Atunci s-a spus că se privatizează 
numai 30% din capitalul societăţilor comerciale, lăsându-se de 
înţeles că vor mai primi şi restul de 70% în viitor, care viitor nu 
a sosit încă nici în anul 2014! S-a anunţat totodată că sectoarele 
strategice nu se vor privatiza. Dar au venit pe urmă FMI, Banca 
Mondială şi societăţile externe de consultanţă, care au dictat, şi 

guvernele au promovat, controlul total, fără luptă, şi fără niciun 
câştig, asupra întregii economii. Practic, economia naţională a 
fost oferită fără nici o logică şi fără a se spune cel puţin că este 
cadou sau pradă de război, celor care, chipurile, au făcut lobby 
pentru integrarea României în Uniunea Europeană. 

„«Veniţi în românia, că vă garantăm sclavia pe bani puţini 
şi vă menţineţi competitivitatea». Acesta a fost, în esenţă, 
programul de guvernare al ultimilor 25 de ani.”  

R.: Vă rog să continuaţi descrierea peisajului economic 
românesc de 
azi, la 25 de ani 
de la 
răsturnarea 
„dictaturii de 
dezvoltare”.  

Prof. dr. C.C.: 
A dispărut 
întreg sectorul 
industriei de 
textile, 
confecţii, tricotaje (filaturi, ţesătorii, fabrici de stofă şi 
postavuri, întreprinderi de pielărie şi încălţăminte, toate 
concepute într-un sistem integrat); a fost închis sectorul 
agroalimentar (36 fabrici de zahăr, fabricile de ulei, de preparate 
din carne, de lapte şi produse lactate, zeci de fabrici de nutreţuri 
combinate etc.); nu mai sunt majoritatea fabricilor din industria 
lemnului şi mobilei, din industria cimentului, a lacurilor şi 
vopselelor, a medicamentelor, din sectorul construcţiilor de 
maşini, al exploatărilor miniere de feroase şi neferoase, de 
cărbune etc.; s-au desfiinţat întreprinderile agricole de stat şi 
cele de mecanizare a agriculturii, staţiunile de cercetări agricole 
şi, în general, marea majoritate a institutelor de cercetare-
proiectare; au dispărut industria electronică, electrotehnică, de 
mecanică fină, optică, automatizări etc. Baza naţională de soiuri 
de plante şi rase de animale a fost pulverizată. România nu mai 
are astăzi un pachet naţional de seminţe, soiuri, hibrizi, de 
culturi cerealiere, plante tehnice, legume etc. A fost distrus 
aproape în totalitate sistemul de irigaţii, construit prin 
îndatorarea dureroasă de la Banca Mondială, pentru a cărei plată 
românii au contribuit zeci de ani; au fost abandonate 
programele de combatere a eroziunii solului, de îndiguiri şi 
desecări, dar şi cele de irigaţii în curs (canalul Siret-Dunăre sau 
Bucureşti-Dunăre). Întreaga economie naţională a fost pur şi 
simplu pulverizată şi lăsată fără nicio logică structurală. 

R.: Care sunt consecinţele asupra populaţiei, derivate din acest 
peisaj apocaliptic, desprins parcă dintr-un film SF cu 
„terminatori”?  

Prof. dr. C.C.: Treptat, România s-a transformat într-un 
paradis al multinaţionalelor care controlează industria, 
agricultura, transporturile, construcţiile, comerţul, sectorul 
financiar-bancar etc. şi care îşi promovează reglementări legale 
în interes propriu. Românilor le-au rămas întreprinderile mici şi 
mijlocii – de fapt, microîntreprinderile; dintre cele aproximativ 
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500.000 înregistrate, peste 200.000 nu au niciun angajat! 
Românii au astăzi libertatea să se ocupe de 
afacerile de subzistenţă; astăzi, avem şi industrie de subzistenţă, 
nu doar agricultură; şi construcţii şi transporturi şi alte servicii 
de subzistenţă, pretinzând că acţionăm pentru dezvoltare 
inteligentă, inovativă şi durabilă. Nimic nu este 
decât subzistenţa, aceasta este strategia noastră naţională, după 
ce am făcut praf marile companii. Brandul României este 
subzistenţa, atât în interiorul ţării, cât şi pe celelalte pieţe ale 
muncii unde lucrează cetăţenii români. Nici după 25 d
clasa politică, veritabil detaşament al legiunii străine, 
terminatorul României moderne, nu a realizat importanţa unei 
reglementări prin care salariaţii să-şi investească o parte din 
salariu în compania proprie. Întreaga economie putea fi salvată 
prin participarea financiară a salariaţilor, printr-
prin care salariile reinvestite să fie scutite de impozite şi 
contribuţii. 

R.: A existat, în toţi aceşti ani, un fir roşu care să lege cele 13 
guverne ce s-au perindat pe la Palatul Victoria, de un proiect 
minimal, coerent de dezvoltare?  

Prof. dr. C.C.: Fireşte că nu a existat! Zi de zi, guvernele şi 
clasa politică s-au ocupat numai de protejarea aşa
investitori strategici, prin scutirea de impozit pentru profitul 
reinvestit, şi nu de promovarea facilităţilor destinate salariilor 
reinvestite. Investitorii nu ar fi trebuit să primească niciun 
sprijin în România, pentru a-i plăti pe angajaţii români cu 
salariul minim sau pentru a-i angaja la negru, din raţiuni de 
competitivitate. „Veniţi în România, că vă garantăm sclavia pe 
bani puţini şi vă menţineţi competitivitatea!”. Acesta a fost, în 
esenţă, programul de guvernare al ultimilor 25 de ani. De altfel, 
se poate spune că fiecare program de guvernare anunţat a fost 
un program de neguvernare. 

R.: Care sunt predicţiile dv. pentru următorii 25 de ani din 
viaţa economică a României?  

Prof. dr. C.C.: Dacă şi în următoarele două decenii şi jumătate 
guvernul nu va putea să cumpere, din banii proprii, de 1 milion 
de lei piramidon, vaccinuri sau aspirină din producţia internă, 
fără avizul FMI sau al Comisiei Europene, România poate să 
dispară din peisajul statelor din Europa, rămânând un simplu 
indicator geografic. 

Gabriel Resources a cerut României 4,4 
miliarde de dolari. «Nu e prost cine cere, e 

prost cine dă» 
 
                                                                             Eugen D
 
 În timp ce canadienii de la Gabriel Resources
despăgubiri de 4,4 miliarde de dolari pe motiv că n
lăsaţi să extragă aur de la Roşia Montană, preşedintele 
Alburnus Maior arată că, dacă se apără corect, statul român 
n-are niciun motiv să plătească vreun ban.
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500.000 înregistrate, peste 200.000 nu au niciun angajat! 
Românii au astăzi libertatea să se ocupe de economia şi 
afacerile de subzistenţă; astăzi, avem şi industrie de subzistenţă, 
nu doar agricultură; şi construcţii şi transporturi şi alte servicii 
de subzistenţă, pretinzând că acţionăm pentru dezvoltare 
inteligentă, inovativă şi durabilă. Nimic nu este mai durabil 
decât subzistenţa, aceasta este strategia noastră naţională, după 
ce am făcut praf marile companii. Brandul României este 
subzistenţa, atât în interiorul ţării, cât şi pe celelalte pieţe ale 
muncii unde lucrează cetăţenii români. Nici după 25 de ani, 
clasa politică, veritabil detaşament al legiunii străine, 
terminatorul României moderne, nu a realizat importanţa unei 

şi investească o parte din 
salariu în compania proprie. Întreaga economie putea fi salvată 

-o reglementare 
prin care salariile reinvestite să fie scutite de impozite şi 

A existat, în toţi aceşti ani, un fir roşu care să lege cele 13 
Palatul Victoria, de un proiect 

Fireşte că nu a existat! Zi de zi, guvernele şi 
au ocupat numai de protejarea aşa-zişilor 

investitori strategici, prin scutirea de impozit pentru profitul 
nvestit, şi nu de promovarea facilităţilor destinate salariilor 

reinvestite. Investitorii nu ar fi trebuit să primească niciun 
i plăti pe angajaţii români cu 

i angaja la negru, din raţiuni de 
Veniţi în România, că vă garantăm sclavia pe 

!”. Acesta a fost, în 
esenţă, programul de guvernare al ultimilor 25 de ani. De altfel, 
se poate spune că fiecare program de guvernare anunţat a fost 

Care sunt predicţiile dv. pentru următorii 25 de ani din 

Dacă şi în următoarele două decenii şi jumătate 
guvernul nu va putea să cumpere, din banii proprii, de 1 milion 
de lei piramidon, vaccinuri sau aspirină din producţia internă, 
fără avizul FMI sau al Comisiei Europene, România poate să 

statelor din Europa, rămânând un simplu 

Gabriel Resources a cerut României 4,4 
miliarde de dolari. «Nu e prost cine cere, e 

Eugen DAVID        

Gabriel Resources cer 
despăgubiri de 4,4 miliarde de dolari pe motiv că n-ar fi fost 
lăsaţi să extragă aur de la Roşia Montană, preşedintele 

arată că, dacă se apără corect, statul român 
v să plătească vreun ban. 

abriel Resources Ltd. a solicitat României despăgubiri 
de 4,4 miliarde de dolari drept compensaţii pentru 
pierderile pe care susţine că le

nedemarării proiectului exploatării aurifere de la Roşia 
Montană. Cererea a fost depusă la sfâr
un tribunal arbitral constituit sub auspiciile Centrului 
Internaţional al Băncii Mondiale pentru reglementarea 
disputelor legate de investiţii (ICSID). O decizie nu va fi 
pronunţată înainte de toamna anului 2019.

 
 Reamintim că în vara anului 2015, la
jumătate de când, graţie protestelor societăţii civile şi eforturilor 
ONG-urilor, proiectul exploatărilor cu cianuri de la Roşia 
Montană a fost oprit, Gabriel Resources Ltd.
depus o cerere de arbitraj în faţa World Bank
Centre for Settlement of Investment Disputes
României. Compania acuză statul român că, „
lipsa de acţiuni”, a blocat implementarea proiectului de 
exploatare minieră fără nicio compensaţie şi a cauzat „
semnificative” pentru Gabriel Resources

Pe de altă parte, Eugen David, preşedintele 
organizaţie vârf de lance în lupta pentru oprirea exploatărilor cu 
cianuri de la Roşia Montană – transmite că prost nu
cere, şi-şi exprimă temerile că guvernul va „
proces”. 

„Ceea ce este sigur, e că vor blătui acest proces. Deci toate 
guvernele, de când a început scandalul cu Roşia Montană, au 
fost implicate şi vor încerca să blătuiască procesul ăsta, să nu 
se apere corect şi să blătuiască... banii. Ca să nu izbucnească 
alt scandal de corupţie în care compania o să arate la câţi a dat 
bani”, a declarat Eugen David pentru Epoch Times

Potrivit preşedintelui Alburnus Maior
motiv să piardă căci proiectul nu a fost stopat „politic”, ci 
ONG-urile au anulat în instanţă avize, certificate de urbanism 
etc., astfel încât guvernul nu poate fi incriminat că ar fi pus beţe 
în roate canadienilor. 

„Ei (Gabriel n.r.) n-ar trebui să câştige absolut nimic. 
(Autorităţile statului român n.r.) au toate atuurile să se apere 
corect şi să nu plătească nimic. Proiectul ăsta minier nu a fost 
stopat cum zice compania, el a fost stopat în justiţie (de noi, de 
ONG-uri). Şi atunci, nu înţeleg... ca să ceri daune trebuie să 
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a solicitat României despăgubiri 
de 4,4 miliarde de dolari drept compensaţii pentru 
pierderile pe care susţine că le-a suferit în urma 

nedemarării proiectului exploatării aurifere de la Roşia 
Montană. Cererea a fost depusă la sfârșitul lunii iunie 2017, la 
un tribunal arbitral constituit sub auspiciile Centrului 
Internaţional al Băncii Mondiale pentru reglementarea 
disputelor legate de investiţii (ICSID). O decizie nu va fi 
pronunţată înainte de toamna anului 2019. 

 

 

Reamintim că în vara anului 2015, la mai bine de un an şi 
jumătate de când, graţie protestelor societăţii civile şi eforturilor 

urilor, proiectul exploatărilor cu cianuri de la Roşia 
Gabriel Resources Ltd. a anunţat că a 

World Bank’s International 
Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) împotriva 
României. Compania acuză statul român că, „prin acţiunile şi 

”, a blocat implementarea proiectului de 
exploatare minieră fără nicio compensaţie şi a cauzat „pierderi 

Gabriel Resources. 

Pe de altă parte, Eugen David, preşedintele Alburnus Maior – 
organizaţie vârf de lance în lupta pentru oprirea exploatărilor cu 

transmite că prost nu-i ăla care 
ă temerile că guvernul va „blătui acest 

Ceea ce este sigur, e că vor blătui acest proces. Deci toate 
guvernele, de când a început scandalul cu Roşia Montană, au 
fost implicate şi vor încerca să blătuiască procesul ăsta, să nu 

ă blătuiască... banii. Ca să nu izbucnească 
alt scandal de corupţie în care compania o să arate la câţi a dat 

Epoch Times. 

Alburnus Maior, statul n-ar avea niciun 
a fost stopat „politic”, ci 

urile au anulat în instanţă avize, certificate de urbanism 
etc., astfel încât guvernul nu poate fi incriminat că ar fi pus beţe 

ar trebui să câştige absolut nimic. 
statului român n.r.) au toate atuurile să se apere 

corect şi să nu plătească nimic. Proiectul ăsta minier nu a fost 
stopat cum zice compania, el a fost stopat în justiţie (de noi, de 

uri). Şi atunci, nu înţeleg... ca să ceri daune trebuie să 
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demonstrezi că tu ai avut avize şi nu te-a lăsat cineva, politic 
sau nu ştiu cum...”, a reamintit David. 

„Şi acum, ştiţi, e o vorbă «nu e prost cine cere, e prost cine dă». 
Şi eu mă pot duce în tribunal să cer orice
preşedintele Alburnus Maior, precizând că procesul acesta ar 
trebui să fie problema întregii ţări, că lucrurile ar trebui să se 
desfăşoare corect şi la vedere căci este vorba, finalmente, de 
banii tuturor românilor. 

„Ce am făcut şi până acum, timp de 20 de ani, noi o să facem î
continuare, pentru ca totul să fie transparent şi legal. Vedem 
cum evoluează. Nu e numai problema mea, e problema întregii 
ţări în procesul ăsta pentru că nu plătim numai noi, plătim toţi. 
Eu îmi fac treaba de asociaţie locală să fiu cu ochii pe ei cât 
pot”, a concluzionat David. 

Mai amintim că, în iulie 2016, Alburnus Maior
juridică au trimis o scrisoare tribunalului pentru a interveni în 
calitate de Amicus Curiae. În scrisoarea adresată preşedintelui 
tribunalului, Alburnus Maior a solicitat să îi fie puse la 
dispoziţie documentele depuse la Tribunal sau emise de acesta, 
precum şi să fie notificat în legătură cu momentul când poate 
depune intervenţia sa. La ora actuală Alburnus Maior
prospective amicus curiae. Sursa: Epoch Times 

Nouă români pleacă din țară în fiecare 
oră. România pierde anual echivalentul 

unui oraș de nivel mediu
 

        Nouă români părăsesc în fiecare oră țara, România 
pierzând anual echivalentul unui oraș de nivel mediu, 
potrivit celor mai recente cifre. Specialiștii spun că anul 
acesta vor părăsi țara alți 85.000 de români. 

n 2016, populația lumii a fost estimată la 7,6 miliarde de 
locuitori, China, India și Statele Unite ale Americii fiind 
țările cele mai populate de pe glob. România, pe de altă 

parte, avea 19,7 milioane de locuitori în ianuarie 2016, după 
cum arată ultimele date ale Institutului Național de Statistică. 
Însă climatul socio-economic și scăderea dramatică a natalității 
vor face ca până în 2060, numărul românilor să se apropie de 15 
milioane. 

„Nu avem bone acreditate, se lucrează la negru, locuri în 
grădinițe nu se găsesc, creșele lipsesc cu desăvârșire. Toate 
aceste lucruri influențează decizia unei familii de a face sau nu 
mai mult de un copil. În ultimii ani românii au ales să se 
limiteze doar la unul, pentru a-i putea oferi acestuia tot ce are 
nevoie. Asta în condițiile în care, în mod tradițional, românii 
făceau doi-trei copii. În comunitățile defavorizate, femeile fac 
în continuare mulți copii, deși nu au posibilitatea să le ofere o 
educație corespunzătoare. Apoi, există acest tren de plecare. E 
interesant faptul că cei care migrează preferă să facă doi sau 

Î 
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a lăsat cineva, politic 

«nu e prost cine cere, e prost cine dă». 
Şi eu mă pot duce în tribunal să cer orice”, a adăugat 

, precizând că procesul acesta ar 
trebui să fie problema întregii ţări, că lucrurile ar trebui să se 
desfăşoare corect şi la vedere căci este vorba, finalmente, de 

Ce am făcut şi până acum, timp de 20 de ani, noi o să facem în 
continuare, pentru ca totul să fie transparent şi legal. Vedem 
cum evoluează. Nu e numai problema mea, e problema întregii 
ţări în procesul ăsta pentru că nu plătim numai noi, plătim toţi. 
Eu îmi fac treaba de asociaţie locală să fiu cu ochii pe ei cât 

Alburnus Maior şi echipa sa 
juridică au trimis o scrisoare tribunalului pentru a interveni în 

. În scrisoarea adresată preşedintelui 
t să îi fie puse la 

dispoziţie documentele depuse la Tribunal sau emise de acesta, 
precum şi să fie notificat în legătură cu momentul când poate 

Alburnus Maior este 

țară în fiecare 
oră. România pierde anual echivalentul 

ș de nivel mediu 

Ana MĂIȚĂ 

țara, România 
ș de nivel mediu, 
știi spun că anul 

ția lumii a fost estimată la 7,6 miliarde de 
și Statele Unite ale Americii fiind 

țările cele mai populate de pe glob. România, pe de altă 
avea 19,7 milioane de locuitori în ianuarie 2016, după 

țional de Statistică. 
și scăderea dramatică a natalității 

vor face ca până în 2060, numărul românilor să se apropie de 15 

Nu avem bone acreditate, se lucrează la negru, locuri în 
țe nu se găsesc, creșele lipsesc cu desăvârșire. Toate 

țează decizia unei familii de a face sau nu 
mai mult de un copil. În ultimii ani românii au ales să se 

i putea oferi acestuia tot ce are 
țiile în care, în mod tradițional, românii 

țile defavorizate, femeile fac 
ți copii, deși nu au posibilitatea să le ofere o 

ție corespunzătoare. Apoi, există acest tren de plecare. E 
interesant faptul că cei care migrează preferă să facă doi sau 

trei copii, odată stabiliți în străinătate
președintele Asociației Mame pentru Mame

Concret, în ianuarie 2016 populația feminină era majoritară, 
cuprinzând 10,11 milioane de persoane. În ceea ce prive
vârsta medie a populației, ea a depășit pragul de 40 de ani, în 
timp ce s-a remarcat o scădere a ponderii popula
de vârstă 0-14 ani concomitent cu cre
vârstnice. 

De asemenea, jumătate din populația țării locuiește în mediul 
urban, notează statisticile INS. Mai precis, cea mai mare 
concentrare este în zona Nord-Est a 
Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui), cu o pondere de 16,5% 
în populația rezidentă a țării.  

Regiunea București-Ilfov este cea mai urbanizată regiune, 
populația urbană reprezentând 89,2% din populația totală a 
regiunii. La polul opus se situează regiunea de 
(formată din județele: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timi
cu o pondere de doar 9,1% în populația rezidentă a țării.

Conform Eurostat, România ocupă locul 7 în cadrul Uniunii 
Europene din punct de vedere al popula
ianuarie 2016, țara cu cea mai mare populație din Uniune fiind 
Germania, iar țara cu cei mai puțini fiind Malta.

Deutsche Welle: «Prosperitatea ca iluzie 
bine întreţinută: în România, sărăcia a 
devenit ceva invizibil, un fapt ascuns şi 

neglijat cu premeditar

          Autorităţile române ţin să se diferenţieze de cele din 
Grupul de la Vişegrad, din mai multe motive de ordin 
politic. Între poziţiile oficiale şi societatea românească există 
însă condiţionări mai profunde. 

rin comparaţie cu vecinii lor de 
reacţionează pur şi simplu diferit la multe situaţii şi 
provocări ale momentului. Iată un exemplu edificator. În 

ţările Europei centrale se pune de vreo câţiva ani în discuţie 
calitatea mărfurilor vândute de marile lanţuri comerciale 
occidentale. Dar ideea divizării Europei după nivelul de 
competitivitate a readus subiectul în centrul atenţiei, probabil şi 
datorită caracterului său simbolic. În prima săptămână a lunii 
martie, cu ocazia unei reuniuni extraordinare a ţărilor de la 
Vişegrad, ministrul agriculturii din Cehia, Marian Jurečka, a 
reconfirmat preocupările în această direc
consumăm produse care, cel mai adesea, deşi sunt vândute ca 
produse identice, sunt de o calitate mai slabă
guvernele ţărilor asociate au cerut Comisiei Europene să 
elimine „dublul standard” în materie comercială.
subiectul acesta nu a devenit încă problematic chiar dacă este în 
linii mari cunoscut. Principala cauză este, cu siguranţă, nivelul 
mult mai scăzut al puterii de cumpărare. Produsele analizate şi 
incriminate sunt oricum mai ieftine în magazinele din Est. Prin 

P
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ți în străinătate”, a declarat Ana Măiță, 
ției Mame pentru Mame pentru Adevărul. 

ția feminină era majoritară, 
cuprinzând 10,11 milioane de persoane. În ceea ce privește 

ției, ea a depășit pragul de 40 de ani, în 
a remarcat o scădere a ponderii populației din grupa 
14 ani concomitent cu creșterea ponderii populației 

ția țării locuiește în mediul 
urban, notează statisticile INS. Mai precis, cea mai mare 

Est a țării (cu județele: Bacău, 
și, Neamț, Suceava, Vaslui), cu o pondere de 16,5% 

Ilfov este cea mai urbanizată regiune, 
ția urbană reprezentând 89,2% din populația totală a 

regiunii. La polul opus se situează regiunea de dezvoltare Vest 
Severin, Hunedoara, Timiș) 
ția rezidentă a țării. 

, România ocupă locul 7 în cadrul Uniunii 
Europene din punct de vedere al populației rezidente, la 1 

țara cu cea mai mare populație din Uniune fiind 
țara cu cei mai puțini fiind Malta. 

Deutsche Welle: «Prosperitatea ca iluzie 
bine întreţinută: în România, sărăcia a 
devenit ceva invizibil, un fapt ascuns şi 

neglijat cu premeditare!» 

Autorităţile române ţin să se diferenţieze de cele din 
Grupul de la Vişegrad, din mai multe motive de ordin 
politic. Între poziţiile oficiale şi societatea românească există 

rin comparaţie cu vecinii lor de la vest, românii 
reacţionează pur şi simplu diferit la multe situaţii şi 
provocări ale momentului. Iată un exemplu edificator. În 

ţările Europei centrale se pune de vreo câţiva ani în discuţie 
calitatea mărfurilor vândute de marile lanţuri comerciale 

entale. Dar ideea divizării Europei după nivelul de 
competitivitate a readus subiectul în centrul atenţiei, probabil şi 
datorită caracterului său simbolic. În prima săptămână a lunii 
martie, cu ocazia unei reuniuni extraordinare a ţărilor de la 

inistrul agriculturii din Cehia, Marian Jurečka, a 
reconfirmat preocupările în această direcție: „E o realitate: 
consumăm produse care, cel mai adesea, deşi sunt vândute ca 
produse identice, sunt de o calitate mai slabă”. În consecinţă, 

sociate au cerut Comisiei Europene să 
elimine „dublul standard” în materie comercială. Pentru români 
subiectul acesta nu a devenit încă problematic chiar dacă este în 
linii mari cunoscut. Principala cauză este, cu siguranţă, nivelul 

rii de cumpărare. Produsele analizate şi 
incriminate sunt oricum mai ieftine în magazinele din Est. Prin 



 

        113113113113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie     2017201720172017 
       

 

urmare este convenabil (într-o ţară care a devenit o piaţă largă a 
produselor second hand de toate categoriile, de la maşini la 
îmbrăcăminte) ca aparenţele să fie păstrate atât pentru vânzători, 
cât şi pentru cumpărători. 

 

Dacă idealul politic clamat de la toate nivelurile (şi care a 
devenit un mobil intim) este prosperitatea şi egalitatea, atunci 
toate strategiile menite a conserva iluzia acestora funcţionează 
perfect cu complicitatea tuturor părţilor implicate. Nimeni nu 
are interesul să denunţe un produs „second hand” sau de calitate 
inferioară, căci principalul scop este să participe la iluzia 
egalităţii în prosperitate, a accesului egal la toate bunurile 
societăţii industrializate. Un comerciant ştie din instinct (în 
cazul în care nu a aflat prin studiu de piaţă) că nimeni nu vrea să 
cumpere un produs considerat inferior, chiar dacă, uneori, este 
mai bun decât altele, şi pe această constatare se construieşte o 
întreagă strategie de vânzare. Brandul contează şi nu calitatea 
intrinsecă a mărfii, ceea ce se poate uneori traduce şi prin 
situaţiile incriminate de miniştrii ţărilor din grupul de la 
Vişegrad. 

Aşa cum „democratizarea” culturii a produs o cantitate 
impresionantă de reproduceri fotografice ale unor opere de artă 
faimoase, tot aşa democraţia economică a multiplicat mărfurile 
de „calitate superioară” cu preţuri scăzute. Mecanismul prin 
care calitatea este disimulată este cel mai vizibil astăzi la 
mărfurile etichetate „bio”. Iniţial foarte scumpe şi greu 
accesibile, fiind produse în condiţii sever supravegheate, 
„industria” a început să facă tot mai multe concesii, etichetând 
totuşi produsele cu indicativul „bio”. Au apărut fireşte şi aici 
„iniţiaţii” capabili să recunoască „originalele”, care îşi conservă 
preţul prohibitiv. 

Prin urmare fenomenul falsei uniformizări (şi al diferitelor 
strategii de diferenţiere) este universal şi nu afectează ţările 
Estului decât în măsura în care consumatorii sunt aici mai săraci 
decât cei din Vest. Dar din clipa în care consumatorii se 
emancipează, apar revendicări şi proteste de tipul celor pe care 
le-am evocat mai sus. Ţările Europei Centrale sunt exact acelea 
care se apropie mai mult de Occident prin condiţiile de viaţă si 
de aceea ele ridică obiecţii mai mari decât România sau 
Bulgaria, care se găsesc pare-se în faza în care conservarea 
iluziei pare aranjamentul cel mai convenabil. 

O dovadă puternică – care nedumereşte invariabil pe toţi autorii 
anchetelor sociale – este faptul că în România sărăcia a devenit 
din punct de vedere politic ceva invizibil, un fapt ascuns şi 
neglijat cu premeditare. Dintre toate ţările foste comuniste, 
România cunoaşte cel mai mare decalaj dintre săraci şi bogaţi, 
diferenţe enorme între oraşele dezvoltate şi zonele rurale ca şi 
între diferitele provincii ale ţării. Dar dacă pentru observatorul 
din afară sărăcia sare în ochi, privită de aici este imperceptibilă. 
Este posibil ca ideologia egalitaristă a bunăstării, îmbrăţişată 
odată cu procesul integrării europene, să fi produs în România o 
dramatică desolidarizare a componentelor societăţii, căci cei 
ambiţioşi s-au văzut pe sine ca parte „egală” a Vestului, ca 
participanţi la profuziunea occidentală şi nu ca părtaşi la 
nereuşita Estului rural şi pauper. Se va fi produs astfel marea 
fugă către Vest, fie la propriu prin migraţia forţei de muncă, fie 
imaginar prin căutarea reperelor. Or, a observa şi problematiza 
sărăcia de acasă, transformând-o în temă politică, riscă să 
distrugă iluzia co-participării la prosperitatea de tip occidental. 

Poziţia oficială a autorităţilor din România care refuză, din 
principiu, să discute despre o delimitare în cadrul Uniunii 
Europene poate fi privită în multe feluri, inclusiv ca ambiţioasă 
strategie de negociere, dar, din păcate, ea rămâne şi o 
componentă din acest imens mecanism de întreţinere a iluziei şi 
de obnubilare a realităţii. 

Cum a ajuns România să-şi cumpere 
de la alţii propriile resurse! 

Ilie ŞERBĂNESCU 

        În zgomotul asurzitor al evenimentelor mai mult 
pseudopolitice decât politice şi mai mult pseudojuridice 
decât juridice care se derulează în România – dintre care, 
vai, atâtea sunt diversiuni în toată regula! – a trecut pur şi 
simplu neobservată, după cum probabil s-a şi urmărit, 
vizita la Bucureşti a dlui Rainer Seele. 

ste şeful cel mare al celui mai mare proprietar din 
România, OMV, deţinătorul tuturor resurselor de petrol 
şi a jumătate din cele de gaze naturale exploatate în ţară, 

al celei mai extinse şi importante reţele de distribuţie de 
carburanţi, Dumnezeul preţurilor din bezinării, dar şi al tuturor 
celor văzute şi nevăzute de pe această vastă piaţă, de departe cel 
mai important segment al afacerilor şi consumului din România. 

A trecut practic neobservată, în ciuda faptului că era a treia în 
decurs de numai un an, respectiv de la preluarea funcţiei 
supreme în OMV de către dl Seele, un executiv de frunte adus 
din Germania în compania austriacă. 

Vizita s-a desfăşurat de altfel în mare secret. 

Singurul lucru care s-a aflat este că, în discuţia cu preşedintele 
Iohannis, s-a menţionat, potrivit unui comunicat al 
Administraţiei Prezidenţiale, ”nevoia de predictibilitate 

E
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fiscală şi legislativă care să menţină interesul pentru 
dezvoltare”. 

Despre ce o fi oare concret vorba în această alambicată 
formulare?! 

Preluarea de către OMV a petrolului pe de-a-ntregul şi în parte a 
gazelor româneşti, precum şi a unei puternice reţele de 
distribuţie de carburanţi a inaugurat o epocă tragică în isto
postcomunistă a României. 

Epoca, fără înconjur spus, colonială. 

Preluarea sub control de către străini a exploatării 
bogăţiilor subsolului este faza primitivă, dar de bază a 
sistemului colonial. 

Aşa-zisa ”privatizare” a Petrom (aşa-zisă, pentru că OMV 
companie în bună măsură controlată de statul austriac) a fost 
impusă de la Bruxelles drept o condiţionalitate sine
aderării României la UE.  

Astfel că preluarea Petrom de către OMV este emblemă atât 
pentru apartenenţa României la UE, cât şi pentru implicarea ei 
dramatică într-un sistem centru-periferie de tip colonial.

Din momentul preluării, care a avut loc în formula redevenţelor, 
România a pierdut proprietatea asupra tuturor resurselor 
de petrol şi a jumătate din resursele de gaze natura
de Dumnezeu românilor, dar şi posesia asupra unei vaste 
reţele de distribuţie de carburanţi. 

România a devenit, dintr-un foc, singura ţară din regiune 
fără o companie sub control naţional de distribuţie de 
carburanţi, cu toate că era singura ţară din regiune care 
deţinea resurse de petrol. 

Colonialism sădea, acceptat, în aplauzele parlamentarilor, 
practic de întreaga clasă politică românească. 

Legătura dintre preluarea Petrom şi apartenenţa României la 
UE, existentă încă de la început, a căpătat cu trecerea anilor 
aspecte tragice. 

În România au fost schimbate legea petrolului şi legea 
minelor pentru a permite consolidarea juridică a 
încălcărilor constituţionale de la preluarea Petrom de către 
o companie străină. 

Potrivit constituţiei postdecembriste, resursele subsolului nu 
puteau fi înstrăinate, ceea ce împiedica de fapt folosirea 
sistemului redevenţelor, pe care îl vizau spre utilizare, în 
legătură cu alte resurse, şi alţi corifei din UE sau din afara UE.

Schimbările respective de legi au înlesnit preluarea în 
concesiune de către companii străine a unor perimetre petroliere 
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fiscală şi legislativă care să menţină interesul pentru 

Despre ce o fi oare concret vorba în această alambicată 

ntregul şi în parte a 
gazelor româneşti, precum şi a unei puternice reţele de 
distribuţie de carburanţi a inaugurat o epocă tragică în istoria 

Preluarea sub control de către străini a exploatării 
bogăţiilor subsolului este faza primitivă, dar de bază a 

zisă, pentru că OMV este o 
companie în bună măsură controlată de statul austriac) a fost 
impusă de la Bruxelles drept o condiţionalitate sine-qua-non a 

Astfel că preluarea Petrom de către OMV este emblemă atât 
i pentru implicarea ei 

periferie de tip colonial. 

Din momentul preluării, care a avut loc în formula redevenţelor, 
România a pierdut proprietatea asupra tuturor resurselor 
de petrol şi a jumătate din resursele de gaze naturale lăsate 
de Dumnezeu românilor, dar şi posesia asupra unei vaste 

un foc, singura ţară din regiune 
fără o companie sub control naţional de distribuţie de 

din regiune care 

dea, acceptat, în aplauzele parlamentarilor, 
 

Legătura dintre preluarea Petrom şi apartenenţa României la 
cu trecerea anilor 

În România au fost schimbate legea petrolului şi legea 
minelor pentru a permite consolidarea juridică a 
încălcărilor constituţionale de la preluarea Petrom de către 

postdecembriste, resursele subsolului nu 
puteau fi înstrăinate, ceea ce împiedica de fapt folosirea 
sistemului redevenţelor, pe care îl vizau spre utilizare, în 
legătură cu alte resurse, şi alţi corifei din UE sau din afara UE. 

gi au înlesnit preluarea în 
concesiune de către companii străine a unor perimetre petroliere 

sau gazeifere din largul coastelor româneşti ale Mării Negre, nu 
numai pentru prospecţiuni şi explorări, ci şi pentru exploatare.

Apartenenţa la UE a obligat Român
reglementărilor UE din domeniul energetic, inclusiv cele ale 
aşa-numitelor liberalizări de pe piaţa energiei (extinse de la 
carburanţi la electricitate şi gaze). 

Resursele din spaţiul UE sunt considerate într
şi nu ale ţărilor pe teritoriul sau în subsolul cărora se găsesc.

Regulă inventată, evident, de cei din UE care nu au resurse, 
pe seama celor cărora le-a lăsat Dumnezeu resurse
nefericire, în UE marii corifei, care dictează şi impun regulile, 
sunt toţi neposesori de resurse! (…) 

 
Colonizarea insidioasă a României, 
acapararea pământului ţării de către 

străini 

 
       Fenomenul de colonizare pe timp de pace prin 
landgrabbing (acaparare de pământ) pune în pericol 
siguranța națională a României. 

enomenul de landgrabbing (acaparare de pământ) are la 
bază voința politică a unui stat terț de acaparare de 
pământ într-o țară vizată printr

colonizare pe timp de pace. 
Tehnicile de colonizare prin acaparare sunt multiple:
- Acaparare prin cumpărare de către entită
regulă multinaționale, bănci, asiguratori, fonduri de investiții, 
speculatori, ferme industriale etc.) cu credite bonificate de către 
statul colonialist (cu dobândă de regulă între 0 
 
- Acaparare prin cumpărare de către societă
(vezi cazul Chinei și al țărilor din Golful Persic);
 
- Acaparare prin arendare urmată de cumpărare de către entită
economice (de regulă multinaționale, bănci, asiguratori, fonduri 
de investiții, speculatori, ferme industriale etc.) cu credite 
bonificate de către statul colonialist (idem mai sus);
 
- Acaparare prin cumpărare juridică mascată prin „contracte de 
buzunar” prin care se induce în eroare statul colonizat vizavi de 
identitatea reală a cumpărătorului; 
 
- Acaparare prin cumpărare juridică mascată prin „acte 
doveditoare de proprietate de fapt” și nu „de drept” inducând în 
eroare statul colonizat vizavi de suprafa
 
- Acaparare prin cumpărare juridică mascată prin „opera
sub steag fals” prin intermediul unor societă
 
- Acaparare prin retrocedări masive către cetă

F
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sau gazeifere din largul coastelor româneşti ale Mării Negre, nu 
numai pentru prospecţiuni şi explorări, ci şi pentru exploatare. 

Apartenenţa la UE a obligat România la asumarea 
reglementărilor UE din domeniul energetic, inclusiv cele ale 

numitelor liberalizări de pe piaţa energiei (extinse de la 

Resursele din spaţiul UE sunt considerate într-un fel ale UE, 
pe teritoriul sau în subsolul cărora se găsesc. 

Regulă inventată, evident, de cei din UE care nu au resurse, 
a lăsat Dumnezeu resurse; din 

nefericire, în UE marii corifei, care dictează şi impun regulile, 

Colonizarea insidioasă a României, 
acapararea pământului ţării de către 

 

Avram FIȚIU  

Fenomenul de colonizare pe timp de pace prin 
landgrabbing (acaparare de pământ) pune în pericol 

landgrabbing (acaparare de pământ) are la 
ța politică a unui stat terț de acaparare de 

țară vizată printr-o tehnica insidioasă de 

Tehnicile de colonizare prin acaparare sunt multiple: 
părare de către entități economice (de 

ționale, bănci, asiguratori, fonduri de investiții, 
speculatori, ferme industriale etc.) cu credite bonificate de către 
statul colonialist (cu dobândă de regulă între 0 și 1%); 

e de către societăți economice de stat 
și al țărilor din Golful Persic); 

Acaparare prin arendare urmată de cumpărare de către entități 
ționale, bănci, asiguratori, fonduri 
industriale etc.) cu credite 

bonificate de către statul colonialist (idem mai sus); 

Acaparare prin cumpărare juridică mascată prin „contracte de 
buzunar” prin care se induce în eroare statul colonizat vizavi de 

Acaparare prin cumpărare juridică mascată prin „acte 
și nu „de drept” inducând în 

eroare statul colonizat vizavi de suprafața reală acaparată; 

Acaparare prin cumpărare juridică mascată prin „operațiuni 
steag fals” prin intermediul unor societăți anonime; 

Acaparare prin retrocedări masive către cetățenii aparținând 
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unui stat vecin cu antecedente istorice complexe, prin 
falsificarea arhivelor (vezi forumul Transilvania Furată).
 
Consecinţele legate de siguranța națională și europeană prin 
acțiuni speculative de acaparare de terenuri (landgrabbing) 
sunt extrem de grave: 
 
- defrișarea pădurilor României de către companii 
multinaționale și fondurile speculative prin acaparare de 
terenuri; 
 
- acapararea resurselor regenerabile (fotovoltaice, eoliene, 
hidrotehnice, geotermale) de către companii multina
fondurile speculative prin acaparare de terenuri; 
 
- jefuirea resurselor solului (pământuri rare și metale rare) de 
către companii multinaționale și fondurile speculative;
 
- acțiuni speculative de acaparare de terenuri agricole de către 
utilizatori ce le schimbă categoria de folosință în terenuri 
producătoare de agrocarburanți sau bioenergie prin tehnologii 
extrem de chimizate ce afectează grav sănătatea popula
 
- acapararea geostrategică de suprafețe mari de teren în 
interiorul țării în lungul fâșiei de frontieră de către «cetățeni sau 
structuri și entități» aparținând unor țări vecine sau cu risc 
ridicat de securitate pentru România; 
 
- fragilizarea geostrategică a României prin acaparare 
geolocalizată de terenuri, urmată de atacuri cu arme 
geoclimatice (ex. în zonele cu defrișări masive) prin distrugerea 
moralului populației, din partea unui inamic real sau potențial;
 
- emigrarea masivă din spațiul rural a cca. 4 milioane de 
persoane tinere care constituie țesutul social pentru mobilizare 
în caz de forță majoră; 
 
- afectarea gravă a sănătății populației prin practicarea unei 
agriculturi industriale chimizate; 
 
- părăsirea muntelui de către cca. 1 milion de țărani, munte ce 
reprezintă ultima redută de apărare națională în caz de forță 
majoră; 
 
- sărăcirea programată a populației rurale în special în zonele 
geostrategice de frontieră (vezi cazul județului Vaslui) prin 
practicarea unei agriculturi industriale chimizate 
vulnerabilități aferente; 
 
- hrănirea deliberată a populației României cu alimente 
industrializate (chimizate, iradiate, hormonizate, modificate 
genetic etc.) ce reduc potențialul fizic și intelectual al 
cetățenilor români prin afectarea iremediabila a ADN
uman; 
 
- dispariția țăranilor ca grup social cu cea mai ridicată natalitate, 
atât de necesară pentru o țară aflată în criză și pentru o Europă 
aflată pe topoganul demografic; 
 
- afectarea gravă a securității europene prin acaparare 
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unui stat vecin cu antecedente istorice complexe, prin 
falsificarea arhivelor (vezi forumul Transilvania Furată). 

ța națională și europeană prin 
țiuni speculative de acaparare de terenuri (landgrabbing) 

șarea pădurilor României de către companii 
ționale și fondurile speculative prin acaparare de 

rselor regenerabile (fotovoltaice, eoliene, 
hidrotehnice, geotermale) de către companii multinaționale și 

 

și metale rare) de 
ondurile speculative; 
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geolocalizată de terenuri, urmată de atacuri cu arme 
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ției, din partea unui inamic real sau potențial; 

iul rural a cca. 4 milioane de 
țesutul social pentru mobilizare 
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ției rurale în special în zonele 
țului Vaslui) prin 
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ției României cu alimente 
industrializate (chimizate, iradiate, hormonizate, modificate 

țialul fizic și intelectual al 
prin afectarea iremediabila a ADN-ului 

ția țăranilor ca grup social cu cea mai ridicată natalitate, 
țară aflată în criză și pentru o Europă 

prin acaparare 

geostrategică de terenuri de către persoane (fizice 
non EU în contextul crizelor viitoare ale migran
refugiaților economici, politici și climatici.
 
În toate țările Uniunii Europene, cumpărarea de pământ de către 
străini este o problemă de siguranță națională iar avizele de 
cumpărare sunt eliberate de către Ministerul Apărării 
Numai în România CSAT și Ministerul Apărării nu au astfel de 
preocupări de siguranță națională! Oare ce păzesc?
www.avramfitiu.ro, romanianoastra.info 
 

Ce «filozofie» economică se află în spatele 
războiului împotriva banilor cash?

 
      Ne ajută pe noi, oamenii de rând, aceste măsuri de 
eliminare a cash-ului?  

sistăm la atacuri zilnice împotriva cash
unei pleiade de economişti, guvernatori ai băncilor 

centrale, ai băncilor comerciale şi, e
invocă din ce în ce mai mult creşterea atacurilor teroriste în 
Europa şi nu numai, atacuri care pun din ce în ce mai mare 
presiune pe bugetele naţionale, iar în acest context internaţional 
este scoasă din nou la lumină dorinţa acest
elimina cash-ul. 

Pentru cine este bine ca presiunea pe bugetele naţionale să fie 
din ce în ce mai mare şi mulţi politicieni să militeze pentru 
creşterea fondurilor destinate siguranţei naţionale? Evident, nu 
pentru omul de rând, care a plătit pentru a avea siguranţă, însă a 
devenit şi mai sărac, iar acum i se cere să plătească şi mai mult, 
proporţional cu o insecuritate controlată şi cu volumul de bani 
tipăriţi care trebuie să ajungă în zona speculanţilor financiari, 
bancari şi politici. 

Să facem nişte presupuneri legate de acest atac împotriva 
banilor cash.
Fără aceste sume cash este evident că nu ar mai fi atacuri cu 
arme la bănci şi eventualii spărgători nu ar mai avea ce fura, 
dar… în acest moment asistăm la „spargeri” electronice d
bănci, la fraude majore prin intermediul cardurilor şi la alte 
modalităţi electronice de fraudare a sistemului bancar.

În Suedia, ţară care a militat în premieră şi militează pentru 
interzicerea cash-ului pe piaţă, numărul fraudelor bancare a 
crescut exponenţial de când au luat decizia de a limita circula
banilor fizici. 

Asistăm pe toate canalele media la o ofensivă împotriva cash
ului datorită presupunerii politicienilor că grupările teroriste ar 
beneficia de acești bani, iar pentru a lupta împotriva 
terorismului este strict necesară eliminarea cash

În ceea ce priveşte terorismul, cu care nu suntem de acord 
niciunul dintre noi, la o analiză a celor 40 de atacuri teroriste ale 
jihadiştilor în Europa, în ultimii 20 de ani, sesizăm că 
atacuri au costat în medie în jur de 10.000 de dolari şi în multe 
cazuri cu mult mai puţin, sumă care nu ar crea nicio suspiciune 

A
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geostrategică de terenuri de către persoane (fizice și juridice) 
non EU în contextul crizelor viitoare ale migranților și 

ților economici, politici și climatici. 

țările Uniunii Europene, cumpărarea de pământ de către 
ță națională iar avizele de 

cumpărare sunt eliberate de către Ministerul Apărării și CSAT.  
și Ministerul Apărării nu au astfel de 

ță națională! Oare ce păzesc? 

Ce «filozofie» economică se află în spatele 
împotriva banilor cash? 

Ne ajută pe noi, oamenii de rând, aceste măsuri de 

sistăm la atacuri zilnice împotriva cash-ului, din partea 
unei pleiade de economişti, guvernatori ai băncilor 

centrale, ai băncilor comerciale şi, evident, politicieni. Se 
invocă din ce în ce mai mult creşterea atacurilor teroriste în 
Europa şi nu numai, atacuri care pun din ce în ce mai mare 
presiune pe bugetele naţionale, iar în acest context internaţional 
este scoasă din nou la lumină dorinţa acestor „inteligenţi” de a 

Pentru cine este bine ca presiunea pe bugetele naţionale să fie 
din ce în ce mai mare şi mulţi politicieni să militeze pentru 
creşterea fondurilor destinate siguranţei naţionale? Evident, nu 

a plătit pentru a avea siguranţă, însă a 
devenit şi mai sărac, iar acum i se cere să plătească şi mai mult, 
proporţional cu o insecuritate controlată şi cu volumul de bani 
tipăriţi care trebuie să ajungă în zona speculanţilor financiari, 

Să facem nişte presupuneri legate de acest atac împotriva 
banilor cash. 
Fără aceste sume cash este evident că nu ar mai fi atacuri cu 
arme la bănci şi eventualii spărgători nu ar mai avea ce fura, 
dar… în acest moment asistăm la „spargeri” electronice de 
bănci, la fraude majore prin intermediul cardurilor şi la alte 
modalităţi electronice de fraudare a sistemului bancar. 

În Suedia, ţară care a militat în premieră şi militează pentru 
ului pe piaţă, numărul fraudelor bancare a 

onenţial de când au luat decizia de a limita circulația 

Asistăm pe toate canalele media la o ofensivă împotriva cash-
ului datorită presupunerii politicienilor că grupările teroriste ar 

ști bani, iar pentru a lupta împotriva 
terorismului este strict necesară eliminarea cash-ului. 

În ceea ce priveşte terorismul, cu care nu suntem de acord 
niciunul dintre noi, la o analiză a celor 40 de atacuri teroriste ale 
jihadiştilor în Europa, în ultimii 20 de ani, sesizăm că aceste 
atacuri au costat în medie în jur de 10.000 de dolari şi în multe 
cazuri cu mult mai puţin, sumă care nu ar crea nicio suspiciune 
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băncilor în cazul transferului ei electronic de la o entitate la alta, 
ba chiar poate fi plătită cu credit card sau prin alte instrumente 
de plată bancare. 

Deci, cei mai mulţi dintre terorişti nu pot fi descurajaţi de astfel 
de măsuri financiare, aşa cum nici legile referitoare la arme şi 
deţinerea lor nu au descurajat în SUA crimele care au loc zilnic, 
multe dintre arme fiind procurate ilegal. 

În ultima perioadă sesizăm că politicienii luptă pentru 
desfiinţarea bancnotelor mari, cum ar fi cele de 500 de euro şi 
de 100 de dolari, şi tot aceiaşi politicieni şi bancheri militează 
pentru mişcări limitate de cash prin bănci şi transferuri în sume 
maxim stabilite. 

Cu toate că, tehnologic vorbind, există modalităţi cu mult mai 
ieftine de transfer al banilor, un număr mare de persoane preferă 
transferul cash în locul transferurilor electronice sub diferite 
forme şi din diferite conturi. 

În Suedia, o aplicație numită „Swish”, introdusă de bancheri, a 
revoluţionat şi încurajat plăţile fără cash. Această aplicație a 
fost încărcată pe dispozitivele electronice personale de peste 5,5 
milioane de ori, ceea ce arată dispoziţia suedezilor către o 
societate fără bani lichizi. În Suedia, numai 2% din plăti se fac 
cash şi se aşteaptă ca în 1-2 ani să se ajungă la 0,5%. În acest 
moment, peste 900 de bănci din cele 1600 din Suedia nu au la 
dispoziţia lor absolut deloc cash. 

Un studiu interesant este cel al lui Alexei Kireyev (FMI), care 
analizează efectele macro economice ale desființării cash-ului în 
societate. Acest aspect a creat dezbateri aprinse la nivelul FMI. 

Care ar fi concluziile acestei analize făcută de maleficul FMI? 
1. Plăţile fără cash ar face mecanismele de politică monetară 
mult mai eficiente şi ar fi mult mai rapid posibil să fie 
implementată dobânda negativă, pentru a… stimula consumul, 
în opinia FMI. 

 Chiar aşa să fie? Păi, cine are nevoie de dobândă negativă şi 
cine beneficiază de o astfel de decizie? Crează dobânda 
negativă o dorinţă de consum sau o panică în rândul celor ce au 
economist? Au cei mai mulţi vestici atâţia bani pentru a se 
gândi ca sumele economisite să le investească în ţările 
occidentale, sau vor pleca cu banii în ţările emergente, unde 
banii lor au valoare şi pot trăi din investiţii acolo şi chiar pot 
transforma investiţiile în bani cash în acele zone, unde sistemul 
bancar este încă „neiniţiat” şi poate nu va fi niciodată? Ce se va 
petrece cu paradisurile financiare unde îşi ţin banii cash toți 
speculanții din bănci, politicienii şi cei ce conduc corporaţiile? 

2. FMI concluzionează că un declin în volumul de cash ar duce 
la creşterea depozitelor bancare, iar băncile vor fi în măsură să 
ofere mai multe împrumuturi şi mai avantajoase, iar creşterea 
economică ar fi vizibilă. 

Chiar aşa? Câți bani pot depune, în vederea circulării lor 
electronice, cetățenii de rând din lumea capitalistă? Mai nimic, 

comparativ cu stimulentele oferite acestor bănci de către 
guvernele capitaliste şi băncile centrale, cu sumele astronomice 
tipărite de băncile centrale şi aruncate cu largheţe acestor bănci 
comerciale, care la rândul lor au crescut dobânzile la 
împrumuturi, au restricţionat împrumuturile cerând condiţii 
draconice, în timp ce au oferit bonusuri uluitoare celor ce trag 
sforile în bănci.  

Băncile au primit sute de miliarde de dolari în depozitele lor 
pentru a stimula economiile capitaliste şi, în final, suntem 
martorii unui colaps economic de proporţii. Deci vedem şi aici 
făţărnicia şi perversitatea FMI. Înainte de falimentul lui Lehman 
Brothers, în 2008, şi declanşarea crizei economice de proporţii 
la nivel mondial, cererea pentru cash a populaţiei, şi nu numai, 
crescuse enorm, ceea ce semnifică faptul că oamenii nu mai 
aveau încredere în sistemul bancar şi în solvența băncilor, ceea 
ce a făcut ca mulți speculanți mizerabili din finanţele capitaliste 
să piardă sume imense. O măsură de eliminare a cash-ului ar fi 
făcut ca aceşti sforari şi cămătari financiari să doarmă cu mult 
mai bine şi să îşi înmulţească sumele fără să mai fie nevoie de 
funcţionarea excesivă a tiparniţei. 

3. O economie fără cash face posibilă colectarea mult mai 
uşoară a taxelor, în opinia FMI. Dar, în acest moment, foarte 
mulţi cetăţeni ai ţărilor dezvoltate nu pot face faţă condiţiilor 
economice extrem de tensionate, chiar dacă nu plătesc deloc 
taxe pe veniturile obţinute, iar colectarea abuzivă a taxelor de 
către guvernele capitaliste face ca ei să fie cu mult sub pragul 
sărăciei. Indiferent cât de mare ar fi volumul taxelor colectate 
de statele capitaliste, guvernele în cârdăşie cu corporaţiile vor 
merge cu mâna întinsă la bănci şi vor împrumuta şi mai mult, 
pentru că este foarte bine ştiut că aceşti bani de la bănci nu vor 
mai fi daţi înapoi, iar dobânzile care grevează aceste 
împrumuturi vor fi plătite de contribuabili şi mereu va fi un 
„gol” în plăți, un deficit, pentru a justifica mărirea de taxe, care 
în final nu duce la sume acoperitoare ci la controlul consumului 
populaţiei şi liniştii sociale, dorită de infractorii politici, pentru 
a-şi regla conturile din bănci. 

4. Dacă toată lumea ar depune banii în bănci şi ar accepta o 
mişcare electronică controlată a lor, această măsură ar reduce 
semnificativ emigraţia ilegală, în opinia FMI, şi, evident, munca 
la negru, mulţi lucrători ilegali nemaiputând să mişte banii cash, 
în acest fel fiind protejat mediul de afaceri. Ba mai mult, ar fi 
protejat chiar mediul înconjurător, datorită lipsei consumului 
hârtiei pentru bancnote şi al polimerilor folosiți în procesul de 
plastifiere a banilor.  

Chiar aşa? Dacă emigraţia ilegală nu ar exista în SUA, toate 
preţurile ar sări în aer, fără să conteze că sunt sau nu bani cash 
pe piaţă. Ar putea face americanii faţă unei explozii a preţurilor, 
în situaţia economică actuală? Cu siguranţă nu. Şi-ar putea 
menţine politicienii capitaliști corupți standardul şi poziţiile 
politice, în cazul unei sărăciri din ce în ce mai mari a 
populaţiei? Cu siguranţă nu. Ar putea lucra băştinaşii în 
sectoarele economiei unde activează acum emigranţi ilegali? Cu 
siguranţă nu. Ce se va petrece în ţările care furnizează emigranţi 
ilegali, care trimit bani acasă, iar regimurile politice de acolo – 
aşa cum se petrece şi în România – supravieţuiesc fără să facă 
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aproape nimic? Ce s-ar petrece în Mexic, dacă cei veni
în America la muncile agricole nu ar trimite bani acasă? Cel mai 
probabil cei mai mulţi dintre ei ar intra în zona drogurilor şi ar 
avea un contact cu America prin intermediul acestora. 
siguranţă ar fi plătiţi prin bănci, aşa cum se petrece şi acum, 
când în America atât traficanţii cât şi prostituatele au maşini 
electronice în miniatură pentru încasarea banilor negri din 
cardurile clienţilor, după care mută sume mici, dar des, în alte 
conturi. Este foarte clar că aceste măsuri sunt menite să ducă la 
un control mult mai mare al populaţiei vestice şi să genereze 
sume enorme în buzunarele electronice ale sp
corupților corporatiști, politicieni şi bancheri. Mai mult, acești 
indivizi mizerabili cel mai probabil nu vor da foc banilor cash 
pe care îi dețin şi nu îi vor depune niciodată în bănci. Ei vor sta 
în paradisurile financiare şi de acolo vor face diferenţa dintre ei 
şi noi, care ne mulţumim să facem tranzacţii prin calculator, în 
timp ce ei vor livra sume mari în cash traficanţilor de droguri şi 
vor poza în incoruptibili în faţa unei populaţii sleite de puteri, 
care va plăti cu cardurile drogurile consumate 
mici, ce nu pot trezi suspiciuni pentru bănci. Eliminarea cash
ului face parte din planul de înrobire și îndobitocire a 
populației, căreia i se vor lua rând pe rând tot mai multe 
drepturi. Decizia de eliminare a banilor lichizi nu va fi luată în 
mod democratic, prin consultarea noastră în cadrul unui 
referendum, ci va fi hotărâtă de un grup de infractori care 
doresc să îşi întărească puterea de control asupra noastră.

    Conflictul dintre politic și economie

 

Ec.  Aurel CORDA

           Bugetul statului (situație care cuprinde atât veniturile 
statului grupate pe surse de proveniență, cât și cheltuielile 
statului, structurate pe obiective de cheltuieli pe parcursul 
unui an), este unul din principalele domenii în care factorul 
subiectiv, care este politică, poate intră în conflict cu 
factorul obiectiv, care sunt legile economiei de pia

in cauza jocurilor politice, a intereselor electorale, etc. 
guvernele pot acționa discreționar, ele își pot încalcă 
promisiunile și prin urmare nu întotdeauna 

guvernelor sunt realizate. Oamenii  raționali cu o
cultură economică  prevăd această încălcare a promisiunilor 
își schimbă comportamentul, adaptându-se.  

 Guvernele pot încerca să atingă anumite obiective 
specifice  prin folosirea unor tipuri de politici, grefate pe o 
gama particulară de acțiuni. Tipurile de politici folosite pot fi 
politică fiscală (măsuri luate de guvern pentru a stabiliza 
economia, prin ajustarea nivelului și cuantumul impozitelor și 
taxelor si  a cheltuielilor guvernamentale), politică monetară
(ansamblu de măsuri adoptate de stat prin banca centrală, pentru 
reglarea emisiunii și masei de bani în circulație  comparativ cu 
nevoile de bani ale economiei, nivelul ratelor dobânzii, cursurile 
de schimb valutar în vederea stimulării activită
ocuparea forței de muncă, stabilitatea prețurilor etc.).

D
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ar petrece în Mexic, dacă cei veniți ilegal 
în America la muncile agricole nu ar trimite bani acasă? Cel mai 

a în zona drogurilor şi ar 
avea un contact cu America prin intermediul acestora. Și cu 
siguranţă ar fi plătiţi prin bănci, aşa cum se petrece şi acum, 
când în America atât traficanţii cât şi prostituatele au maşini 

banilor negri din 
cardurile clienţilor, după care mută sume mici, dar des, în alte 

Este foarte clar că aceste măsuri sunt menite să ducă la 
un control mult mai mare al populaţiei vestice şi să genereze 
sume enorme în buzunarele electronice ale speculanților și 

ților corporatiști, politicieni şi bancheri. Mai mult, acești 
indivizi mizerabili cel mai probabil nu vor da foc banilor cash 

țin şi nu îi vor depune niciodată în bănci. Ei vor sta 
face diferenţa dintre ei 

şi noi, care ne mulţumim să facem tranzacţii prin calculator, în 
timp ce ei vor livra sume mari în cash traficanţilor de droguri şi 
vor poza în incoruptibili în faţa unei populaţii sleite de puteri, 

urile consumate – evident sume 
mici, ce nu pot trezi suspiciuni pentru bănci. Eliminarea cash-

și îndobitocire a 
ției, căreia i se vor lua rând pe rând tot mai multe 

zi nu va fi luată în 
mod democratic, prin consultarea noastră în cadrul unui 
referendum, ci va fi hotărâtă de un grup de infractori care 
doresc să îşi întărească puterea de control asupra noastră. 

și economie 

Aurel CORDAȘ - Iași 

ție care cuprinde atât veniturile 
ță, cât și cheltuielile 

statului, structurate pe obiective de cheltuieli pe parcursul 
unui an), este unul din principalele domenii în care factorul 

, poate intră în conflict cu 
re sunt legile economiei de piață. 

in cauza jocurilor politice, a intereselor electorale, etc. 
ționa discreționar, ele își pot încalcă 

și prin urmare nu întotdeauna promisiunile 
ionali cu o minimă 

d această încălcare a promisiunilor și 

Guvernele pot încerca să atingă anumite obiective 
or tipuri de politici, grefate pe o 

țiuni. Tipurile de politici folosite pot fi 
suri luate de guvern pentru a stabiliza 

și cuantumul impozitelor și 
politică monetară  

(ansamblu de măsuri adoptate de stat prin banca centrală, pentru 
și masei de bani în circulație  comparativ cu 

nevoile de bani ale economiei, nivelul ratelor dobânzii, cursurile 
ea stimulării activității economice, 

ței de muncă, stabilitatea prețurilor etc.). Exemplu, 

nu întodeauna guvernele pot menține rate mari de anga
forței de munca, adică un nivel scăzut al 
mențină un nivel scăzut al inflației (dezechilibru, la un moment 
dat, între masă monetară și volumul mărfurilor și serviciilor, 
printr-o creștere excesivă a semnelor monetare, asociată cu 
creșterea prețurilor și urmată de depreciere monetară

 De aceea, va încuraja dezvoltarea  economică 
politică cheltuielilor publice (ch. curente, ch. de capital, 
împrumuturi, rambursări de credite) cu implica
creșterea investiții publice  (adaugarea la patrimoniul statului a 
unor bunuri, în decursul unei perioade). Prin 
multiplicator keynisian al investiției publice (teorie pot
căreia o creștere a cheltuelilor guvernamentale într
produce o creștere mai mare a veniturilor) din sectorul public și 
privat cresc veniturile în întreagă economie.   

Creșterea veniturilor  antrenează creșterea cererii de
servicii în economie, adică creșterea productiei.

 Creșterea producției, mărirea PIB
exprimă valoarea bunurilor și serviciilor prestate într
decursul unei perioade de timp, destinate consumului brut), 
implică o creștere a nevoii de forță de muncă, 
diminuează. Aceeași relansare a cerererii interne, 
asemenea   o creștere a prețurilor, adică a inflaț

 Creșterea producției determina de 
de mai multe fonduri pentru a finan
comerțului, care are ca rezultat, creșterea cererii de mone
adică creșterea masei monetare. La rândul ei, cre
monedă suplimentară, face să cresca  
dobânzii). 

 In concluzie, guvernului nu
șomajului, de aceea va  încuraja dezvoltarea economică, spre a 
menține șomajul scăzut, dar acest lucru va declan
Promisiunea guvernului  privind menținerea unei inflații scăzute 
va fi greu de realizat, deoarece avantajul salariilor mari va fi 
contracarat de apariția unor prețuri mai mari.

 In plus, aceste jocuri politice de mărire a 
publice ale statului (cheltuieli menite să acopere salariile, 
pensile normale și speciale și dotările în sectorul administrativ
polițienesc, în rețeaua publică de învățământ,
și cultură etc. chelt. militare, datoria publică
veniturilor statului (v. curente/v. fiscale, nefiscale 
temporare), prin reducerea impozitelor 
importante surse de venit) etc. sunt extrem de dăunătoare pentru 
economie deoarece duc la creșterea 
(cheltuielile  sunt mai mari decât veniturile bugetare).

 Mentinerea îndelungată a unui deficit bugetar mare 
frânează dezvoltarea economică de care România are nevoie. 

1. În primul rând, mai devreme sau mai târziu, el face să crescă 
inflația, aspect ce provoacă nesiguranță în luarea unor decizii pe 
termen lung.    

economieeconomieeconomieeconomie    
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ține rate mari de angajare a 
un nivel scăzut al șomajului sau să 

dezechilibru, la un moment 
și volumul mărfurilor și serviciilor, 

ștere excesivă a semnelor monetare, asociată cu 
și urmată de depreciere monetară). 

De aceea, va încuraja dezvoltarea  economică prin 
(ch. curente, ch. de capital, 

împrumuturi, rambursări de credite) cu implicații directe în 
(adaugarea la patrimoniul statului a 

unor bunuri, în decursul unei perioade). Prin efectul 
ției publice (teorie potrivit 

guvernamentale într-o economie 
ștere mai mare a veniturilor) din sectorul public și 

privat cresc veniturile în întreagă economie.     

șterea cererii de bunuri și 
șterea productiei. 

ției, mărirea PIB-ului (indic. ce 
și serviciilor prestate într-o țară, în 

decursul unei perioade de timp, destinate consumului brut), 
ștere a nevoii de forță de muncă, șomajul se 

relansare a cerererii interne, generează de 
țurilor, adică a inflației. 

determina de  asemenea și nevoie 
de mai multe fonduri pentru a finanța un volum crescut al 

șterea cererii de monedă, 
a rândul ei, creșterea de 

suplimentară, face să cresca  prețul banilor (rata 

uzie, guvernului nu-i place rata crescută a 
șomajului, de aceea va  încuraja dezvoltarea economică, spre a 

lucru va declanșa inflație. 
ținerea unei inflații scăzute 

va fi greu de realizat, deoarece avantajul salariilor mari va fi 
ția unor prețuri mai mari. 

In plus, aceste jocuri politice de mărire a cheltuielilor 
(cheltuieli menite să acopere salariile, 

și speciale și dotările în sectorul administrativ-
țienesc, în rețeaua publică de învățământ, cercetare, sănătate 

litare, datoria publică etc.) și scăderea 
(v. curente/v. fiscale, nefiscale și v. 

temporare), prin reducerea impozitelor și taxelor (cele mai 
etc. sunt extrem de dăunătoare pentru 

șterea deficitului bugetar 
cheltuielile  sunt mai mari decât veniturile bugetare). 

Mentinerea îndelungată a unui deficit bugetar mare 
frânează dezvoltarea economică de care România are nevoie.  

1. În primul rând, mai devreme sau mai târziu, el face să crescă 
ță în luarea unor decizii pe 
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2. Finanțarea  deficitului bugetar prin credite interne lipse
întreprinderile de împrumuturile necesare.  

 Finanțarea deficitului bugetar (public) 
regulă prin: creșterea obligațiilor fiscal (impozite
emiterea de moneda nouă; împrumuturi (emisiunea de obliga
și bonuri de tezaur). Când deficitul public este finanțat, acoperit 
cu împrumuturi pe termen lung, aceste surse atrase vin 
încarcă, adică măresc datoria publică/ națională (
obligațiilor pecuniare existente la o anumită dată rezultată din 
împrumuturile interne și externe pe termen mediu și lung  
contractate și garantate de către stat). Deci, datoria na
este în mare măsură rezultatul deficitului bugetar. Altfel spus, 
datoria națională crește ori de câte ori cheltuielile statului 
depășesc veniturile într-un an.           

 Datoria națională este o alternativă  
veniturilor fiscale  (impozite directe = pe salarii, profit
impozite indirecte = T.V.A., accize pe benzină
împinge costurile și vizibilitatea lor în ochii electo
undeva, în viitor. Astfel și de dragul unor considerente politice  
care nu țin cont de existența legilor obiective ale econo
piață, copii copiilor noștri vor trebui să onoreze facturile privind 
datoria publică și implicit dobânzile aferente (adică prețul 
banilor împrumutați). Alexander Hamilton spunea ,,
națională, dacă nu este prea mare, va re
binecuvântare națională”. 

 Bibliografie selectivă    
L. Balcerowicz - ,,Libertate și dezvoltare. Economia pieței libere”, 
Compania,  Bucuresti, 2001. 
N. Kishtainy et. Comp. - ,,Economie. Idei fundamentale”, ed. ,,Litera” , 
București, 2002. 
 

Introducere în studiul jetoanelor
 

Prof.  Marian BOLUM
 
            EXONUMIA este o ramură a numismaticii care se 
ocupă, printre altele, cu studiul jetoanelor. 

etoanele sunt mijloace de plată folosite pentru a înlocui 
moneda măruntă. Ele au apărut atât în perioadele de criză 
când moneda mărunta era rară cât şi în perioa

stabilitate. Ele evidenţiază aspecte ale vieţii economice şi 
sociale  din epoca  modernă sau contemporană. 

     Jetoanele au fost editate de diverse instituţii sau firme, 
întreprinderi industriale1, întreprinderi de construcţii
piatră, exploatări forestiere3, mine4, închisori, asociaţii, cluburi
moşii6 ş.a., în scopul efectuării unor cumpărături interne, pentru 
prestaţii de servicii sau pentru oferirea unor avantaje. Ele 
înlocuiesc pentru un spaţiu şi un timp limitat mijloacele de plata 
curente. Unele sunt solitare altele fac parte din seturi de doua 
sau mai multe piese. 

J
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Marian BOLUM - Bârlad 

EXONUMIA este o ramură a numismaticii care se 

etoanele sunt mijloace de plată folosite pentru a înlocui 
moneda măruntă. Ele au apărut atât în perioadele de criză 
când moneda mărunta era rară cât şi în perioadele de 

stabilitate. Ele evidenţiază aspecte ale vieţii economice şi 

Jetoanele au fost editate de diverse instituţii sau firme, 
, întreprinderi de construcţii2, cariere de 

, închisori, asociaţii, cluburi5, 
ş.a., în scopul efectuării unor cumpărături interne, pentru 

prestaţii de servicii sau pentru oferirea unor avantaje. Ele 
înlocuiesc pentru un spaţiu şi un timp limitat mijloacele de plata 
curente. Unele sunt solitare altele fac parte din seturi de doua 

    Valoarea înscrisă pe jetoane poate fi un echivalent bănesc, 
exprimat explicit în bani/lei, zile de muncă, o anumită marfă, 
pâine, carne, porţie de mâncare, băutură
bere, sifon ş.a.), tutun sau un anumit servic
tramvaiul, cu ascensorul, o convorbire telefonică
mai mari le întâlnim la jetoanele de cazinou: 10.000 pentru o 
piesă a Cazinoului din Sinaia9, din perioada interbelică şi 
1.000.000, pentru cele folosite înainte de denomi
leului10. Jetoanele cu valorile nominale de: 5 lei, 20 de lei, 100 
de lei şi 500 de lei emise de patronii cazinoului din Sinaia aveau 
putere de cumpărare nu numai în incinta cazinoului ci şi în 
oraşul Sinaia şi chiar în împrejurimi fiind primite 
negustor11 .  

Cazinoul din Constanţa

     Majoritatea jetoanelor nu au indicaţii privind destinaţia lor. 
O astfel de menţiune nu era neapărat necesară întrucât nu 
puteau fi folosite decât la magazinul sau cantina întreprinderii 
celui care le comandase .Unele piese au înscrise pe ambele părţi 
doar valoarea nominală 1 leu, 2 lei, 3 lei ş.a. fără nici o altă 
precizare12. 

     Jetoanele care aveau  înscrisă valoarea nominală în lei sau  în 
bani aveau uneori înscrise numai cifrele, rămânând de 
subînţeles unitatea monetara la care se refereau ceea ce genera 
uneori confuzii. Cu toate acestea ele şi
realiza decontarea produselor ridicate de consumatori.   

       Jetoanele nu aveau curs legal, astfel putem explica 
circulaţia lor restrânsa doar la firma emitentului, valoarea lor 
nefiind garantată. Doar cazinourile erau obligate prin lege sa 
aibă  disponibilă contravaloarea în bani a pieselor emise.

     Primele jetoane cu valoare în echivalent bani aveau un scop 
apropiat de cel al bonurilor de masa din zilele noastre. Ele erau 
valabile la cantine, magazine de întreprinderi, berării ş.a..

    Jetoanele emise de întreprinderi erau o modalitate de a 
determina angajaţii să îşi cheltuiască o parte din venituri tot în 
avantajul angajatorului, fie la cantina, fie la economatul 
întreprinderii. 

      Unele jetoanele de cofetării, restaurante sau berării erau 
destinate fidelizării clienţilor deoarece primind ca

NumismaticNumismaticNumismaticNumismatică 

Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie     2017201720172017 

                                                                                                         

Valoarea înscrisă pe jetoane poate fi un echivalent bănesc, 
exprimat explicit în bani/lei, zile de muncă, o anumită marfă, 
pâine, carne, porţie de mâncare, băutură7 (ţap, halbă, sticlă de 
bere, sifon ş.a.), tutun sau un anumit serviciu, o călătorie cu 
tramvaiul, cu ascensorul, o convorbire telefonică8. Valorile cele 
mai mari le întâlnim la jetoanele de cazinou: 10.000 pentru o 

, din perioada interbelică şi 
1.000.000, pentru cele folosite înainte de denominalizarea 

. Jetoanele cu valorile nominale de: 5 lei, 20 de lei, 100 
de lei şi 500 de lei emise de patronii cazinoului din Sinaia aveau 
putere de cumpărare nu numai în incinta cazinoului ci şi în 
oraşul Sinaia şi chiar în împrejurimi fiind primite de orice 

 

Cazinoul din Constanţa 

Majoritatea jetoanelor nu au indicaţii privind destinaţia lor. 
O astfel de menţiune nu era neapărat necesară întrucât nu 
puteau fi folosite decât la magazinul sau cantina întreprinderii 

mandase .Unele piese au înscrise pe ambele părţi 
doar valoarea nominală 1 leu, 2 lei, 3 lei ş.a. fără nici o altă 

Jetoanele care aveau  înscrisă valoarea nominală în lei sau  în 
bani aveau uneori înscrise numai cifrele, rămânând de 

eles unitatea monetara la care se refereau ceea ce genera 
uneori confuzii. Cu toate acestea ele şi-au îndeplinit scopul de a 
realiza decontarea produselor ridicate de consumatori.    

Jetoanele nu aveau curs legal, astfel putem explica 
restrânsa doar la firma emitentului, valoarea lor 

nefiind garantată. Doar cazinourile erau obligate prin lege sa 
aibă  disponibilă contravaloarea în bani a pieselor emise. 

Primele jetoane cu valoare în echivalent bani aveau un scop 
apropiat de cel al bonurilor de masa din zilele noastre. Ele erau 
valabile la cantine, magazine de întreprinderi, berării ş.a.. 

Jetoanele emise de întreprinderi erau o modalitate de a 
ermina angajaţii să îşi cheltuiască o parte din venituri tot în 

avantajul angajatorului, fie la cantina, fie la economatul 

Unele jetoanele de cofetării, restaurante sau berării erau 
destinate fidelizării clienţilor deoarece primind ca rest jetoane în 
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locul banilor mărunţi consumatorii erau nevoiţi să se întoarcă şi 
să le cheltuiască tot acolo. 

 

Restaurant D. Marinescu 

        Jetoanelor folosite la utilizarea diverselor aparate 
permiteau accesul la tramvai, lift, tonomat sau la un automat de 
cafea13, posesia lor dovedind plata serviciului.  

     O parte din jetoane au fost emise pentru strângerea de 
fonduri necesare pentru ridicarea unor monumente închinate 
eroilor14 din primul război mondial în diverse zone ale ţarii sau 
pentru construirea unor clădiri culturale de interes național 
(Ateneul Român, Arcul de Triumf  ș.a.). 

      Pentru stabilirea materialului din care este confecţionat un 
jeton colecţionarul are la dispoziţie, de multe ori, doar propria 
experienţă. Cele mai folosite materiale au fost cuprul, nichelul, 
aluminiul sau aliajele lor. În anumite perioade s-a folosit fierul 
şi zincul care de obicei aveau suprafeţele protejate prin 
nichelare sau, mult mai rar, argintul. În ultimul timp, mai ales la 
jetoanele de cazinou, se folosesc masele plastice. La jetoanele 
noi, în special cele pentru automate, se folosesc aliaje de cupru-
nichel.  

    Unele jetoane sunt neatrăgătoare, realizarea lor având în 
vedere doar funcţionalitatea,  altele însa sunt foarte frumos 
lucrate. Gravorii acestor piese sunt greu de identificat deoarece 
doar rareori  numele lor este trecut explicit în formatul grafic pe 
care îl propuneau. O listă cu principalii gravori o găsim în 
literatura de specialitate15.. Dintre aceştia va prezentăm şi noi 
câţiva dintre cei mai cunoscuţi : Carniol Manaheim (M. Carniol, 
Carniol Gravor), Carniol Fiul (M. Carniol Fiul), Dumitrescu 
Constantin (C D), Dogariu Octavian (OCTADO,OD), Fassler 
Anton (Anton Fassler SUCC, Fassler Bucureşci ), Fassler 
Robert (R. Fassler Bucureşci, R. Fassler Bucureşti), Vasile 
Gabor (VG,V.G.), Teodor Radivon - bijutier, furnizorul Casei 
Regale, Radivon N. ş.a.                                                          

     Cele mai vechi jetoane din spaţiul românesc descrise în 
literatura de specialitate au fost realizate în Banat în prima 
jumătate a secolului al XIX-lea, ele reprezentând zile de robotă 
sau fiind inscripţionate cu ½, ¾ sau 1, cifre ce reprezintă 
,,creițari”. Tot pentru aceeaşi perioadă şi pentru aceeaşi zona au 

fost realizate jetoane de munca pentru zilieri (ţărani liberi ce 
lucrau cu ziua sau muncitori sezonieri), semnele valorice fiind 
aceleaşi şi reprezentând zile de lucru efectuate16.      

    Cele mai vechi jetoane româneşti cunoscute, după C. 
Kiriţescu, sunt din perioada 1868-1872 şi au fost  emise, în 
condiţiile în care statul nu reuşiseră să bată toate monedele 
promovate de legea din 1867, de instituţii precum Manufactura 
de tutun sau Depozitul Central al Armatei, valoarea înscrisa pe 
ele fiind exprimată în  timp de munca ( ½ zi de muncă, 1 zi de 
muncă, 1 ½ zi de muncă) 17. 

    Jetoanele au avut o larga circulaţie la nivelul comunităţilor 
locale până la jumătatea secolului al XX-lea când, treptat, au 
fost scoase din circulaţie de regimul comunist ajungându-se ca 
până şi fisele de telefon să fie înlocuite cu monedele aflate in 
circulaţie. 

    După 1990, datorită utilităţii lor jetoanele au reapărut pe piaţa 
românească. La început au fost folosite jetoane aduse de diverse 
firme străine însa ulterior au fost realizate şi la noi fiind 
personalizate cu datele emitenţilor. Astfel, astăzi circulă jetoane 
pentru diverse automate, de cafea, de jocuri mecanice, de 
cazinouri sau chiar jetoane de prezentare a unor firme ce îşi 
desfăşoară activitatea în diverse zone din ţară18. 

 

Jetoane pentru automatele de cafea 

      Despre jetoanele nu s-au scris, cu câteva excepţii, studii 
aprofundate şi nici nu s-au realizat cataloage ample, de regulă 
numismaţii limitându-se doar la prezentarea dimensiunilor, a 
greutăţii, a metalul din care au fost realizate şi a inscripţiilor. 
Studierea lor din punct de vedere al contextului în care au 
apărut, a emitenţilor, a zonei şi perioadei în care au circulat s-a 
realizat doar rareori datorata zonei restrânse în care au circulaţie 
şi tirajul mic, fapt ce a determinat ca informaţiile ajunse la noi 
să fie foarte puţine. De asemenea, nu există nici un fel de 
evidenţă a firmelor emitente ceea ce face ca identificarea să fie 
uneori  foarte dificilă dacă nu chiar imposibilă. Aceste motive 
au făcut ca numărul colecţionarilor din acest domeniu să fie 
redus.            

     Primul studiu dedicat jetoanelor se pare ca îl datoram lui 
Constantin Iacubovici. 

NumismaticNumismaticNumismaticNumismatică 
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     O alta abordare a acestui domeniu a fost realizata de C. 
Kiriţescu, în 1964, în primul volum al lucrării sale 
bănesc al leului şi precursorii lui unde sunt prezentate 14 
jetoane însă problema este abordată, conform epocii în care a 
scris, din perspectivă marxistă "scopul principal al emisiunilor 
de semne monetare particulare era deci acela de a procura 
capitalistului posibilitatea ca, pe lângă exploatarea muncitorului 
ca vânzător al forţei de munca, să-l mai exploateze şi în ipostaza 
de cumpărător al mărfurilor de prima necesitate" 

     În 1977 G. Buzdugan, O. Luchian şi C. Oprescu în lucrarea 
Monede şi bancnote româneşti reiau problema şi identifică 149 
semne monetare. În această lucrare apare pentru prima oară şi 
denumirea alternativă dată semnelor monetare, cea de jetoane
Autorii precizeaza că scopul lor este de a suplini lipsa de 
numerar mărunt însă  sunt considerate, în continuare, doar o 
forma suplimentara de exploatare deoarece angajaţii erau 
obligaţi să le folosească la magazinul sau cantina patronului, 
preţurile fiind impuse de cel din urmă 21 . 

    Alte articole şi studii referitoare la jetoane au apărut în 
Buletinul Societăţii Numismatice Române22

Colecţionarul român23 editată de Dragoş Baldescu
Balazs, pe diverse site-uri24 unde, de regulă, se 
comercializează25 şi astfel de produse sau pe forumuri 
numismatice26 unde se discuta şi se prezintă imagini referitoare 
şi la acest subiect. La aceste ultime surse este de remarcat site
ul Romanien coins27 administrat de Adrian şi Mario Homutescu, 
site care are o pagină distinctă dedicată acestui domeniu unde 
sunt  prezentate o serie de jetoane care aparţin unor colecţionari. 

          Abia în anul  2003 a apărut un catalog dedicat în 
exclusivitate jetoanelor odată cu prima ediţie a lucrării lui 
Erwin Schäffer- Jetoane- România, Semne valorice şi mărci
Numărul jetoanelor catalogate, împreuna cu alte obiecte cum ar 
fi mărci de scule, mărci de câini, sau insigne de recenzori se 
ridica la 2800 de piese28, aflate în colecţia autorului, în alte 
colecţii particulare mai mici sau în colecţiile muzeelor din 
Bucureşti sau Budapesta. Acest catalog a fost completat în anul 
2012 când același autor, Erwin Schäffer, publică, în condiții 
grafice deosebite, lucrarea bilingva România. Jetoane, semne 
valorice și mărci/ Tokens, tags and chips29. Lucrarea urmăre
prezentarea jetoanelor cunoscute de autor, grupate după 
următoarele criterii: emisiuni locale, emisiuni  nelocalizate, 
emisiuni neutrale, emisiuni miniere, fise de telefon 
cazinou. De asemenea, lucrarea are în vedere prezentarea 
mărcilor canine, a mărcilor de legitimare pentru control, a 
mărcilor de legitimare pentru recensământ, a mărcilor de 
identificare militară, a mărcilor de inventar și chiar o serie 
dedicată domnitorului Vlad Țepeș. 

      Cu toate aceste eforturi de cercetare şi de catalogare 
subiectul este însă departe de a fi finalizat aşa că aşteptam cu 
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Cu toate aceste eforturi de cercetare şi de catalogare 
subiectul este însă departe de a fi finalizat aşa că aşteptam cu 

interes și alte contribuții referitoare la jetoanele care au circulat 
pe teritoriul României . 

     Prin acest studiu ne-am propus doar să facem o prezentare 
generala a domeniului şi  a istoriografiei problemei. Cu 
siguranţă, cercetările ulterioare vor completa acest demers. 
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11. G. Buzdugan, O. Luchian si C. Oprescu, Monede şi Bancnote Româneşti
Bucureşti, 1977, p. 254 .  
12. http://romaniancoins.org/romaniantokens/ro_neutrale.html 
13. http://romaniancoins.org/romaniantokens/ro_distribuitoare_automate.html
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15.E. Schäffer ,Jetoane- România, Semne valorice şi mărci, Editura Corvin, Deva, 2003, p.12
16. A. Balasz, Jetoane de moşii utilizate în sec XIX în Banat în Colecţionarul român
2007. 
17.C. Kiritescu, Sistemul bănesc al leului şi precursorii lui, I, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1997,
349. 
18. http://romaniancoins.org/romaniantokens/ro_prezentare_reclama.html
19. C. Kiritescu, op cit, p. 349. 
20. G. Buzdugan, Octavian Luchian şi C.Oprescu, op cit, p.308. 
21. Ibidem, p. 253. 
22. R. Ochesanu, C. Dima, S. Samoila, M. Dima, Jetoane româneşti inedite ori mai puţin cunoscute 
Buletinul Societăţii Numismatice Române anul 80-85 (1986-1991), nr. 134
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Numismatice Române anul 88-89 (1994-1995), Editura Academiei Romane, Bucureşti, 1998, p. 143
Erwin Schäffer, Jetoane româneşti inedite ori mai puţin cunoscute (III)  
Numismatice Române anul 90-91 (1996-1997), nr.144-145, Editura Academiei Romane, B
p.161-185; Erwin Schäffer, R. M. Şeptilici, M. Ilin, Jetoane româneşti inedite ori mai puţin cunoscute (IV)
în Buletinul Societăţii Numismatice Române, anul 92-97, (1998-
Române, Bucureşti, 2003, p. 231-260; Erwin Schäffer, L.N.Hanganu, 
Societăţii Numismatice Române, anul 92-97 (1998-2003), nr. 146
Bucureşti, 2003, p. 261-271; Erwin Schäffer, Jetoane româneşti inedite ori mai puţin cunoscute
Buletinul Societăţii Numismatice Romane, anul 98-193 (2004-2009), nr. 152
Române, Bucureşti, 2010, p. 133-148; T. Ciumara, Jetoane româneşti inedite ori mai puţin cunoscute (VII
în Buletinul Societăţii Numismatice Române, anul 98-193 (2004-
Române, Bucureşti, 2010, p.149-160. 
23. M. Sandor, Circulaţia semnelor monetare (jetoane) în Valea Jiului
16.05.2006; M. Jar, Multiplele feţe ale jetoanelor în Colecţionarul român, nr. 7,
Despre jetonul emis de iluzionistul Cortini cu ocazia reprezentaţiei din Bucureşti
nr. 7, 23.11.2006; T.Ciumara, Jetoanele restaurantelor I.H.Ionescu şi T.Rusescu
nr. 10 din 23.05.2007. 
24.http://picasaweb.google.com/CretulescuCorneliu/JetoaneRomania#
25.http://www.okazii.ro/catalog/obiecte-colectie/numismatica/jetoane.html
26.http://www.transylvanian-numismatics.com/phpBB/viewtopic.php?t=5801
27. http://romaniancoins.org/romaniantokens/default.html 
28. E. Schäffer, Jetoane- Romania, op cit, p,18. 
29. Idem, România. Jetoane, semne valorice și mărci/ Tokens, tags and chips,
 

În anii ’40, România putea fi o Mare 
Putere datorita inventatorului

Nicolae Vaideanu

                În momentul în care discutăm 
României cu vehicule orbitale, gândul fuge automat către 
Nicolae Văideanu, cel care, încă din perioada 1937
propunea autorităţilor epocii realizarea unei flotile de 
aparate de mare viteză, inclusiv cosmice.

ropuneri însoţite de invenţii de o excepţională valoare 
trimise unor autorităţi române surde şi incapabile să 
înţeleagă adevărata valoare a acestor invenţii, precum şi 

importanţa aplicaţiilor imediate pe care le
România ar fi avut controlul militar mondial
începerea celui de-al Doilea Război Mondial!
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În anii ’40, România putea fi o Mare 
Putere datorita inventatorului 

Nicolae Vaideanu 

Lucian COZMA 

În momentul în care discutăm despre înzestrarea 
României cu vehicule orbitale, gândul fuge automat către 
Nicolae Văideanu, cel care, încă din perioada 1937-1944 (!), 
propunea autorităţilor epocii realizarea unei flotile de 
aparate de mare viteză, inclusiv cosmice. 

de invenţii de o excepţională valoare 
trimise unor autorităţi române surde şi incapabile să 
înţeleagă adevărata valoare a acestor invenţii, precum şi 

importanţa aplicaţiilor imediate pe care le-ar fi putut avea. 
România ar fi avut controlul militar mondial încă di nainte de 

al Doilea Război Mondial! 
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Pare incredibil, nu-i aşa? Dar totuşi este adevărat, juristul 
Nicolae Văideanu (nu era inginer…) a inventat sistemele de 
propulsie aplicate imediat după război de către 
rachetele inventate de Văideanu (aşa-numitele rachete 
„sovietice” SL-IV Semiorka) fiind cele care de mai bine de 50 
ani încoace s-au dovedit cele mai sigure şi mai rentabile din 
lume… Brevetele R033354/19.05.1942, RO33269/05.12.1941, 
R037723 din 23.12.1944, RO38083/10.10.1945 etc au fost 
rodul unei munci in tense şi foarte productive, care a culminat 
cu punerea la punct a „Udovilului” ca mijloc reactiv de 
transport pe apă şi prin aer. 

Aplicaţiile militare ale acestor brevete de invenţie sunt 
incontesta bile, iar importanţa strategică a acestora este 
evidentă. O eventuală înzes trare a armatei române cu astfel de 
mijloace de luptă ar fi avut un im pact dur în cadrul mediului 
geopolitic interbelic. Brevetarea acestor sisteme de propulsie şi 
vehicule maritime/ aerospaţiale s-a făcut după înce
războiului mondial, dar chiar şi-aşa, aplicarea lor în cadrul „ma
şinii de război” ar fi putut conduce la surclasarea tuturor 
celorlalte părţi combatante, dacă astfel de mijloace ar fi fost 
corespunzător utilizate… 

După încheierea războiului, Nicolae Văideanu nu s
oficial de atenţia autorităţilor de la Bucureşti, în schimb 
autorităţile de la Moscova au fost foarte interesate… Există 
multe similitudini între activitatea inventatorului Nicol
Văideanu şi activitatea autorului acestei cărţi…(…)

Să mai menţionăm şi faptul că Nicolae Văideanu a pus la punct, 
încă din perioada celui de-al doilea război mon
vehicule polivalente, capabile să se deplaseze cu uşurinţă în 
medii diferite, dintre care în special în mediul aerospaţial, dar şi 
maritim, cu posibilitatea navigării în imersiune dar la adâncime 
redusă. 

Încă din 1942, pentru germani, Nicolae Văideanu a pus la punct 
un vehicul capabil de deplasare rapidă la suprafaţa mării, în
imersiune „la adâncime periscopică”, dar la fel de bine şi în aer 
sau atmosfera înaltă, cu viteze depăşind 6.000 km/h. Din păcate 
pentru Văideanu, în paralel cu românii Coandă şi Liciar 
(germano-român din Braşov), sau Karl Nowak ori Viktor 
Schauberger. 
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Coordonarea tuturor acestor activităţi a fost rea
şi 1945, de către Richard Miethe, realizările acestora surclasând 
modelul propus de Văideanu… SURSE
Secreta” 

Satelitul Microscope confirmă teoria 
relativității generale a lui Albert Einstein 
cu o precizie "neegalată" până în prezent

  
         Micul satelit Microscope a confirmat teoria relativită
generale a lui Albert Einstein "cu o precizie neegalată" 
până în prezent, a anunțat luni agenția spațială franceză
CNES, care a prezentat primele rezultate ale acestei misiuni 
aflate încă în derulare, scrie AFP.
 

icrosatelitul francez a fost lansat în spa
2016 în încercarea de a descoperi o bre
teorie elaborată în urmă cu un secol de celeb

fizician. Până în prezent, însă, nu a reu
 
Expediat la 710 km de Terra, Microscope are că scop testarea în 
vid și în spațiu a universalității căderii libere, cu obiectivul de a 
ajunge la o precizie de o sută de ori mai bună decât pe Pamant.
 
Savantul toscan Galileo Galilei este cel care a stabilit la 
începutul secolului al XVII-lea că toate corpurile, fie că e vorba 
de o până sau o bucată de plumb, indiferent de masă
compoziția lor, cad de aceeași manieră în câmpul gravitațional 
al Pământului, dacă nu există frecare cu aerul.
 
Universalitatea căderii libere poate fi văzută că semnificând 
"echivalentă" între forță gravitațională și "forțele de inerție" 
care apar în cazul unei mi
 
Albert Einstein a făcut din principiul echi
gravitație și accelerație stâlpul teoriei relativită
 Pe Pământ, principiul echivalenței a fost verificat cu un grad de 
precizie de ordinul a 13 zecimale.
 Obiectivul Microscope, a cărui misiune se încheie la sfâr
lui 2018, este să ajungă la o precizie de 15 zecimale.
 
Cercetătorii au publicat în revista Physical Review Letters 
primele rezultate, bazate pe analiză a 10% dintre datele deja 
primite de satelit, ale cărui instrumente au reu
precizie de 14 zecimale. "In termeni de precizie, este deja de 
zece ori mai bine decât cele mai bune experimente pe Pământ 
care au testat principiul echivalenței", a declarat Pierre
Guidotti, responsabil pentru proiectul Microscope la Cnes.
 
"Este o veste bună, în sensul că înseamnă că teoria lui Einstein 
este și mai adevărată decât se credea", a spus fizicianul Thibault 
Damour, coautor al studiului. "Dar, pentru teoreticienii fizicii, 
ar fi fost și mai excitant să găsim ceva nou", a adăugat el.
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acestor activităţi a fost realizată, între 1943 
şi 1945, de către Richard Miethe, realizările acestora surclasând 

SURSE: Lucian Cozma – “Stiinta 

Satelitul Microscope confirmă teoria 
generale a lui Albert Einstein 

cu o precizie "neegalată" până în prezent 

Micul satelit Microscope a confirmat teoria relativității 
generale a lui Albert Einstein "cu o precizie neegalată" 

țat luni agenția spațială franceză 
CNES, care a prezentat primele rezultate ale acestei misiuni 
aflate încă în derulare, scrie AFP. 

icrosatelitul francez a fost lansat în spațiu în aprilie 
2016 în încercarea de a descoperi o breșă în această 
teorie elaborată în urmă cu un secol de celebrul 

fizician. Până în prezent, însă, nu a reușit ... 

Expediat la 710 km de Terra, Microscope are că scop testarea în 
și în spațiu a universalității căderii libere, cu obiectivul de a 

ajunge la o precizie de o sută de ori mai bună decât pe Pamant. 

antul toscan Galileo Galilei este cel care a stabilit la 
lea că toate corpurile, fie că e vorba 

de o până sau o bucată de plumb, indiferent de masă  sau 
ția lor, cad de aceeași manieră în câmpul gravitațional 

i, dacă nu există frecare cu aerul. 

Universalitatea căderii libere poate fi văzută că semnificând 
ță gravitațională și "forțele de inerție" 

care apar în cazul unei mișcări de acceleratie. 

Albert Einstein a făcut din principiul echivalenței între 
eoriei relativității generale. 

ței a fost verificat cu un grad de 
izie de ordinul a 13 zecimale. 

Obiectivul Microscope, a cărui misiune se încheie la sfârșitul 
recizie de 15 zecimale. 

ercetătorii au publicat în revista Physical Review Letters 
primele rezultate, bazate pe analiză a 10% dintre datele deja 
primite de satelit, ale cărui instrumente au reușit să ajungă la o 

"In termeni de precizie, este deja de 
zece ori mai bine decât cele mai bune experimente pe Pământ 

ței", a declarat Pierre-Yves 
Guidotti, responsabil pentru proiectul Microscope la Cnes. 

că înseamnă că teoria lui Einstein 
și mai adevărată decât se credea", a spus fizicianul Thibault 

Damour, coautor al studiului. "Dar, pentru teoreticienii fizicii, 
și mai excitant să găsim ceva nou", a adăugat el. 
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Omul este energie, energie pură ! 99,9 % 
din corpul nostru este spațiu gol

traducere și adaptare: Radu UNGUREANU

        Deși ar părea greu de crezut, dacă ne uităm în oglindă 
mai ales, omul este în întregime energie, energie pură! Cei 
de la buisness insider notează faptul că 99,9 % din corpul 
nostru este spațiu gol.  

deea că atomii goi puși împreună compun corpurile, dar și 
tot ceea ce ne înconjoară, ar putea părea pu
cazul în care atomii care ne compun sunt în mare parte goi, 

de ce nu putem trece prin lucruri? De ce nu cad ma
prin asfalt. De ce mâinile noastre nu alunecă prin alte mâini, 
atunci când ne-am ține de mână? 

Răspunsul ar fi pe cât de simplu, pe atât de complicat. Pentru că 
spațiul gol nu este niciodată de fapt gol. Acesta este p
energie, de câmpuri cuantice invizibile care ne fac pe noi 
ceea ce este în jurul nostru să interacționeze, să stea împreună, 
să devină solide. 

Astfel spus, practic nu atingem nimic niciodată. Atunci când 
atingem ceva sau pe cineva, nu simțim atingerea atomilor ci 
forța electromagnetică a electronilor care interacționează. La un 
nivel foarte, foarte tehnic, putem spune că în momentul de fa
nu stăm pe scaunul biroului sau în pat și citim aceste rânduri, ci 
ne aflăm la o foarte, foarte mică distanță deasupra lor. 

Concluzia articolului celor de la Buisness Insider preluată din 
revista de specialitate Symmetry Magazine, este 
următoarea: omul este un corp gol, aflat într-o lume plină de 
spații goale, într-un univers la fel de gol… 
conducem o mașină mare!  sciencealert.com; businessinsider.com.au

Henri Coandă a făcut posibilă existen
motorului cu reacție și a farfuriilor 

zburătoare 

          “Henri Coandă (1886-1972) a rămas în memoria 
românilor și a istoriei ca unul dintre pionierii mondiali ai 
aviației și ca inventator al motorului cu reacție, în primul 
rând.  
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energie pură ! 99,9 % 
țiu gol 

și adaptare: Radu UNGUREANU 

și ar părea greu de crezut, dacă ne uităm în oglindă 
mai ales, omul este în întregime energie, energie pură! Cei 

ă 99,9 % din corpul 

și împreună compun corpurile, dar și 
tot ceea ce ne înconjoară, ar putea părea puțin confuză. În 
cazul în care atomii care ne compun sunt în mare parte goi, 

lucruri? De ce nu cad mașinile noastre 
prin asfalt. De ce mâinile noastre nu alunecă prin alte mâini, 

Răspunsul ar fi pe cât de simplu, pe atât de complicat. Pentru că 
țiul gol nu este niciodată de fapt gol. Acesta este plin de 

energie, de câmpuri cuantice invizibile care ne fac pe noi și tot 
ționeze, să stea împreună, 

 

Astfel spus, practic nu atingem nimic niciodată. Atunci când 
țim atingerea atomilor ci 

ța electromagnetică a electronilor care interacționează. La un 
nivel foarte, foarte tehnic, putem spune că în momentul de față 

și citim aceste rânduri, ci 
ță deasupra lor.  

Concluzia articolului celor de la Buisness Insider preluată din 
revista de specialitate Symmetry Magazine, este 

o lume plină de 
un univers la fel de gol… Dar măcar 

businessinsider.com.au 

Henri Coandă a făcut posibilă existența 
ție și a farfuriilor 

1972) a rămas în memoria 
și a istoriei ca unul dintre pionierii mondiali ai 

ției și ca inventator al motorului cu reacție, în primul 

n al doilea rând, Coandă a fost cel care a descoperit efectul 
denumit după numele său și, totodată, un creator de geniu, în 
domeniul tehnic. 

Anul 1910 avea să fie unul memorabil. Atunci, Coandă avea să 
realizeze, beneficiind de susținerea celebrului Eiffel, cel dintâi 
avion cu reacție din lume. Acel avion cu aspect neobișnuit, care 
îi frapa pe contemporani prin absen
„Coandă 1910”. O invenție extraordinară, dar care s
prematur. Oamenii anului 1910 nu înțelegeau imensul potențial 
al avionului cu reacție. Pe atunci, elicele erau la putere!

Coandă a fost urmărit de neșansă, deoarece la o demonstrație 
efectuată în Franța aparatul său de zbor s
limbilor de foc ce țâșneau din motor, care, contrar celor 
anticipate, se lipiseră de fuzelaj și nu se îndreptaseră spre în 
afară (datorită efectului Coandă, pe atunci nedescoperit). 
Genialul inventator a scăpat cu viață, dar despre motorul său cu 
reacție n-avea să se mai vorbească decât peste ani 
SURSE: http://www.cunoastelumea.ro/geniul-lui-henri
motorului-cu-reactie-si-a-farfuriilor-zburatoare-ozn-uri
de-zbor-ale-lui-coanda/; Foto: cunoastelumea.ro 

Concert Simfonic - Gheorghe  Zamfir
(o seară magică)

 
A  consemnat Marin VOICAN

 
Marin Voican-Ghioroiu: 

Iubite maestre, ne aflăm la finalul 
a Festivalului „Internaţional de Nai 
Zamfir” Ediţia a IV-a, 2017 Găieşti, şi vă rog să fiţi 
amabil să-mi acordaţi un interviu pentru cititorii 
noştri: ca să cunoască ce compoziţii aţi cântat alături  
de foştii  dvs. studenţi, Radu Nichifor şi Flavius 
Tinică? Când aţi compus aceste bijuterii muzicale şi 
pe ce mari scene au fost cântate, cu ce orchestre şi cu 
ce renumiţi dirijorii? Ce a-nsemnat pentru excelenţa 
voastră acest festival de avengură, când locul natal, 
Găieşti, a devenit oraşul intrnaţional al Naiului 
fermecat? 

Gheorghe Zamfir: 
 ...Pentru mine a constituit o mare satisfacţie şi bucurie, 
fiindcă a fost făcut cu sacrificii mari. Festivalul 
NAIULUI, pentru mine, constituie un un moment de 
mare satisfacţie, este un cumul de energie în care eu 
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n al doilea rând, Coandă a fost cel care a descoperit efectul 
și, totodată, un creator de geniu, în 

Anul 1910 avea să fie unul memorabil. Atunci, Coandă avea să 
ținerea celebrului Eiffel, cel dintâi 

ție din lume. Acel avion cu aspect neobișnuit, care 
pe contemporani prin absența elicei, a fost botezat 

ție extraordinară, dar care s-a născut 
țelegeau imensul potențial 

ție. Pe atunci, elicele erau la putere! 

 

șansă, deoarece la o demonstrație 
ța aparatul său de zbor s-a aprins, din pricina 

țâșneau din motor, care, contrar celor 
și nu se îndreptaseră spre în 

Coandă, pe atunci nedescoperit). 
ță, dar despre motorul său cu 

avea să se mai vorbească decât peste ani și ani.”[1] 
henri-coanda-a-facut-posibila-existenta-

uri-sosite-din-cosmos-sau-aparatele-

Gheorghe  Zamfir 
(o seară magică) 

A  consemnat Marin VOICAN-GHIOROIU  
 scriitor-compozitor  

Iubite maestre, ne aflăm la finalul celei  de a doua seri 
a Festivalului „Internaţional de Nai – Gheorghe 

a, 2017 Găieşti, şi vă rog să fiţi 
mi acordaţi un interviu pentru cititorii 

ca să cunoască ce compoziţii aţi cântat alături  
i, Radu Nichifor şi Flavius 

Tinică? Când aţi compus aceste bijuterii muzicale şi 
pe ce mari scene au fost cântate, cu ce orchestre şi cu 

nsemnat pentru excelenţa 
voastră acest festival de avengură, când locul natal, 

evenit oraşul intrnaţional al Naiului 

...Pentru mine a constituit o mare satisfacţie şi bucurie, 
fiindcă a fost făcut cu sacrificii mari. Festivalul 
NAIULUI, pentru mine, constituie un un moment de 

cumul de energie în care eu 
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trebuie să dau totul, în domeniul simfonic, pop 
simfonic şi folclor. 
 

 
 
După aplauzele şi ovaţiile publicului admirator, această 
seară o consider un adevărat regal, o seară magică, o 
împlinire sufletească... fiindcă am reuşit ca să le cânt 
spectatorilor din îndrăgitele mele compoziţii, care se 
află înregistrate pe discuri Philips: „Concertul nr. 1 în 
Sol Major” şi „Culori de toamnă” pe care le-am 
compus în 1983 la Paris şi le-am cântat în acelşi an 
alături de Filarmonica din Monte Carlo, dirijor 
Lawrence Foster (fost director artistic al Festivalului 
„George Enescu”) care are şi rădăcini româneşti, dar el 
s-a născut în America. După mandatul, pe care-l 
terminase, inegalabilul dirijor Sergiu Celibidache 
(conoscut ca un dirijor genial) Lawrence Foster devine 
dirijorul Orchestrei Naţionale a Franţei. 

 
Marin Voican-Ghioroiu: 

Ce compoziţii aţi imprimat sub bagheta maestrului 
Lawrence Foster? 
 

Gheorghe Zamfir: 
 Lucrările imprimate au fost: 

- „Rapsodia primăverii” , o lucrare de treizeci de 
minute. 

- „Concertul nr. 1 în Sol Major pentru nai şi 
orchestră” 

- „Culori de toamnă” 
- „Valsul negru”  care face obiectul acestu disc, 

lucrări care au fost prezentae, cu excepţia 
„Rapsodiei”, m-am pregătit s-o interpretez în 
acest festival, ca găeştenii mei să audă că am 
compus şi lucrări simfonice. 

Marin Voican-Ghioroiu: 
Naiul sfânt, ce reprezintă în viaţa maestrului Gheorghe 

Zamfir? 
Gheorghe Zamfir: 
 Este adevăratul meu crez! Naiul fiind un instrument 
multimilenar şi care este pur românesc, instrumentul nostru 
naţional... pe care aş vrea să-l propun ca brend în locul „frunzei 
verzi”. 
Naiul a făcut parte din istoria neamului românesc şi s-a născut 
odată cu pământul, odată cu natura.  
Eram freicit ca „Rapsodia” să fie cântată pe scena Casei de 
Cultură „Dumitru Stanciu” dar scena este foarte mică, orchestra 
simfonică a fost şi ea nu de dimensiuni foarte mari ca să poată 
cuprinde toată orchestraţia pe care am făcut-o, unde este prezent 

pianul şi harpa. Dar, după cum aţi văzut, mijloacele tehnice au 
lipsit... 
Marin Voican-Ghioroiu: 

Foştii studenţi ai dvs. cum s-au prezentat? 
Gheorghe Zamfir: 

„Concertul nr.1 în Sol Major” şi „Culori de 
toamnă” au fost intrepretate cu mare măiestrie de către Radu 
Nichifor de la Sibiu şi Flavius Tinică din Bucureşti. Sunt 
mândru de foştii mei studenţi care duc mai deaprte o părticică 
din sufletul meu, pe care i-am învăţat cu multă dragoste, findu-
le părinte spiritual. 

Radu Nichifor a mai cântat o lucrare de a mea 
„Valsul verde” pe care am compus-o în anii 1980, când eram 
în exil, la Paris. 

Eu am interpretat doina „Sus pe culmea dealuli” în 
versiune simfonică. Cu aceată ocazie trebuie să spun că este 
foarte greu să interpretezi o „doină” cu orchestra simfonică, ea 
fiind o piesă „rubatto” de la prima notă până la ultima notă. 
Am reuşit să fac acestă performanţă, şi sper ca să o prezint ori 
de câte ori mi se va ivi prilejul. 

Există o versiune a unui orchestrator francez din anii 
1980, dar este foarte simplistă, numai acorduri lungi. 
Marin Voican-Ghioroiu: 

În acet program al concertului  simfonic, o seară 
magnifică..., spuneţi-mi care a  fost volumul lucrărilor semnate 
de compozitorul Gheorghe Zamfir?  
Gheorghe Zamfir: 

... Compoziţiile mele care s-au cîntat la „Seara 
simfonică” au fost în proporţie de nouăzeci la sută şi s-a mai 
cântat şi liedul „Ave Maria” (care face parte din cicul celor 
douăsprezece „Ave Marii” dedicate Sfintei Fecioare) alături de 
soprano de coluratură Rodica Anghelescu, care a interpretat-o 
în mod magistral, ca şi aria „Reginei Nopţii” (actul II) din 
Opera „FLAUTUL FERMECAT” de W. A. Mozart, soprană 
care, după părerea mea,  este o prezenţă în modul cel mai 
fenomenal şi, ca să fac o subliniere asupra stilului şi vocii sale, 
cred că este cea mai bună soprană din lume în ceea ce priveşte 
interpretarea acestei arii. 
Marin Voican-Ghioroiu: 

De cînd colaboraţi cu dirijorul Daniel Jinga? 
Gheorghe Zamfir: 

Cu dirijorul Daniel Jinga şi „Orchestra simfonică - 
Gheorghe Zamfir 50” cu care am cântat în acest spectacol, şi 
lucrez de patru ani. Este un dirijor plin de talent care se dezvoltă 
pe timp ce trece, interesat de compoziţiile mele simfonice şi se 
dăruieşte cu totul în descoperirea lor. Este un băiat cu mare 
viitor şi îl apreciez foarte mult. Avem o colaborare fructuasă şi 
vreau să-l păstrez şi pentru alte lucrări. La ora actuală Daniel 
Jinga este dirijorul corului Operei Naţionale Bucureşti. 
Marin Voican-Ghioroiu: 
 V-aş ruga să-mi spuneţi ce lucrări aveţi pe masa de 
lucru... 
Gheorghe Zamfir: 
 ... Am terminat „Simfonia divină” la care am lucrat 
zece ani (1991 – 2001), pe care vreau s-o pun în scenă la anul. 
Este o lucrare vocal-simfonică compusă pe texte biblice luate 
din Biblie „CARTEA CÂNTĂRILOR”  (o alegorie a lui Iisus 
Hristos și al miresei sale, Biserica Creștină). Am folosit texte 
din Iov, Ieremia, Danel şi Noul Testament (o lucrare care 
durează o oră şi treizeci de minute). Nu am pus naiul decât la 

muzicmuzicmuzicmuzică 
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final cu „Ave Maria” – somtuasă, măreaţă, lucrare deosebit de 
dragă mie, şi sper să aibă succes la publicul ascultător, după 
treizeci de ani de aşteptare. 
La ora actuală lucrez la un „Concert pentru flaut, nai 
orchestră” lucrare pe care vreau să-l termin la anul viitor şi să o 
prezint în Italia, în premieră mondială, cu marele flautist 
Andrea Griminelli. 
După aceea încep să lucrez la „Recviemul român” 
simfonică amplă. Cu această ocazie aduc la cunoştinţa 
publicului că noi nu avem, în momentul de faţă, o lucrare vocal
simfonică dedicată eroilor de la începutul istoriei noastre pe 
această planetă, eroi care s-au sacrificat în lupta de cucerire a 
tainelor naturii, a ridicării omului pe treptele cele mai înalte al
civilizaţiei, ca fiu iubit al bunului Dumnezeu.  Această lucrare 
monumentală am început-o în anul 1997 (acum 20 de ani) şi 
vreau s-o dedic neamului meu de ziua Centenarului „MARII 
UNIRI” (1918 – 2018). 
Opera „DRACULA” la care lucrez de peste douăzeci de 
scrisă pe libretul scriitorului român George Astaloş
un libret în două acte scris în Limba Franceză. 
Dorinţa mea fierbinte este ca să contribui şi eu prin scrierea  
unui  ciclu amplu despre NATURĂ, aşa cum sunt lucrările:  
„Păstrăvul” de Franz Schubert, sau Simfonia 
„Pastorala” de Ludwig van Beethoven. Fiecare dintre noi, 
creatori de opere muzicale, are datoria să închine mamei 
„Natura” compoziţii despre ape, păduri, munţi, păsări şi 
animale, flori, grâu, porumb, floarea soarelui, secar, orz, ovăz... 
care ne hrănesc; fenomene care ne domină viaţa: căldura 
binefăcătoare a soarelui, unduirea vântului, bolta cerească ce
aprinde mii de candelabre în nopţile senine, ploaia, ninsoarea
etc. 
 
Marin Voican-Ghioroiu: 
 Ce le transmiteţi cititorilor noştri? 
Gheorghe Zamfir: 
 Le urez sănătate, bucurii, armonie, pace şi viaţă 
lungă!... 
 
 

Cum să-ți înveți copilul să iubească 
lectura? 

 

         „Citește-i copilului tău povești dacă vrei să fie 
inteligent” este sfatul lui Albert Einstein pentru părin
„Dacă vrei să fie mai inteligent, citește-i mai multe pove
insista celebrul fizician.  

ustețea sfatului lui Einstein este astăzi c
cercetările științifice, care subliniază că cea mai simplă și 
sigură cale de a crește IQ-ul copilului este să

discutăm cu el despre cărțile lecturate împreună. Există o 
corelație certă, pe care oricine o poate observa, între 
performanțele școlare și copiii care citesc de plăcere. Aceștia 
posedă mai multe cunoștințe din domenii variate, citesc mai 
cursiv, înțeleg informațiile și pot face corelații între ele, iar toate 
acestea se oglindesc în calificativele și notele obținute.

J
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somtuasă, măreaţă, lucrare deosebit de 
i sper să aibă succes la publicul ascultător, după 

„Concert pentru flaut, nai și 
l termin la anul viitor şi să o 

prezint în Italia, în premieră mondială, cu marele flautist 

„Recviemul român” – o lucrare 
simfonică amplă. Cu această ocazie aduc la cunoştinţa 

icului că noi nu avem, în momentul de faţă, o lucrare vocal-
de la începutul istoriei noastre pe 
au sacrificat în lupta de cucerire a 

tainelor naturii, a ridicării omului pe treptele cele mai înalte ale 
civilizaţiei, ca fiu iubit al bunului Dumnezeu.  Această lucrare 

o în anul 1997 (acum 20 de ani) şi 
o dedic neamului meu de ziua Centenarului „MARII 

la care lucrez de peste douăzeci de ani, 
George Astaloş, de la Paris, 

Dorinţa mea fierbinte este ca să contribui şi eu prin scrierea  
unui  ciclu amplu despre NATURĂ, aşa cum sunt lucrările:  

t, sau Simfonia  VI-a 
. Fiecare dintre noi, 

creatori de opere muzicale, are datoria să închine mamei 
compoziţii despre ape, păduri, munţi, păsări şi 

, secar, orz, ovăz... 
fenomene care ne domină viaţa: căldura 

binefăcătoare a soarelui, unduirea vântului, bolta cerească ce-şi 
pţile senine, ploaia, ninsoarea 

Le urez sănătate, bucurii, armonie, pace şi viaţă 

ți înveți copilul să iubească 

ști dacă vrei să fie 
inteligent” este sfatul lui Albert Einstein pentru părinți. 

i mai multe povești!” 

țea sfatului lui Einstein este astăzi confirmată de 
științifice, care subliniază că cea mai simplă și 

este să-i citim și să 
lecturate împreună. Există o 

ție certă, pe care oricine o poate observa, între 
țele școlare și copiii care citesc de plăcere. Aceștia 

ștințe din domenii variate, citesc mai 
ții între ele, iar toate 

și notele obținute. 

În general, fiecare părinte cunoaște ce beneficii poate aduce 
cititul în viața copilului său. Problema este cum să facem ca 
această deprindere să rămână o constantă? Lectu
va putea rivaliza cu mult mai facilul privit la televizor, nici cu 
conversațiile pe chat și nici cu un palpitant joc pe calculator. 
Cum să-ți înveți copilul să iubească lectura? Iată câteva idei 
pentru părinții care își doresc să antreneze
să le asigure un start cât mai bun în via

Un proverb spune că „ce înveți de mic nu uiți până la 
bătrânețe”. Dragostea pentru cărți se sădește în copilărie, însă 
obiceiul trebuie cultivat pentru a se men
adolescenței sau maturitate. Cărțile trebuie să fie o prezență 
constantă în viețile celor mici, care vor ajunge să le iubească 
dacă le vor asocia cu momente plăcute sau distractive. Să le 
citim copiilor înainte de culcare, în weekend sau de câte ori 
avem timp liber. Mulți dintre adulți au tabieturi de lectură care 
transformă acest obicei într-un moment foarte plăcut. Să creăm 
astfel de tabieturi și celor mici, în funcție de personalitatea și 
vârsta lor și putem fi siguri că, peste ani, străduința noastră va fi 
răsplătită. 

Vizitele la librărie și alegerea cărților împreună cu copiii pot fi 
foarte utile. Bineînțeles că, subtil, cu diplomație, le putem 
orienta gusturile spre acele volume care sunt mai potrivite 
vârstei lor și care le-ar fi utile. Copiii se vor sim
responsabilizați dacă le cerem părerea în legătură cu un volum: 
„Am auzit vorbindu-se despre cartea asta. Este vorba despre… 
Tu ce crezi, ne-ar plăcea?” Nu e recomandat să obligăm copiii 
să citească cărți care le depășesc cu mult nivelul și să „ardem” 
etapele. Gândirea abstractă se formează treptat 
cititul – cel puțin în această fază – să fie asociat cu joaca 
destinderea. 

Este o bucurie să descoperi că un copil 
mult înainte de începerea școlii. Însă este total nerecom
să-i forțăm să facă lucrul acesta. Un copil care a început să 
iubească lectura se va strădui să învețe literele ca să poată citi 
singur. Iar dacă aceasta se întâmplă la vârsta de 4, 5 ani cu atât 
mai bine. Oricum, diferențele dintre cei care încep să
devreme și cei care au un ritm normal se estompează în timp, 
dacă cititul rămâne printre activitățile lor preferate.

Oferiți-le un model! Dacă citiți și discutați frecvent despre 
lucrurile pe care le-ați aflat din cărți, spre exemplu, în timpul 
mesei, copiii vor avea tendința să vă imite. Cu timpul își vor 
asuma chiar ei acest rol și, pe măsură ce cresc, puteți chiar să 
faceți schimb de cărți. 

Sub pretextul că am obosit, îl putem lăsa pe cel mic 
anumite fragmente. Este un exercițiu uti
citească din ce în ce mai cursiv, dar este recomandat să nu 
suprasolicităm. Dacă lectura trece la categoria „impuse” sau 
dacă îl certăm că a citit greșit vreun cuvânt putem face mai mult 
rău decât bine. Însă, dacă avem în minte listele
obligatorii pentru școală din anii care urmează și pe care e mai 
simplu să le citească pentru că își dorește, cu siguranță vom găsi 
resursele să fim răbdători. 

muzicmuzicmuzicmuzică 
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Cititul împreună realizează o conexiune emo
copil și părinte la care ar fi bine să nu renun
acesta poate citi singur când și ce vrea. Dacă am descoperit un 
pasaj interesant într-o carte și credem că l-ar putea emo
ar da de gândit sau pur și simplu informația i
ocazional, le putem citi copiilor chiar și la vârsta adolescenței. 
Este ideal să le aflăm opiniile despre cele mai diverse lucruri 
printr-un dialog care are legătură cu un univers fictiv 
întâmplări care țin de viața de zi cu zi. 

Timpul petrecut în fața monitorului calculatorului sau 
televizorului este un tip de divertisment pe care copiii îl vor 
alege preponderent dacă permitem să li se creeze o astfel de 
obișnuință. Aceasta pentru că nu presupune niciun efort, dar nu 
oferă nici recompense. Cititul, în schimb, e
intelectual. Dacă îi învățăm treptat cu acest exercițiu al minții, 
vor descoperi cu timpul și singuri avantajele lecturii: 
se exprima elegant în scris sau oral, capacitatea de „a 
jongla” cu informații din diverse domenii, facilitate
percepe fără efort subtilitățile unui text și, nu în ultimul 
rând, un grad ridicat de empatie, care le facilitează o mai 
exactă înțelegere a celor din jur. 

O metodă modernă la 
orele de geografie: rebusul

 
Prof.  Matei DRAGO

          O metodă modernă care se aplică cu succes la 
gimnaziu şi liceu, ȋn cadrul orelor de geografie
este rebusul. 

ebusurile geografice antrenează elevii, aşezaţi pe grupe de 
câte 4,  trezindu-le interesul pentru dezlegarea diferitelor 
probleme.  

Jocul este pregatit şi ȋndrumat de profesor , elevii formulând 
răspunsuri şi completând căsuţele.  

Evidenţiez mai jos câteva exemple de rebusuri geografice 
pentru clasele V-XII: 

Clasa a V-a 

A               

          1             

2                        

        3                

    4                    

    5                    

          6             

              B         

R 
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ții din diverse domenii, facilitatea de a 

țile unui text și, nu în ultimul 
rând, un grad ridicat de empatie, care le facilitează o mai 

 
orele de geografie: rebusul 

Matei DRAGOȘ - Timișoara 

metodă modernă care se aplică cu succes la 
ȋn cadrul orelor de geografie- şi nu numai- 

vii, aşezaţi pe grupe de 
le interesul pentru dezlegarea diferitelor 

ȋndrumat de profesor , elevii formulând 

Evidenţiez mai jos câteva exemple de rebusuri geografice 

      

      

      

      

      

      

      

1. Grup de insule 

2. Cea mai ȋntinsă suprafaţă de uscat 

3. Pătrundere a apei ȋn interiorul uscatului 

4. Cea mai joasă formă de relief a uscatului.

5. Cea mai ȋnaltă forma de relief. 

6. Continent situat ȋn sudul Europei. 

Clasa a VI-a 

A             

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

  B           

1. Relief ȋnalt. 

2. Formarea munţilor. 

3. Pădurea.......... munţi din Germania. 

4. Munţi din Slovacia. 

5. Munţi din S-E Europei. 

6. Rocă prăfoasa de culoare gălbuie specifică zonelor de platformă.

7. Depozite acumulate ȋn lunci şi câmpii joase.

8. Regiune deluroasă din V Franţei, 

9. Muntii noştri. 

Clasa a VII-a 

A           

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           
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4. Cea mai joasă formă de relief a uscatului. 

    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

6. Rocă prăfoasa de culoare gălbuie specifică zonelor de platformă. 

ȋn lunci şi câmpii joase. 
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10               

11               

  B             

1. Mare oraş japonez, una din fostele capitale . 

2. Important oraş industrial din China. 

3. Capitala Turciei. 

4. Capitala acestui stat este Beirut. 

5. Capitala statului Arabia Saudită. 

6. Important oraş din Pakistan. 

7. ....Bator,este capitala Mongoliei. 

8. Această ţară are capitala la Yangoon. 

9. Important centru turistic thailandez. 

10. Rareori. 

11. Cea mai mare ţară din lume ȋntinsă şi peste tot nordul Asiei cu 
capitala la Moscova. 

 

Clasa a VIII-a 

A                 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

  B                 

1. Munţi din capătul vestic al Carpaţilor Meridionali cu un dezvoltat 
relief carstic. 

2. Râu care strabate Carpaţii Meridionali pe directia N-S. 

3. Depresiune numită  Brezoi-Titeşti, situată pe valea Lotrului. 

4. Râu care izvorăşte din Munţii Fagarasului,cel mai important afluent 
al Argeşului. 

5. Munţi care adăpostesc vechea capitală a Daciei. 

6. Muntţ şi pas din sudul Grupei Retezat-Godeanu. 

7. Proces de eroziune produs de vânt asupra rocilor montane. 

8. Judeţ pe teritoriul căruia se află cel mai ȋnalt vârf din România. 

9. Al doilea vârf din România. 

10. Cel mai ȋnalt pas din România-2141 m. 

Clasa a IX-a  

A         

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

  B         

1. Roca prăfoasă de culoare gălbuie specifică pentru zonele mai 
joase de relief. 

2. Legatură adesea efemeră dintre două continente. 

3. Planeta oamenilor. 

4. Gaz "nobil",esenţial pentru viaţa sănătoasă. 

5. Roca sedimentară de uz alimentar. 

6. Adierea caldă de la poalele Alpilor. 

7. Raiul divin. 

8. Componenta de bază a scoarţei. 

9. Elementul gazos principal al aerului. 

Clasa a X-a 

A               

      1                          

            2                    

              3                 

        4                        

        5                        

6                               

          7                     

            8                    

              9                 

      10                         

                B               

1. Exod rural. 

pedagogiepedagogiepedagogiepedagogie 
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2. Tot ceea ce ţine de oraş, privitor la oraş. 

3. Țara de origine. 

4. Plin de acţiune, de forţă, de mişcare. 

5. Ansamblul activităților umane desfășurate în sfera producției.

6. Totalitatea locuitorilor unei țări. 

7. O trecere de la o stare calitativă veche, la o stare nouă.

8. Stare de intensitate maximă a unui fenomen. 

9. Țara unde se vorbeşte limba română. 

10. Succesiune de stări, etape, stadii prin care trec.

Clasa a XI-a 

A               

  1                   

2                     

    3                 

4                     

      5               

6                     

          B           

1. Scara de masură a magnitudinii cutremurului. 

2. Ce este Vezuviu? 

3. Hazarde cu pagube materiale mari şi pierderi de vieţi 
omeneşti. 

4. Valuri seismice. 

5. Deplasări bruşte de mase de material. 

6. Hazard hidrologic. 

Clasa a XII-a 

 
A 

          

              1         

          2             

              3         

              4         

5                       

          6             

        7              

                B      

1. Cei mai ȋnalţi munţi din Carpaţii Curburii. 
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ților umane desfășurate în sfera producției. 

7. O trecere de la o stare calitativă veche, la o stare nouă. 

10. Succesiune de stări, etape, stadii prin care trec. 

    

    

    

    

    

    

    

 

3. Hazarde cu pagube materiale mari şi pierderi de vieţi 

      

      

      

      

      

      

      

      

2. Râul care delimitează Carpaţii Orientali de Carpaţii
Meridionali. 

3. Cei mai ȋnalţi munţi din Carpaţii Maramureşului şi ai 
Bucovinei. 

4. Denumirea munţilor din Carpaţii Meridionali cu o altitudine 
de 2519m. 

5. Cel mai ȋnalt vârf din România. 

 6. Singurul râu care traversează de la N la S Carpaţii 
Meridionali. 

7. Munţi vulcanici ȋn grupa centrala a Carpaţilor Orientali.

 

Cum suntem imbeciliza
 

 

                                                                       

        Însuși Gatto evită termenul de educație atunci când 
vorbește de școală, pentru simplul fapt că „
școlește foarte bine, dar nu educă 
intrinsec al însuși felului în care a fost concepută

I – Trăim vremuri de mare criză în școli, care este legată de o și 
mai mare criză socială 

Națiunea noastră (SUA) se clasează ultima din nouăsprezece 
națiuni industriale în ce privește cititul, scrisul și socotitul. 
Ultima! Economia de narcotice a lumii se sprijină pe consumul

acestei mărfi; dacă nu am 
cumpăra atâtea visuri din 
„prafuri”, toată afacerea s
prăbu
o importantă pia
desfacere. Rata noastră de 
sinucideri printre adolescen
este cea mai înaltă din lume, 
iar copiii sinuciga
cea mai mare parte boga
săraci. În Manhattan, 
șaptezeci la sută din 
căsătoriile recente nu rezistă 
mai mult de cinci ani. A
cu siguran

regulă. 

Această criză de proporții din școlile noastre, ai cărei martori 
suntem, se află în strânsă legătură cu o 
în comunitate. Pare că ne-am pierdut identitatea. Fără precedent, 
copii și oameni bătrâni sunt înțărcuiți și închiși în afara oricăror 
afaceri ale lumii: nimeni nu mai vorbe
lipsită de copii și de bătrâni care să participe la viața de zi cu zi 
nu are viitor și nici trecut, ci numai un prezent continuu.

pedagogiepedagogiepedagogiepedagogie 
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2. Râul care delimitează Carpaţii Orientali de Carpaţii 

ȋnalţi munţi din Carpaţii Maramureşului şi ai 

4. Denumirea munţilor din Carpaţii Meridionali cu o altitudine 

6. Singurul râu care traversează de la N la S Carpaţii 

ȋn grupa centrala a Carpaţilor Orientali. 

Cum suntem imbecilizați 

                                                                       John Taylor Gatto 

 
și Gatto evită termenul de educație atunci când 

ște de școală, pentru simplul fapt că „instituția școlii 
școlește foarte bine, dar nu educă – acesta este un aspect 

și felului în care a fost concepută”. 

școli, care este legată de o și 

țiunea noastră (SUA) se clasează ultima din nouăsprezece 
țiuni industriale în ce privește cititul, scrisul și socotitul. 

Ultima! Economia de narcotice a lumii se sprijină pe consumul 
acestei mărfi; dacă nu am 
cumpăra atâtea visuri din 
„prafuri”, toată afacerea s-ar 
prăbuși – iar școlile reprezintă 
o importantă piață de 
desfacere. Rata noastră de 
sinucideri printre adolescenți 
este cea mai înaltă din lume, 
iar copiii sinucigași sunt în 
cea mai mare parte bogați, nu 
săraci. În Manhattan, 
șaptezeci la sută din 
căsătoriile recente nu rezistă 
mai mult de cinci ani. Așadar, 
cu siguranță, ceva nu este în 

ții din școlile noastre, ai cărei martori 
în strânsă legătură cu o și mai mare criză socială 

am pierdut identitatea. Fără precedent, 
și oameni bătrâni sunt înțărcuiți și închiși în afara oricăror 

afaceri ale lumii: nimeni nu mai vorbește cu ei, iar o comunitate 
și de bătrâni care să participe la viața de zi cu zi 

și nici trecut, ci numai un prezent continuu. 
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De fapt, însuși cuvântul „comunitate” abia dacă se mai 
potrivește modului în care interacționăm unii cu alții. Trăim în 
rețele, nu în comunități și toată lumea pe care o cunosc este 
singură din cauza asta. Școala joacă un rol principal în această 
tragedie, așa cum joacă un rol principal și în prăpastia care se 
cască, din ce în ce mai mare, între clasele sociale. Folosindu-ne 
de școală ca de un mecanism de sortare, pare că ne-am apucat să 
dezvoltăm un sistem de castă, plin de paria care umblă pe la 
metrou, cerșind, și care dorm pe străzi. 

În cei treizeci de ani ai mei de predat, am observat un fenomen 
fascinant: școala și învățământul devin tot mai irelevante pentru 
marile întreprinderi ale planetei. Nimeni nu mai crede faptul că 
oamenii de știință sunt pregătiți în cadrul orelor de științe, sau 
că politicienii sunt pregătiți în cadrul orelor de cultură civică, 
sau că poeții sunt pregătiți în cadrul celor de engleză. 

Adevărul este că școlile nu mai învață nimic, în afară de cum să 
te supui ordinelor. Aici este un mare mister pentru mine, fiindcă 
mii de persoane omenoase, afectuoase, lucrează în școli ca 
profesori, ca asistenți și ca administratori, însă logica abstractă a 
instituției depășește totuși contribuțiile lor personale. Cu toate 
că profesorilor le pasă cu adevărat și își dau toată, toată silința, 
instituția este psihopatică – nu are conștiință. Ea sună dintr-un 
clopoțel și tânărul care era adâncit în scrisul unei poezii trebuie 
să închidă caietul și să se mute într-o altă celulă, unde trebuie să 
memoreze faptul că omul și maimuța se trag din același 
strămoș. 

II – Tipul de școală obligatorie pe care îl avem este o invenție a 
statului Massachusetts din jurul anului 1850 

A întâmpinat rezistența – uneori armată – a aproximativ optzeci 
la sută din populația Massachusettsului, cu un ultim avanpost în 
Barnstable, pe Cape Cod, unde nu și-au predat copiii până în 
anii 1880, când locul a fost ocupat de armată, iar copiii au 
trebuit să mărșăluiască, sub pază, spre școală. 

Acum, iată o idee ciudată care ar merita cântărită: biroul 
senatorului Ted Kennedy a emis, nu cu mult timp în urmă, un 
document care susține că rata alfabetizării înainte de 
învățământul obligatoriu era de nouăzeci și opt la sută, iar după 
apariția acestuia procentele nu au mai depășit niciodată 
nouăzeci și unu la sută, valabil și pentru 1990. 

Și încă un lucru ciudat, asupra căruia merită reflectat: mișcarea 
de homeschooling (școlarizare făcută acasă) a crescut încet, 
încet, până într-acolo că un milion și jumătate de tineri sunt 
educați în totalitate de către părinții lor. În această direcție, 
presa despre educație a comunicat niște știri extraordinare, cum 
că grație capacității lor de a gândi, copiii educați acasă par să fie 
cu cinci sau chiar zece ani mai avansați decât colegii lor cu 
pregătire formală. 

III – Instituția școlii „școlește” foarte bine, dar nu „educă” 

Nu cred că o să scăpăm de școli prea curând, în orice caz nu în 
timpul vieții mele, dar dacă vrem să schimbăm ceea ce se 
transformă cu repeziciune într-un dezastru al ignoranței, trebuie 

să înțelegem faptul că instituția școlii „școlește” foarte bine, dar 
nu „educă” – acesta este un aspect intrinsec al însuși felului în 
care a fost concepută. Nu-i vina profesorilor ori a faptului că se 
cheltuie prea puțini bani. E pur și simplu imposibil ca educația 
și școala să fie același lucru. 

Școlile au fost concepute de Horace Mann, de Sears și Harper 
de la Universitatea din Chicago, de Thorndyke de la Colegiul 
pentru Profesori al Universității Columbia și de alții în așa fel 
încât să fie instrumente pentru o conducere științifică a maselor. 
S-a intenționat ca școlile să producă, prin aplicarea de șabloane, 
ființe umane șablon, al căror comportament să fie previzibil și 
controlabil. 

Și, într-o mare măsură, școlile chiar reușesc acest lucru, însă 
într-o ordine națională tot mai dezintegrată, într-o ordine 
națională unde oamenii „de succes” sunt numai cei care sunt 
independenți, au încredere în propriile lor puteri, sunt siguri pe 
sine și individualiști (deoarece viața de comunitate care îi 
protejează pe cei dependenți și pe cei slabi a murit și nu au mai 
rămas decât rețelele), produsele școlii sunt, după cum am spus, 
irelevante. 

Oamenii bine școliți sunt irelevanți. Pot foarte bine să vândă 
folii și lame de ras, să învârtă hârtii și să vorbească la telefon, 
sau să stea absenți în fața vreunui ecran scânteietor de 
computer, dar, ca ființe umane, nu-s de niciun folos. De niciun 
folos altora și de niciun folos lor înșiși. 

Nefericirea cotidiană care ne înconjoară cred că este cauzată în 
mare măsură, așa cum a spus Paul Goodman acum treizeci de 
ani, de faptul că îi obligăm pe copii să crească mari într-un mod 
absurd. Orice reformă a învățământului trebuie să se lupte cu 
absurditățile lui. Este absurd și contra vieții să faci parte dintr-
un sistem care te silește să stai închis cu oameni de exact 
aceeași vârstă și același statut social. 

Un astfel de sistem te rupe efectiv de imensa diversitate a vieții 
și de sinergia variațiunilor; cu adevărat, te rupe de propriul 
trecut și viitor, ferecându-te într-un prezent continuu, la fel cum 
face și televizorul. 

Este absurd și contra vieții să te muți din celulă în celulă la 
sunetul gongului, în fiecare zi a tinereții tale firești, într-o 
instituție care nu-ți acordă niciun fel de intimitate, ci te 
urmărește chiar și în refugiul propriei tale case, pretinzându-ți 
să-i faci „tema pentru acasă”. 

„Cum vor învăța să citească?” mă întrebați, iar răspunsul meu 
este „Amintiți-vă lecția de la Massachusetts”. Atunci când 
copiilor li se oferă vieți complete în loc de unele sortate pe bază 
de vârstă în blocuri de celule, ei învață cu ușurință să citească, 
să scrie și să socotească dacă toate aceste lucruri au sens în tipul 
de viață care se desfășoară în jurul lor. 

Dar nu uitați faptul că în Statele Unite aproape nimeni dintre cei 
care știu să citească, să scrie ori să socotească nu este prea 
respectat. Noi suntem o țară de vorbitori; cel mai mult îi plătim 
pe vorbitori, cel mai mult îi admirăm pe vorbitori și astfel, 
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copiii noștri vorbesc fără întrerupere, imitând modelul 
persoanelor publice de la televizor și pe profesorii de școală. 
Este foarte greu să mai predai chestiunile de „bază”, pentru că 
ele, de fapt, nu mai sunt de bază pentru societatea pe care ne-am 
construit-o. 

IV – Două instituții controlează, în momentul de față, viețile 
copiilor noștri: televizorul și școala 

Două instituții controlează, în momentul de față, viețile copiilor 
noștri: televizorul și școala, în această ordine. Ambele reduc 
lumea reală a înțelepciunii, a curajului, a cumpătării și a 
dreptății la o abstracțiune continuă și fără sfârșit. 

Secolele trecute, perioadele copilăriei și adolescenței ar fi fost 
ocupate de muncă reală, de acte de caritate reale, de aventuri 
reale și de căutarea realistă a unor mentori care să te poată 
învăța ceea ce îți doreai cu adevărat să cunoști. 

Mult timp și-l petreceau cu preocupări legate de comunitate, 
exersând dragostea, întâlnindu-se și studiind toate nivelurile 
comunității, învățând să-și construiască propriul cămin și zeci 
de alte îndatoriri necesare procesului de transformare într-un 
bărbat desăvârșit ori o femeie desăvârșită. 

Dar iată, în continuare, calculul timpului pe care îl au la 
dispoziție copiii pe care îi învăț eu:  
- Din cele 168 de ore ale săptămânii, copiii mei dorm 56; le 
rămân 112 ore în care să-și modeleze o personalitate. 
- Conform rapoartelor recente, copiii se uită la televizor 55 de 
ore pe săptămână. Așadar, rămân cu 57 de ore pe săptămână în 
care să se maturizeze. 
- Copiii mei petrec 30 de ore pe săptămână la școală, le trebuie 
aproximativ opt ore ca să se pregătească și să meargă la școală 
și înapoi și petrec undeva pe la șapte ore pe săptămână să facă 
teme pentru acasă – în total 45 de ore. 

În acest interval ei sunt sub supraveghere constantă. Nu au 
timpul ori spațiul lor privat și sunt puși la punct imediat în caz 
că încearcă să-și afirme individualitatea în felul în care folosesc 
timpul sau spațiul. Le rămân 12 ore pe săptămână în care să-și 
creeze o conștiință proprie. Copiii mei mai și mănâncă, 
bineînțeles, iar asta le ia din timp – nu prea mult, fiindcă au 
pierdut tradiția cinei în familie – însă dacă acordăm trei ore pe 
săptămână pentru mesele de seară, ajungem la o cantitate netă 
de nouă ore pe săptămână de timp personal pentru fiecare copil. 

Nu este suficient timp, nu-i așa? Pe cât copilul este mai bogat, 
desigur că pe atât se uită mai puțin la televizor, dar timpul 
copilului bogat este ocupat cu activități la fel de limitate, numai 
că dintr-o gamă mai largă de distracții comerciale ori cu 
alocarea inevitabilă de serii întregi de lecții private în domenii 
pe care el sau ea rareori le-ar alege. 

Dar aceste activități nu reprezintă decât un mod mai mascat de a 
crea ființe umane dependente, incapabile să-și umple propriul 
timp, incapabile să-și inițieze un curs al vieții bine definit, care 
să confere substanță și plăcere existenței lor. Această 
dependență, împreună cu lipsa unui țel, reprezintă o boală 

națională, iar părerea mea este că școala, televizorul și lecțiile 
joacă un rol important în acest sens. 

Să ne gândim la fenomenele care ne ucid ca națiune: 
narcoticele, competițiile prostești, sexul recreativ, pornografia 
violenței, jocurile de noroc și alcoolul – și cea mai rea 
pornografie dintre toate: vieți întregi închinate achiziționării de 
lucruri, acumularea ca filosofie. Toate acestea sunt slăbiciuni 
ale celor cu personalități dependente, iar asta e ceea ce produce 
în mod inevitabil tipul nostru de școală. 

V – Efectele care se răsfrâng asupra copiilor noștri prin faptul 
că le luăm tot timpul 

Aș dori să vă descriu efectele care se răsfrâng asupra copiilor 
noștri prin faptul că le luăm tot timpul – timp de care au nevoie 
ca să se maturizeze – și îi obligăm să și-l petreacă în 
abstracțiuni. Este necesar să auziți aceste lucruri, fiindcă orice 
tip de reformă care nu vizează în mod direct aceste patologii 
caracteristice nu va fi nimic mai mult decât o fațadă. 

1. Copiii pe care îi învăț nu au niciun interes pentru lumea 
adulților. Acest lucru sfidează o experiență de mii de ani, în care 
preocuparea principală a tinerilor era să studieze atent fiecare 
mișcare a oamenilor mari. Dar nimeni nu-și mai dorește în ziua 
de azi ca cei mici să crească mari, în niciun caz înșiși copiii – și 
cine-i poate învinovăți? Jucăriile suntem noi. 

2. Copiii pe care îi învăț nu au aproape niciun sentiment de 
curiozitate, iar rarele dăți când îl au, el este tranzitoriu. Nu se 
pot concentra prea mult timp, nici măcar asupra lucrurilor pe 
care le fac de bună-voie. Vedeți legătura dintre clopoțeii care 
sună-ntruna ca să schimbe activitățile și acest fenomen al 
atenției evanescente? 

3. Copiii pe care îi învăț au un simț subdezvoltat al viitorului, al 
modului în care mâine este inextricabil legat de azi. Așa cum 
am mai spus, ei trăiesc într-un prezent continuu: momentul 
precis în care se află reprezintă granița conștiinței lor. 

4. Copiii pe care îi învăț sunt anistorici: n-au nici cea mai vagă 
idee despre cum trecutul le-a predestinat propriul prezent, cum 
le limitează alegerile și le modelează valorile și viața. 

5. Copiii pe care îi învăț sunt cruzi unul cu altul; le lipsește 
compasiunea pentru necazul altuia; își bat joc de neputințele 
celorlalți; îi disprețuiesc pe oamenii la care se vede prea clar că 
au nevoie de ajutor. 

6. Copiii pe care îi învăț se simt stânjeniți în fața raporturilor 
intime ori a candorii. Ei se simt depășiți de situație când au de-a 
face cu o intimitate autentică, din cauza unui vechi obicei pe 
care l-au deprins, acela de a ascunde o personalitate secretă în 
adâncul unei alte personalități exterioare pe care și-au dezvoltat-
o din frânturi și bucățele artificiale de comportamente 
împrumutate de la televizor, sau pe care au dobândit-o ca să-i 
manipuleze pe profesori. Deoarece nu sunt ceea ce se prezintă a 
fi, ei nu reușesc să se ascundă prea bine în cadrul raporturilor 
intime, așa că relațiile intime trebuie evitate. 
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7. Copiii pe care îi învăț sunt materialiști, urmând exemplul 
profesorilor de școală care, în mod materialist, 
și al mentorilor de la televizor, care pun la vânzare absolut tot 
ce există în lume. 

8. Copiii pe care îi învăț sunt dependenți, pasivi și sfioși în fața 
noilor provocări. Această sfială este de multe ori mascată de o 
bravură de suprafață sau de supărare, ori de agresivitate, dar sub 
toate acestea se ascunde o deșertăciune lipsită de curaj.

Și aș putea continua lista și cu alte aspecte cu care o reformă a 
învățământului va avea de furcă, dacă se pune problema să 
oprim acest declin al nostru național, însă până acum cred că v
ați făcut o idee despre teza mea, chiar dacă sunteți sau nu de 
acord cu ea. Ori școala a dat naștere acestor patologii, ori 
televizorul a făcut-o, ori amândouă. Totul se reduce la o simplă 
problemă de matematică: timpul copiilor se împarte în 
întregime între școală și televizor. Pur și simplu nu mai există 
alte perioade semnificative de timp în experiența copiilor noștri 
ca să poată fi alte cauze serioase. 

 

China deschide cea mai mare bibliotecă 
din lume cu 1,2 milioane de căr

Paulina GU

        Pentru a citi o carte ai nevoie de un spa
nu și atunci când vorbim de cea mai recentă bibliotecă din 
China, care are o sferă gigantică în mijloc, reprezentând un 
ochi. 

ituată în districtul cultural Binhai din Tianjin, biblioteca 
cu cinci etaje, proiectată de firma de design olandeză 
MVRDV, în colaborare cu Institutul de Planificare 

Design Tianjin (TUPDI) și care a fost numită „Eye of Binhai”, 
acoperă 34.000 metri pătrați și poate deține până la 1,2 milioane 
de carti, scrie Boredpanda.com. Luând doar trei ani pentru a 
finaliza, biblioteca are o zonă de lectură la parter, zonă lounge
birouri, spații de întâlniri și camere ce dispun de computere în 
partea de sus.  
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Creativitatea echipei de design este de admirat, iar fotografiile 
de mai jos te pot lăsă fără cuvinte. 

 
Reîntoarcerea către fiin

 
 

Prof. Livia BACIU 
 

Poeziile ,,Icoană veche și ,,Femeia copac”, semnate de 
poeta Elena Olariu au fost publicate în  prestigiosul volum, 
Lumină Lină-Gracious Light (revistă de spiritualitate 
românească), The Romanian Institute of Orthdox Theol
Spirituality, Capela Sf. Apostoli Petru 
New York.   

Poeziile mai sus menționate vor reprezenta argumentul 
principal al încercării noastre de interpretare, de exegeză, 
problematica abordată de Elena Olariu ne dezvăluie spirit
poete autentice care ne prezintă prin intermediul unui stil liber 
anumite teme profunde ale existențialității umane la nivel 
ontologic. 

Cele două poezii  ne oferă ,,un moment în timp”, 
dându-ne posibilitatea să cugetăm, să ne întoarcem către fiin
noastră interioară sau cum ar spune Constantin Noica către 
,,sinea” noastră, lăsând astfel transcendentul să coboare. 

Din punct de vedere etimologic cuvântul poezie, 
provine din grecescul ,,poiesis”, care are sensul de ,,facere”, 
,,creare”, evocare, astfel poetul ne aduce din profunzimile 
conștiinței cele mai tainice amintiri și simțăminte, cum am 
putea noi să nu apreciem acest plan ontologic, care ,,roste
,,rostuiește” făcându-ne părtași la cele mai eterice trăriri, drept 
pentru care vă invit să  ,,descoperim gânduri întruchipate în 
cuvinte”1. (Alexandru Surdu) 

Poezia ,,Icoana veche” poartă în sine în
încărcătură religioasă atât de profundă, încât cu greu reu
transpui în cuvinte intențiile poetei, cu fiecare vers citit mi s
dat impresia că mă aflu într-o ,,cenzură transcendentă” (Lucian  
Blaga), parcă elementele criptice nu voiau să mi se releve, erau 
tot mai de nepătruns aducându-mi aminte de cuvintele 
filosofului Constantin Noica ,,numai în cuvintele limbii tale se 
întâmplă să-ți amintești de lucruri pe care nu le
niciodată […] noi gândim și creăm în cuvintele noastre”

Cuvintele filosofului m-au ajutat să citesc în versurile 
poetei sufletul românesc, dar mai ales spiritual martiric al 
acestui popor greu încercat în veacurile trecute, am citit aerul 
sublim unor vremuri de mult apuse, am sim
modestie, rafinament și artă. Pentru a înțelege intențiile poetei, 
în cadrul poeziei ,,Icoană veche”, am considerat necesar să 
evidențiez câteva aspecte legate de etimolo
,,icoană”, acesta provine din grecescul ,,eikon 
în limba română prin imagine, chip, reflexie, asemănare, icoană. 

                                                             

1Alexandru Surdu,  Sistemul Rostirii Filosofice Române
istorie a filosofiei românești, Centenar Constantin Noica (1909
coordonatori: Alexandru Surdu, Viorel Cernica, Titus Lates, Edi
Mona Mamulea, Editura Academiei Române, 2009, p. 11 

2 Constantin Noica, Cuvânt împreună despre rostirea
Editura Eminescu, București, Piața Scânteii 1, 1987, pp. 7
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Reîntoarcerea către ființă 

Prof. Livia BACIU – Răducăneni, jud. Iași 

și ,,Femeia copac”, semnate de 
poeta Elena Olariu au fost publicate în  prestigiosul volum, 

Gracious Light (revistă de spiritualitate și cultură 
românească), The Romanian Institute of Orthdox Theology and 
Spirituality, Capela Sf. Apostoli Petru și Pavel, An XXII/Nr.2, 
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,,sinea” noastră, lăsând astfel transcendentul să coboare.  
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sublim unor vremuri de mult apuse, am simțit noblețe, 
și artă. Pentru a înțelege intențiile poetei, 

în cadrul poeziei ,,Icoană veche”, am considerat necesar să 
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în limba română prin imagine, chip, reflexie, asemănare, icoană. 

Sistemul Rostirii Filosofice Românești în Studii de 
, Centenar Constantin Noica (1909-2009), 

coordonatori: Alexandru Surdu, Viorel Cernica, Titus Lates, Ediție îngrijită de, 
Mona Mamulea, Editura Academiei Române, 2009, p. 11  

Cuvânt împreună despre rostirea românească, 
ști, Piața Scânteii 1, 1987, pp. 7-8 
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Termenul apare folosit mai întâi la Platon, unde ,,
semnifică, mimare, imitaţie, artă, cu referire la artele frumoase. 
De asemenea, termenul de ,,eikon” este adesea întrebuinţat de 
Platon alături de un alt termen grecesc, utilizat pentru e 
exemplifica artele frumoase, respectiv, ,,mimesis”
arta poetului, a pictorului, a sculptorului, a actorului. 
  În creştinism termenul de ,,eikon” a fost preluat pentru 
a denumi icoanele, care reflectă realităţi spirituale. Icoanele 
denotă nu numai imaginea, ci, de asemenea modelul în original, 
fiind obiecte de cult religios prin care creştinii aduc laudă 
Divinităţii şi sfinţilor. Nu întâmplător am realizat această mică 
incursiune, poeta Elena Olariu contextualizează  în poezia 
,,Icoana veche” rpin ,,mimesis”, arta poetului,  tocmai nucleul 
religios.   

Iată câteva sintagme din cadrul poeziei ,,Icoană 
veche”: ,,fluviu de aur”  semnificând lumina care se răsfrânge 
asupra noastră asemenea unui fluviu, cu referire la Dumnezeu 
care este lumină; ,,icoană străveche”  care ne este nouă pova
fiind întruchiparea imaginii Preasfintei Născătoare de 
Dumnezeu care ne îndrumă pașii spre Dumnezeu și mijlocește 
pentru noi, izvorâtoare de gânduri Dumnezeie
văpaie” , doar prin pronia divină viața dăinuie, moartea cealaltă 
,,surată” reprezintă trecerea în veșnicie, poate fie să ne înal
fie să ne coboare depinde de ,,pribeagul suflet” . 

Astfel poeta Elena Olariu evidențiază o serie de relații 
și corelații între metafore și simboluri religioase, aducând în 
dezbatere modul în care Divinitatea transmite fiin
este starea sa adevărată, respective o stare procesuală care are 
drept scop desăvârșirea; individual trebuie să aibă conștiința 
finitudinii, a faptului că este supus greșelii, ,,sufletul pribeag” al 
trecătorului nu poate atinge perfecțiunea, dar poate
necontenit asupra erorii umane. ,,Plânsul lăuntric” simbolizează 
gândurile, acestea se ,,troienesc” (Constantin Noica) asupra 
omului, determinându-l uneori  să coboare sau să se înal
,,Te născu în miez de noapte” , acest vers o cântă pe Maica 
Domnului, amintind în același timp episodul nașterii 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a venit să aline sufletul 
pribeagului. ,,Este înscris prin tine Sfântă văpaie via
dăinuie”, acest vers ar putea să ne trimită la cuvintele 
Mântuitorului Iisus Hristos , ,,Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, 
Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin 
Mine” 1 
,,Nemuritoarea licoare a vieții” dăinuie prin inima sinceră, 
smerită care ascultă cu ,,urechea pâlnie ceea ce spun străbunii”, 
care au izbândit prin credința sinceră și nemuritoare.
 Cea de-a doua poezie, ,,Femeia copac”,  personifică 
viața, copacul simbolizează cele trei vârste ale omului, 
copilăria, maturitatea și cele trei treceri ale omului pe Pământ, 
nașterea, viața, moartea. Laitmotivul poeziei 
sublimă a mamei cea dătătoare de viață, ,,femeaia copac” care 
își întinde ,,brațele copac” către lume prin roadele ce le culege. 
,,Brațele copac”- copiii, sugerează moștenirea pe care mama o 
lasă pe Pământ, intrând astfel în eternitate, asemenea unui copac 
care poate dăinui secole.  

                                                             

1 Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod 
binecuvântarea Preafericitului Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 
Editura Institului Bilbic și de Misiune Ortodoxă, 2015, Cap. 14, versetul 6, 
Evanghelia după Ioan, p. 1226 
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Termenul apare folosit mai întâi la Platon, unde ,,eikon” 
semnifică, mimare, imitaţie, artă, cu referire la artele frumoase. 
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 Elena Olariu aduce în ambele poezii în discu
problematica vieții din perspectivă religioasă, elogiind
Maica Domnului care reprezintă singurul nostru reazem 
femeia care aidoma unui copac își întinde ram
copiii săi. Intenția poetei este aceea de a sensibiliza cititorul să 
privească înăuntrul ,,sinelui”, pentru a se vedea pe sine ca fiin
 
    

Îngerul alb din spatele 
zidurilor

Adevărat sau nu, se spune că noi, românii  avem rădăcini 
adânci dar nevăzute, coordonate direct sau indirect de îngerii pe 
care bunul Dumnezeu ni-i trimite – la vreme, pentru a ne apăra 
în vremuri de restrişte. 

Noi, pelerinii acestui pământ spunem că ne e
destin să trecem prin multe încercări, Atotputernicul să ne  
verifice  tăria în credinţă. Poate de aceea fiul acestui habitat 
Constantin STRĂCHINARU, distinsul profesor universitar de 
limba franceză şi nu în ultimul rând  scriitor de elită,
pătimească mult, să trăiască în mijlocul celor agresaţi fizic şi 
trupeşte, voit înflămânziţi pentru ca „mâine” 
ne poată povesti prin scris şi prin darul cuvântului  că noi, 
românii, deşi obstrucţionaţi din afară şi dinăuntr
nicicând la credinţa noastră străbună. Credinţa în Dumnezeu, 
Iubirea de aproapele şi Speranţa unei zile când razele soarelui 
vor lumina chipurile  oamenilor şi pe dinlăuntru, ei bine numai 
acestea ne vor da tărie. Iată, astăzi, prin grija pr
Protopopiatul II Iaşi şi a  primarilor din comunele  Cozmeşti,  
Costuleni, Grozeşti, Gorban, Moşna, Răducăneni, avem ocazia 
să-l întâlnim pe D-l Străchinaru, să aflăm cât de mult l
pe Dumnezeu şi prin ce jertfă mucenicească a trebuit să

L-am cunoscut pe distinsul scriitor 
când domnia sa a trimis bibliotecii liceului din Răducăneni mai 
multe volume de poezii şi memorii. Ziceam l
din scrierile sale,  prin scrisori, prin recenziile făcute volume
mele şi în calitate de coordonator al modestei noastre publicaţii 
cu caracter cultural, social, religios VESTEA BUNĂ, revistă 
realizată la bibliotecă, în parteneriat cu Biserica şi, indubitabil, 
Şcoala. Unul din cârmuitorii spirituali şi financiari ai 
reviste, iată, a împlinit şi aceasta 16 ani.

Iar acum, cu bucurie de nedescris, mă întâlnesc faţă către 
faţă cu distinsul om de culturăm dar, pentru a nu
preferă să rămân totuşi în umbră; experienţa sa de viaţa este 
mult prea mare şi de nedescris comparativ cu infima mea trăire  
din ultimii 60 de ani. 

Cu modestie, închin câteva versuri acestui 
spatele zidurilor, a cărui făclie ne luminează pe noi, toţi!

 
Strig către Tine, Doamne!

 
Într-o frumoasă şi liniştită dimineaţă (...), gândurile mă 

trezesc la realitate încă de pe la orele patru. Îmi persistă în minte 
şoapta raţiunii, îmi persistă şi acum în minte cuvintele neşoptite 
ale sufletului: nu sunt nemuritor!...  Fac focul. În cameră 
rece. Chiar foarte rece. Cum aprind lumina Bursuca, un pui de 
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Elena Olariu aduce în ambele poezii în discuție 
ții din perspectivă religioasă, elogiind-o pe 

Maica Domnului care reprezintă singurul nostru reazem și 
și întinde ramurile în lume prin 

ția poetei este aceea de a sensibiliza cititorul să 
privească înăuntrul ,,sinelui”, pentru a se vedea pe sine ca ființă.  

Îngerul alb din spatele 
zidurilor  

Bibl. Elena OLARIU 
 – Răducăneni, jud. Iași 

Adevărat sau nu, se spune că noi, românii  avem rădăcini 
adânci dar nevăzute, coordonate direct sau indirect de îngerii pe 

la vreme, pentru a ne apăra 

Noi, pelerinii acestui pământ spunem că ne este scris de  
destin să trecem prin multe încercări, Atotputernicul să ne  
verifice  tăria în credinţă. Poate de aceea fiul acestui habitat – 
Constantin STRĂCHINARU, distinsul profesor universitar de 
limba franceză şi nu în ultimul rând  scriitor de elită, a trebuit să 
pătimească mult, să trăiască în mijlocul celor agresaţi fizic şi 
trupeşte, voit înflămânziţi pentru ca „mâine” – astăzi adică, să 
ne poată povesti prin scris şi prin darul cuvântului  că noi, 
românii, deşi obstrucţionaţi din afară şi dinăuntru, nu vom ceda 
nicicând la credinţa noastră străbună. Credinţa în Dumnezeu, 
Iubirea de aproapele şi Speranţa unei zile când razele soarelui 
vor lumina chipurile  oamenilor şi pe dinlăuntru, ei bine numai 
acestea ne vor da tărie. Iată, astăzi, prin grija preoţilor din 
Protopopiatul II Iaşi şi a  primarilor din comunele  Cozmeşti,  
Costuleni, Grozeşti, Gorban, Moşna, Răducăneni, avem ocazia 

l Străchinaru, să aflăm cât de mult l-a iubit 
pe Dumnezeu şi prin ce jertfă mucenicească a trebuit să treacă. 

am cunoscut pe distinsul scriitor acum 17 ani în urmă 
sa a trimis bibliotecii liceului din Răducăneni mai 

multe volume de poezii şi memorii. Ziceam l-am cunoscut: doar 
din scrierile sale,  prin scrisori, prin recenziile făcute volumelor 

al modestei noastre publicaţii 
cu caracter cultural, social, religios VESTEA BUNĂ, revistă 
realizată la bibliotecă, în parteneriat cu Biserica şi, indubitabil, 
Şcoala. Unul din cârmuitorii spirituali şi financiari ai acestei 
reviste, iată, a împlinit şi aceasta 16 ani. 

Iar acum, cu bucurie de nedescris, mă întâlnesc faţă către 
faţă cu distinsul om de culturăm dar, pentru a nu-l eclipsa, 
preferă să rămân totuşi în umbră; experienţa sa de viaţa este 

nedescris comparativ cu infima mea trăire  

Cu modestie, închin câteva versuri acestui înger alb din 
spatele zidurilor, a cărui făclie ne luminează pe noi, toţi! 

Strig către Tine, Doamne! 

o frumoasă şi liniştită dimineaţă (...), gândurile mă 
trezesc la realitate încă de pe la orele patru. Îmi persistă în minte 
şoapta raţiunii, îmi persistă şi acum în minte cuvintele neşoptite 

Fac focul. În cameră este 
rece. Chiar foarte rece. Cum aprind lumina Bursuca, un pui de 
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căţeluş pribeag, adoptat să-mi ţină de urât, cere cu insitenţă să-i 
deschid uşa. Afară. Deh! Necesităţi fiziolofice. Mă închin, 
făcând în mintea mea o scurtă  rugăciune şi pentru Marieta. O 
fostă cumătră care a locuit aici, la bloc vreme de  nouă ani şi 
care în război cu timpul a luptat pe toate fronturile să fie model 
de mamă, soţie, bună colegă, gospodină dar şi cu o nemernică 
boală care l-a răpit  pe soţul meu cu aprope trei ani în urmă aşa 
cum avea s-o răpească şi pe ea acum patruzeci de zile. 

Strig către Tine, Doamne, cum faci ca oamenii buni să 
vină la Tine?! Ar fi trebuit să-şi bucure sufletul când fiica ei, 
Mădălina, va păşi în faţa Sfântului Altar – mireasă fiind, să dea 
jurământul de credinţă şi iubire alesului vieţii. Ar fi trebuit să 
aştepte cu emoţie ziua când aceasta trebuia să aducă pe lume un 
vlăstar din sămânţa neamului ei, bucurie pe care avea s-o 
împărtăşească cu cei din jur... 

Ar fi trebuit să sădească şi răsădească în grădina vieţii 
flori; de la gingaşul, timidul şi atât de rezistentul ghiocel până la 
aparent trufaşele crizanteme ce dimpreună deschid şi închid 
calendarul timpului. Mulţi ani să fi alungat de pe fruntea celor 
care au cunoscut-o adumbritele gânduri, inerente de altfel, cu 
vocea calmă, alteori repezită, voind să spună mult, voind să  
spună multe. Din nimic făcând o glumă, din nimic aducând 
zâmbet pe chipul celui ce-o asculta. Sau întâlnea... 

- Ce faci, Marieta?! 
-  Apăi, cumătră, m-a pricopsit Dumnezeu cu apă! 
- Cum aşa, doar nu avem apă la bloc!? 
-  Matale! Eu dacă stau la ultimul etaj şi ţigla s-a spart, 

îmi vine apa direct din cer... Noroc de lighene, oale şi alte cele, 
să aibă unde curge... 

Pe moment nu am înţeles: ştiind că am avut şi eu 
probleme cu apa, dar la baie, pentru că un nou locatar a folosit 
cada fără să ştie că instalaţia nu funcţionează, m-am  trezit în 
baie şi sufragerie cu daruri  omeneşti cât lumea...  Cui să te 
plângi?! 

De data aceasta apa era într-adevăr venită de sus. De la 
ploaie. 

Aşa a hotărât - era vrednică, să strângă bani de la toţi 
locatarii şi, alături de soţul ei, să cumpere leaţuri, ţiglă şi tot ce 
mai trebuia, să întocmească meşteri – de parcă deţinea întreaga 
scară... Mda. Toţi am lăudat-o dar nici unul nu s-a implicat mai 
mult... 

Mă uit cu  oarecare timiditate la Mădălina: întreg 
caracterul distins al mamei se oglindeşte pe chipul acesteia; 
bărbăţia sfătuitoare împletită cu frumuseţea sufletului ne-o 
readuce în memorie pe mama: calmă, uneori repezită voind să  
ne spună că viaţa este frumoasă, trebuie trăită, că ele, 
intemperiile, sunt doar pentru a ne întări să nu cădem în 
desnădejde... 

Strig către Tine, Doamne: suntem rătăcite oiţe care 
alunecăm urcând sau ne prăvălim coborând: numai mâinile Tale 
ne ridică din noianul acesta  plin de incertitudini sociale. Din 
noianul acesta plin de incertitudini materiale... 

Şi, te rog, cu umilinţă, pentru a ne aduce cu recunoştinţă 
aminte de acest caracter plin de exuberanţă, prietenie 
deziteresată şi loialitate, lasă din lumina Ta să strălucească 
astăzi, aici, pe pământ o rază de soare. Şi apoi lăcrimează cu 
fulgi de nea, să ne spălăm obrazul... Să ştim că rugăciunea a fost 
primită... 

 
 

ETERNITATE 
Făclii albastre în încinsa horă- a morţii 
Făclii de trecere spre celălalt abis – 
Întreaga viaţă, spus-ai, a noastră-are să fie 
De-n astă lume, moartă pentru ea oi fi. 
 
Eternitatea e cuvântul magic ce desparte 
 Astăzi mâna ta şi-a mea, trpurile noastre, 
Eternitatea e balsamul vieţii înspre moarte 
Dincolo, prin vraja îmbrăţişărilor să dăinuim... 
 
Făclii alb-sinilii desparte focul din inimile noastre 
Şi lumânări aprinse – trei, în ţintirimul blestemat 
Ard veşnic; noi să plângem veşnicia-ne şi 
Viaţa furnicândă să meargă zi de zi. 
 
Chivotul vieţii – fântână nesecată de amor, 
Păstrează într-însa taine adânci, nedesluşite; 
Eu dorm pe pajiştea virgină, aşteptând apusuri, 
Tu, priveghezi prin ochiu-ţi goliciunea neatinsă... 

 
Lacrima Cuvântului... 
 
Cine  nu suferă prin lacrima 
Cuvântului, e ca un mire ce-n seara nunţii – 
Văduvit de mireasa plecată „spre orizonturi albastre”, 
Cine nu plânge prin pânza nicicând terminată – 
Chipul i se pierde prin frunze – tot mai închise 
De vârtejul timpului, 
Cine nu oftează tăcut, înfruntând destinul – ah, ce destin!... 
E ca  roua ce dimineaţă răcoreşte fierbinţeala trupului, 
Ce fierbinţeală!... 
Cine, visând la Copacul neşters de memoria timpului, 
Nu atinge măcar o mlădiţă,  e ca salcia ruptă de  
Mâna copilărească a celui ce voia să-şi facă o 
Coardă... 
 
Cine nu suferă prin lacrima  
Cuvântului, nu are nevoie de timp: este timpul... 
 
Pădurea 
La răsărit pădurea - crescută în forţă 
Dă roadă însutită, vieţuitoarele, mai mici, mai mari să  
Dăinuie prin vreme, peste vremuri, ghinda,  crudă, uşor amăruie 
– hrana cea de toate zilele a mereu somnorosului Moş Martin, e 
coaptă ’nainte  de coacere: atât a mai rămas din falnicul stejar... 
 
Prin munţii stâncoşi unde ceaţa abia de lăsa razele 
Jucăuşe ale soarelui să-i încălzească semeţele piscuri, 
 
 Şi ele coapte ’nainte de vreme, de gustul amar al 
 Setei de moartea pădurii, de  viaţă, 
Taie, încarcă şi vinde şi 
Doamne, numără, mereu numără banii... 
 
La răsărit, pădurea, bătrână, uscată în mijlocul 
Verii, plânge: printre ramuri, scâncesc doi 
Ochi ce privesc neputincios la frunzele tot mai negre,  
Tot mai negre... 
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Şi scârţie tulpina pălmuindu-şi crengile, 
Şi plâng  crengile pălmuindu-şi obrajii  
Şi lăcrimează obrazul dezlipindu-şi frunza... 
La răsărit, pădurea, gârbovită  de ani 
 Se usucă... 
 
 

Visări 
 

Prof. Corneliu VĂLEANU 
Surâde primăvara şi-n visări 
Raze de soare-mi spală faţa, 
Mă pierd pe drumuri şi-n uitări 
De seara până dimineaţa. 
 
Mulţimi de frunze tremură pe ram, 
Suspină codrul în tăcere, 
Mă-ntreb: Ce, Doamne,mai visam 
Când rătăceam prin alte sfere?... 
 
Trezit din gânduri, din dureri, 
Mi-e sufletul prins ca-ntre clanţe, 
Unul sunt azi, altu-am  fost ieri, 
Iar mâine?... Doar speranţe. 
 
Îmi cade-o lacrimă de rouă, 
Iar ochii larg mi i-am deschis, 
Trăiesc, trăiesc o pace nouă 
Şi-n calea vieţii încă-un vis. 
   

Petale de gând (cvinarii) 
 
Mâine nu ştiu nimic din ce se poate întâmpla, 
Răspunsul fost-a dat de marele Socrate, 
În nesfârşita viaţă un ornic crud ne bate, 
Talazurile vieţii ne sfarmă zbuciumate. 
Mâine nu ştiu nimic din ce se poate întâmpla. 
 
   ***** 
Mâine?...  Eu pot să nu mai fiu... sau încă pot să fiu,
Depinde ce mi-e scris de DUMNEZEU în soartă,
Să fiu întreg la suflet, ori să am mintea spartă, 
Să am calea deschisă să trec prin SFÂNTA POARTĂ.
Mâine?... Eu pot să numai fiu... sau încă pot să fiu.
 
Poeme cu versuri în acrostih 
 
Caut de când m-am născut să-mi aflu destinul, 
Odisee pe marea-nspumată de valuri, 
Rugat-am şi cerul să nu-mi dea din cupă veninul,
Neînfricat să trec dârz peste calvaruri. 
Exist ca orice semen de-al meu pe pământ, 
Las cugetrul să se înalţe ca pasărea-n zbor, 
Inima-mi încă îmi bate în vifor şi-n cânt, 
Uit uneori, Doamne, că sunt muritor. 
    

***** 
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Prof. Corneliu VĂLEANU - Iaşi 

 

Mâine?...  Eu pot să nu mai fiu... sau încă pot să fiu, 
e scris de DUMNEZEU în soartă, 

Să am calea deschisă să trec prin SFÂNTA POARTĂ. 
Mâine?... Eu pot să numai fiu... sau încă pot să fiu. 

mi dea din cupă veninul, 

Eşti doctor de inimi şi doctor de vis, 
Suflet de înger din paradis, 
Tristeţea nu-ţi intre în viaţă nicicând, 
Existe de-a pururi norocu-ţi oricând, 
Rămâi cât trăieşti cu nimbul de zee, 
Arzând în iubire tu,dragă femeie, 
Sărutu-ţi şi mână şi ochii şi gură, 
Trăind pentru-o clipă cu dulcea-ţi făptură,
Apoi din mine suavă să pleci, 
Numele tău să rămână pe veci. 
 

***** 
 
Lasă lacrima să curgă din a ochilor izvor,
Ardă-n inimă iubirea ca un foc mistuitor,
Când în suflet îţi pătrunde duce glas în a ta fire,
Raiul te primeşte-n sânu-i cu eterna-i nemurire,
Atunci totul se revarsă blând şi lin ca într
Mii de gânduri te cuprinde,vraja-n tine s
Iară mintea înţeleaptă cată drumul cel mai drept,
Ornicul din tine bate ca să spargă al tău piept,
Aşa scrie-n cartea vieţii şi cu rele şi cu bune,
Rânduri scrise în SCRIPTURĂ, chiar de DOMNUL care spune:
„Acesta-ţi e destinul până totul va apune!”
 
 

       Nostalgie
 
 

– Uricani
Mă uit pe geam cum viscoleşte 
Şi-s mulţumit că nu-mi lipseşte 
Nimic, ba chiar îmi prisoseşte, 
Doar nostalgia mă loveşte. 
 
Mi-e dor de-o casă de chirpici 
Şi de o vatră cu prichici; 
De camere patriarhale 
Şi-o tindă-n care fierb sarmale ; 
 
Mi-e dor de noaptea de Crăciun 
Şi de moşneagul ăla bun 
Ce , prin hogeag , la noi venea 
Şi , mai mereu , îmi aducea 
Nu ce-mi doream , ci altceva 
Iar biata mama îmi zicea : 
,,Nu mai fi trist şi ţine minte : 
La anul să fii mai cuminte !,, 
 
Mi-e dor de-un beci cu băuturi 
Şi-o putină cu murături ; 
De oala plină cu smântână, 
De râşniţa aia bătrână , 
De apa rece din fântână ; 
 
De gardul cel de nuiele, 
De bocancii cu pingele, 

literaturliteraturliteraturliteratură 

Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie     2017201720172017 

ţi făptură, 

Lasă lacrima să curgă din a ochilor izvor, 
c mistuitor, 

Când în suflet îţi pătrunde duce glas în a ta fire, 
i nemurire, 

Atunci totul se revarsă blând şi lin ca într-un vis, 
n tine s-a deschis, 
cel mai drept, 

Ornicul din tine bate ca să spargă al tău piept, 
n cartea vieţii şi cu rele şi cu bune, 

Rânduri scrise în SCRIPTURĂ, chiar de DOMNUL care spune: 
ţi e destinul până totul va apune!” 

Nostalgie 

   Gh. NICULESCU  
Uricani, jud. Hunedoara 
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De peşte prins cu mâna-n râu , 
Şi de ogoarele de grâu ; 
 
Mi-e dor de prietenii cu haz , 
Cu care mă scăldam în iaz ; 
De stâna unde buciumau 
Ciobanii , după ce mulgeau ; 
 
De curtea-n care câini lătrau 
Când pe drum săteni treceau, 
Şi de cocoşu-îmbătrânit 
Care cânta cam răguşit ; 
 
Mi-e dor de carul tras de boi , 
Ca şi de ţarcul plin cu oi , 
Şi de motanul ce , de zor ,  
Îşi torcea timpul pe cuptor ; 
 
Mi-e dor de via arăcită , 
De livada înflorită , 
De turta coaptă pe plită 
Şi de fata cea iubită ; 
 
Să bag în sobă câte-un lemn , 
Să tac , de mama-mi face semn , 
Să dau nutreţ la animale 
Şi să nu ştiu de chimicale ; 
 
Să-adun , pe lângă pomi , zăpadă , 
Să fac şi pârtii prin ogradă , 
Să ies la drum , ca să mă vadă , 
O fată care-mi era dragă ; 
 
Mi-e dor de coasă, de topor, 
Şi de povara merilor; 
Mi-e dor de domn învăţător ... 
 
Mi-e dor, mi-e dor, mi-e tare dor 
Iar dorurile mă cam dor !       
                          

Te cheamă satul 
 
Ioan MÂCNEA VETRI

 – Vetrișoaia, jud. Vaslui
  
Plângând te cheamă satul, cu glasul lui dărmat 
Să vii de dorul mamei, că tata e plecat. 
Cu hoarnele răcite și fumul înghețat, 
Pustiul urlă-n sobe plângând pe cel uitat. 
  
Fântânile sunt pline de lacrimi de copii 
Plângând de dorul mamei, cu inime pustii, 
Iar casele dărmate te-așteaptă ca să vii, 
Să faceți nunți de aur și multe cumetrii. 
  
Odaia de curat, icoană și candela aprinsă, 
Toate s-au dărmat pe vise și pe porți. 
Bătrânii cu nepoții stau grămadă-n tindă, 
Cu visele aprinse în rătăcite nopți. 
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Ioan MÂCNEA VETRIȘANU 
șoaia, jud. Vaslui 

  
Cu mâinile întinse cerșesc doar nemurirea.
Fantome din văzduh le ia la rând pămâ
Pe două, trei parale sau pe-un apus de soare
Și astăzi plânge Ștefan de tremură mormâ
 
  
Veniti acasă fluturi, albine cu durerea, 
Ca- n altă partea lumii nu e mai dulce mierea!
Veniti în satul vostru și curățați fântâni,
Să faceți casă voastră așa că la români!
Nu mai umblați pe unde nu-i cuvântul,
Ca alți intru și acasă vă cumpără pămâ
Vă cumpără și dorul, vă cumpără părinț
Aici vă sunt străbunii pe care să-i iubiț
  
Veniți cu dor de casă, cât sufletul vi-e plin,
Că cei rămași la vatra au gustul de pelin
Și vor să stea la masă cu soarele divin,
S-aprindeți lumânări în sat, la țintirim!
 
Asfințire în adâncuri 
  
Pășesc pe omăt cu soarele în mâini 
Și caut în cotloane de lut străbunii, 
Iar prin apusul de demult 
Pământ în adâncuri sărut. 
Prin lumini ce-s ferecate 
Adun trecutul că mi-i frate 
Și caut peste tot străbunii 
Ce-au frământat pământ cu pumnii. 
Soarele a răsărit și s-a ascuns de-atâtea ori
Printre străbuni și vechi comori, 
Prin codri plânși de-atâta dor 
De omul care-i trecător. 
Când soarele răsare iar 
Și curcubeul plânge-n lan 
Aud cum râd, aud cum plâng 
Străbunii nostri pe Elan! 
 
Casă cu stresina de stuf 
  
Casă cu streșina de stuf și gardul de nuiele
Grijita-i de mama cu ochi ca două stele.
Tu, mama, mi-ai tors nopți și furca o iubeai,
In colțul casei, mama, candela aprindeai.
  
M-ai hrănit cu lingură de lemn 
Și-n somn m-ai alintat cu dulcele polen.
O, mama de copil, mama de pământ, 
M-ai scăldat în albie cu spumă de pe Prut!
  
Esti supărată, mama! M-aștepți și eu nu vin,
Dar seară la culcare la chipul tău mă-nchin
Și-n visurile-adânci m-alinți ca pe-un copil,
De dorul tău și-al tatei sufletul mi-e plin!
  
A putrezit și stuful pe casă și pe porți 
Si-acuma e-nvelită cu cerul tot, cu nop
Să vină tata, mamă, dacă tu nu poți 
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Și s-o-nvelească iară cu soarele din vie, 
Cu mirul din altare să țină o veșnicie! 
 
 

Rondelul  optimistului
 

Vasile  LARCO
Atunci când ești în toamna vieții 
Dorești în suflet primăvară, 
Să-ți fie inima sprințară 
Și să te-alinte-n vers poeții. 
 
Fuscei destui mai sunt la scară, 
Frâu liber dai delicateții, 
Atunci când ești în toamna vieții 
Dorești în suflet primăvară. 
 
Or fi duși anii tinereții, 
Dar de-ntâlnești o domnișoară, 
Cu mers felin de căprioară, 
Te-ndrăgostești ca toți băieții 
Atunci când ești în toamna vieții. 
CRONICĂ DIN TÂRGU JIU 
 
Pocnind din praz pe lângă Jiu 
Nici urmă de tristețe, 
Cu bravi olteni, din tată-n fiu, 
Aprinși de frumusețe. 
 
Privești Coloana lui Brâncuși, 
Vezi Peștera muierii, 
Cum varsă lacrimi celor duși 
Pe Scaunul tăcerii. 
 
Trec pe sub Poartă, stau la Masă 
Ca sus, pe cer, o dublă stea 
Perechea: mire și mireasă 
Sărutul dragostei să-i dea. 
 
Dar tot mai sus în raiul-dor, 
Când dă în suflete dezghețu’ 
Își toarce-al cântului fuior 
Prin flori Maria Lătărețu. 
 
Ce-n salbă toate le adună 
Pe-acest sfințit tărâm gorjean, 
O! Bătrânețe, noapte bună!... 
Nu dau pe tine nici un ban! 
 
DARURI 
De ziua ta un strat cu flori          
Voi semăna-n grădină 
Și-l voi stropi de-atâtea ori 
Când ploaia n-o să vină. 
 
Veghea-voi cum ies rădăcini 
Cu mici tulpini în spate 
Și cum bobocii firavi, fini, 
Vor lumii să se-arate. 
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Rondelul  optimistului 

Vasile  LARCO 

 
Când florile vor apărea, 
De soare inundate, 
C-o sărutare, draga mea, 
Ți le voi da pe toate. 
 
Buchetele vreau să le pui 
Alături de-a ta pernă, 
Mireasma lor chiar dacă nu-i 
Ca dragostea, eternă. 
 
Să-ți fie somnul liniștit,  
Cu visuri îndrăznețe 
La un „ Luceafăr” drag, iubit 
 Și fără bătrânețe. 
 
De ziua ta aș vrea să ai 
Și Soarele și Luna, 
 Iar traiul din belșug, ca-n Rai 
Să-ți fie-ntotdeauna! 
 
MILOSTIVIRE 
  
I-aș da și celuia ce n-are, 
De felul meu sunt milostiv, 
Găsesc oricând un bun motiv, 
Să-mpart ce am cu fiecare. 
 
Și nu în chip demonstrativ; 
Cum greu e astăzi de mâncare, 
I-aș da și celuia ce n-are, 
De felul meu sunt milostiv. 
 
Dar când mai văd pe unul care 
Că se comportă-n colectiv 
Mai rău ca omul primitiv, 
De-ar fi rușinea de vânzare 
I-aș da și celuia ce n-are! 
                             
ANIVERSARE  BACOVIA 
 
Dup-atâta plumb și ceață 
Să se-arate soarele, 
Iar noi toți acei de față 
Să golim paharele. 
 
Cele cu venin de-s pline, 
Să se verse,-ajungă-n  hău, 
Vină clipele senine 
Înspre toți cei din Bacău. 
 
Înspre toți poeții lumii 
Care-s bravi, de pus în ramă, 
Pe ceilalți, te rog, adu-mi-i 
Să le spun e epigramă! 
 
Punem pe amar sechestru, 
Stea în temniță închis, 
De Bacovia, maestru, 
Să ne amintim și-n vis. 
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Pomenit în veci să fie 
Cel ce-a scris în cenușiu, 
Presărând  culoare vie 
Peste veșnicu-i sicriu! 

 
Fir de iarbă 

 
 

Luca CIPOLLA 
 
Tăcere și liniște, 
un firav fir de iarbă 
călcat și  
umezit de rouă 
reapare luminat de  
slabe stele 
ca să îmbrățișeze apoi  
agatul infinitelor cifre inefabile și  
concentrice.. 
Aerul sfios 
al unei singure adieri 
pare s-atragă atenția 
pietrei care teșește 
firavul fir de iarbă 
oricum deja  
strivit de patos.. 
și evocă lentoarea. 
 
Filo d'erba  
 
Silenzio e quiete, 
un esile filo d'erba 
calpestato e 
inumidito di rugiada  
riemerge illuminato da 
fioche stelle 
per poi abbracciare  
l'agata d'infinite cifre ineffabili e   
concentriche.. 
L'aere schiva 
d'un solo refolo   
pare destar l'attenzione 
del sasso che ottunde 
l'esile filo d'erba 
a suo modo già 
piegato dal pathos.. 
e richiama la lentezza.  
 
Il ritorno 
 
Il gioco delle folaghe  
rapite dal cobalto 
ed ali d'onde.. 
dissolta la polvere 
in clessidra, 
delle cornici son liberi i quadri.. 
Folletti sbucano curiosi 
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Luca CIPOLLA - Italia 

tra il miele degli insetti 
proliferano i soli  
e candide vesti, 
gocce evanescenti al tatto, 
piane di rose galliche, 
libellule che da un piatto 
sciolgon di due parentesi 
il laccio.. 
 
rallenta - disse - 
meta più non esiste, 
libera ogni idea pavida, 
in che consiste 
se la vita, vedi, non ha fine. 
 
Întoarcerea 
 
Jocul lișițelor 
furate de cobalt  
și aripi de valuri..  
dizolvată pulberea 
în clepsidră, 
de rame sunt libere tablourile.. 
Spiriduși ies curioși 
între mierea insectelor 
proliferează sorii 
și haine candide, 
picături evanescente la tact, 
câmpii de răsuri, 
libelule care pe o farfurie 
desfac de două paranteze 
lațul..  
 
încetinește - zise -  
țintă nu mai există, 
părăsește fiecare idee temătoare, 
în ce constă 
dacă viața, vezi, n-are sfârșit. 
 
Basso profilo 
 
Mi muovo quasi strisciando 
sulle ecchimosi 
ritratte del tempo 
che il tempo risparmia.. 
dal ponte della Baghdad Oil 
osservo la Pangea 
tanto agognata 
e nel mio sentiero a metà 
temo il ritorno 
senza anestesia.. 
terra di mezzo questo fare da bambino,
ho scelto di restare 
e l'infanzia si palesa 
da un gessetto, dita scavate 
- il maestro 
che indicava la lavagna della vita.  
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Atitudine rezervată  
 
Mă mișc aproape târându-mă   
peste echimozele 
retrase ale timpului 
pe care timpul le cruță.. 
din podul de la Baghdad Oil  
observ Pangea 
mult dorită 
și la jumătatea cărării mele 
mă tem de întoarcere 
fără anestezie.. 
pământ de mijloc atitudinea aceasta de copil, 
am ales să rămân  
și copilăria se arată   
de la o cretă, degete istovite 
- maestrul 
care indica tabla vieții. 
 

Destin 
 

 
Prof.  Petruș ANDREI 

Mă urcam pe-o scară unsă, 
Nici văzută, nici ascunsă 
Iar în vremea cât urcam 
Când și când alunecam 
Dar cercam să țin fușteii 
Ca să dau de miez ideii. 
 
O femeie-mi dă de furcă, 
Nu m-ajută cât mă-ncurcă: 
- Las-o-ncolo, măi muiere, 
Arta sacrificii cere 
Poate scârba și urâtul, 
Într-o zi, mi-or rupe gâtul. 
Ți-i găsi, de-atunci încolo, 
Vreun Adonis sau Apollo 
Eu, chiar singur, tot mă sui 
Unde cloșca face pui 
Să mă urc în Carul Mare 
Să ies seara la plimbare. 
 
Dar c-un arc Săgetătorul 
Vrea să-mi sfărâme ulciorul 
Să nu poată să mai ție 
Lacrima de apă vie 
Să am leac de oboseală 
Înspre zarea de sineală. 
 
Pe un drum necunoscut, 
Eu atâta am putut 
Ducă alții mai departe 
Șirurile dintr-o carte. 
 
Am urcat cât am fost viu 
Însă când n-am să mai fiu, 
Liberat de chin și munci, 
Poate c-am să urc  și-atunci, 
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ș ANDREI - Bârlad 

Spre un cer cu lună plină 
Înc-o treaptă de lumină. 
 
Dragoste de viață 
 
Voi veni din nou prin locuri 
Care mi-au fost dragi în viață, 
Voi aprinde-nalte focuri 
Într-o blândă dimineață. 
 
Voi cânta iar ,,Nani, nani!” 
Să adoarmă-n leagăn pruncii 
Și așa vor trece anii 
Peste ierburile luncii. 
 
Focul inimii mă arde 
Ca un bulgăre de gheață 
Și-oi ploua cu lacrimi calde 
Peste ce-am iubit în viață. 
 
    După furtună 
 
Un vânt hain  
avea să vină 
Să-mi rupă floarea  
din grădină. 
 
Și m-am rugat  
de Domnul Sfântul 
Ca să mai domolească  
vântul dar nu mi-a auzit  
cuvântul. 
 
Voi încerca,  
după furtună, 
Să răsădesc  
sub clar de lună. 
 
În pustiita mea  
grădină 
Din nou o floare  
de lumină. 
 
Spre soare  
iar să se deschidă 
Și vântul să 
n-o mai ucidă. 

Risipă de lumină-

                                 Nicolae VĂLĂREANU SÂRBU 

Lasă cuvintele să-ţi şoptească 
ascultă cum îţi mângâie sunetele, auzul
în cântecul inimii. 
 
Risipă de lumină-n amiază 
în părul tău căzut şuvite pe umeri, 
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-n amiază 

VĂLĂREANU SÂRBU – Sibiu 

ascultă cum îţi mângâie sunetele, auzul 
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umbre se cern printre ramuri 
cum prin oglindă imagini în fugă. 
Îmi pune-n emoţii culori fragede, 
dă zilei o frumuseţe căzută pe margini, 
coapsele tale se lasă privite de-aproape  
de cei ce visează rotunjimi de carne-n palme. 
Negri de furie plopii cu trunchiuri subţiri 
se-nclină şi fac semne ciudate din frunze, 
respiră răcoarea odată cu tine 
sprintenă căprioară pe malul râului 
cu gleznele subţiri cu luciu metalic. 
 
Rupe tăcerea, 
înfăşoară-ţi tălpile în verdele crud 
şi calcă apăsat prin ierburile ude. 
 
Orfană de singurătate, 
vino în nopţile mele albastre şi dulci 
cu mireasma de apă curgătoare de munte 
pe care urcă lostriţe argintii. 
 
Muşcă din mine ca dintr-un măr crocant 
cum o face şi timpul. 

La nesfârşit  
 

Prind timpul de frânghii 
îl trag după mine, 
nerecunoscător mă lasă în urmă, 
să-mi pierd definitiv trupul 
în pământ 
dar nu-l slăbesc, 
trimit sufletul în stele 
unde are alt ritm de curgere 
şi alunecăm în viitor împreună 
la nesfârşit. 

Se plimbă tăcerea prin gânduri   

 

Umbre de fantome fâlfâie prin castel. 
 
Trec dintr-o cameră într-alta cu volte 
de aer în mişcare. 
 
Uşile se deschid singure şi se aude 
cum prind putere. 
 
Pereţi par a fi liniştiţi. 
 
Simt cum noaptea se curbează, cum se stinge. 
 
Stelele îşi îngroapă-n bolta cerului colţurile 
fiecare-şi ocupă locul în constelaţia veche. 
 

Se plimbă tăcerea prin gânduri 
luna le grăbeşte. 
 
 
De lumina lor m-ar găsi împreună cu tine 
ar fi o minune. 
 
Noaptea a junsă pe buza rece a izvoarelor  
se crapă sub greutatea dimineţii,  
soarele dă din vâsle să sosească 
de dincolo de mări.  

Tot mai înstrăinat  
În spatele lui mulţi se întreabă şi caută 
cum se poate pătrunde-n sâmbure, 
sâmburele-l aşază-n pământul atins 
cu palmele mângâietoare de povestitor. 
 
Măsoară aşa ca pentru sine orizontul 
şi gândeşte cum să dezmiede singurătatea 
cu verdele crud care iese din lujeri. 
 
Tot mai înstrăinat trupul de moarte cuprins 
este în pielea sa înflorit de nuferi 
şi frigul de teama ninsorii cu fluturi 
se lasă dus spre dealurile vălurite 
de unde se surpă pe văi noaptea. 
 
Dimineţile care se nasc fermecate 
sunt oglinzi ale luminii din care curg 
zilele cu arome de liliac mov. 

Mama  
Două silabe egale cu sufletul ei 
într-n cuvânt care încape-n inima-i iubitoare 
şi-o faţă luminoasă cu zâmbetu-i cald 
ori o lacrimă ascunsă la fiecare întâlnire 
au lăsat în mine o cascadă de frumuseţe, 
o dulce dragoste ce nu se termină niciodată. 
 
Detaliile dintre vorbele ei sunt necuvinte 
spuse cu ochii,  
grija nu se observă, e o fântână 
din care beau copilăria ca pe o agheasmă 
în faţa icoanei şi mama surâde. 
Mă înseninez şi eu când mi-o amintesc,  
îi simt mâinile ce-mi mângâie visul 
şi el se înfăptuieşte. 

În umbra ei a crescut iarba  
În umbra ei a crescut iarba 
şi niciodată răcoarea n-a alungat dragostea 
iubirile-i sunt simbioze de dulce şi amar 
dar nimeni nu le desluşeşte plăcerea. 
 
Voi n-aţi văzut privirea albastră de frică 
din care se naşte intimitatea 
şi totul se răscoleşte. 
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Nu mă mai îndoiesc de întâmplare, 
ea poate fi o singurătate ucisă de verdele crud, 
de mîinile care privesc uimite, 
în căuş fac mirabile cuiburi păsările 
în care clocesc ouăle universului 
şi voi nu vedeţi. 

Nimic nu întrece voinţa  
 
Caligrafia scribilor 
ridica arta scrisului de pe vechile papirusuri, 
o scoate la suprafaţă odată cu conţinutul legii 
care-i mai presus decât pieirea omului 
şi nu putrezeşte sub cenuşa şi nisipul timpului. 
 
Scoate la lumină faptele regilor 
şi bunăvoinţa ori înverşunarea zeilor 
din deşertul extins. 
 
Nimic nu întrece voinţa 
de a şti de unde venim şi ce drum alegem, 
să îngropăm veac după veac în trecut 
pentru ca-n viitor alţii să repete,  
să dezgroape cuvântul şi obiectele 
lăsate-n ascunsă moştenire. 
 
Eu sunt cel care vă las patima 
de a muri într-o lume 
care lasă urme 
ce trebuie cândva găsite şi descifrate. 
 

Ne  vom  vedea  în  Rai
 

 
Dr. Teona SCOPOS

Te-ai revoltat pe boală, pe vârstă și pe soartă  - 
Te-ai întrebat mereu de ce ți-i dat să-nduri  - 
Ai vrut , fără durere, o zi măcar să furi , 
Dar ai căzut nedrept spre infinita poartă. 
 
Cu cugetul prezent, cu suflet sănătos , 
Îmi povesteai cuminte de anii ce-au trecut  - 
Cu bune și cu rele, în viața ce-ai avut ,  
Ți-ai plămădit un trai într-un cămin frumos . 
 
Un soț ca pâinea caldă  ...  în amintirea vie ... 
S-a scurs prea multă vreme , dar cât ți-a fost de drag ...
Îți așteptai bărbatul să mai apară-n prag ,  
Deși s-au scurs decenii de tristă văduvie. 
 
Fotografii și haine ... trecut , iubire , cult ... 
Părea, cumva, în casă, că încă sunteți doi ... 
Frumoșii ochi albaștri, nedrept de triști și goi, 
Mai căutau, în preajmă, pe cel plecat demult . 
 
În aparent fragilă , ai strâns din dinți , urcând  - 
Te-ai plâns de fleacuri multe , dar ai răzbit la greu  
În mersul pe pământ, crezând în DUMNEZEU, 
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Ne  vom  vedea  în  Rai 

Dr. Teona SCOPOS- Iași 
 

a fost de drag ... 

ai plâns de fleacuri multe , dar ai răzbit la greu  - 

Prin bune și prin rele, ai răzbătut  pe rând
 
Și ... ai ajuns aici , cu spatele plecat , 
Cu pași tot mai nesiguri , căzând din te miri ce  
Din  ce ai fost odată ... o umbră ... asta e  ...
Ți-i gândul răvășit , doar sufletul curat .
 
Vorbești din alte lumi  și te-nțeleg cu greu  
Imi recunoști prezența și glasul și privirea  
Te-ndepărtezi de lume simțindu-ți nemurirea ...
Te doare trupul tot ... dar mergi cu DUMNEZEU .
Te mai sărut pe frunte ... să ai un dram de bine  
Te mint că vei trăi ... îți este dor de casă ...
Să-ți spun că mori încet ?  Aș fi o ticăloasă  ...
Mă doare neputința, mă doare, mi-i rușine
 
Și te-ai desprins de lume ... cu trup în pat curat ...
Ce-a mai rămas aici ... o umbră chinuită  
Din leagăn până azi , e viața ta trăită ...
Te văd , dar ești departe ... ai sufletul plecat .
 
Să-ți fie veșnicia așa cum o dorești  - 
Tot neamul adormit să te primească bine  
Din lumea celor drepți să te gândești la mine 
Și voi simți în suflet că încă mă iubești .
 
Îi vei găsi pe tata , pe nanu , pe bunici ...
Eternul se va cerne , prin tine , cu lumină  
În lumea cu mulți îngeri, în lumea cea senină ,
Să-ți fie mult mai bine decât ți-a fost aici .
 
Iar când o fi să fie,  -  ce-i viața ? O părere ...
Să plec din lumea mea pe-al veșniciei drum ,
Să am și eu lumină și ce-mi doresc acum  ...
Un  suflet fără temeri și fără de durere.
 
Te plâng acum, nănuță... mi-i dor de cum erai ...
Încă trăiești prin mine, în fiica mea trăie
Senin fie eternul în lumile cerești.. 
Și DOMNUL, de o vrea , ne vom găsi în RAI
 
Nanei mele și a copilului meu, surorii tatălui meu, acum, când s
de 6 octombrie 2016 . 
 

        Să-ți  fie  veșnicia  cu  lumină 
 
Săptămânal , apoi mai des, îmi deschideai cu bucurie
Îți aduceam câte ceva   -   în casă doar te descurcai 
Cu nostalgie, nană dragă, cu nostalgie povesteai
Eu te-ascultam , pe îndelete, la masa din bucătărie .
 
Beam amândouă o cafea ... și povesteam și povesteam ...
În trupul chinuit de vârstă, gândeai cum ai gândit mereu
În suferința ce-ndurai , îi mulțumeai lui DUMNEZEU
Pentru tot binele trăit și că alături îți stăteam .
 
Mă conduceai până la poartă , apoi de u
Tot fără gust părea mâncarea și traiul parcă n
Înțelegeai mai greu cuvântul ... dar ți-aminteai ce om ai fost ...
Te sărutam mereu pe frunte , cu drag tu fruntea
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, ai răzbătut  pe rând . 

și tot mai nesiguri , căzând din te miri ce  - 
Din  ce ai fost odată ... o umbră ... asta e  ... 

șit , doar sufletul curat . 

țeleg cu greu  - 
ști prezența și glasul și privirea  - 

ți nemurirea ... 
Te doare trupul tot ... dar mergi cu DUMNEZEU . 
Te mai sărut pe frunte ... să ai un dram de bine  - 

ți este dor de casă ... 
ș fi o ticăloasă  ... 

șine. 

ai desprins de lume ... cu trup în pat curat ... 
a mai rămas aici ... o umbră chinuită  - 

ța ta trăită ... 
ai sufletul plecat . 

Tot neamul adormit să te primească bine  - 
ți să te gândești la mine  

Și voi simți în suflet că încă mă iubești . 

Îi vei găsi pe tata , pe nanu , pe bunici ... 
a cerne , prin tine , cu lumină  - 

, în lumea cea senină , 
a fost aici . 

ța ? O părere ... 
șniciei drum , 

doresc acum  ... 
. 

i dor de cum erai ... 
, în fiica mea trăiești ... 

de o vrea , ne vom găsi în RAI. 

a copilului meu, surorii tatălui meu, acum, când s-a stins pe data 

, îmi deschideai cu bucurie - 
în casă doar te descurcai - 

nostalgie, nană dragă, cu nostalgie povesteai, 
, la masa din bucătărie . 

și povesteam și povesteam ... 
În trupul chinuit de vârstă, gândeai cum ai gândit mereu - 

ui DUMNEZEU 
și că alături îți stăteam . 

Mă conduceai până la poartă , apoi de ușă te țineai  - 
și traiul parcă n-avea rost ... 

aminteai ce om ai fost ... 
sărutam mereu pe frunte , cu drag tu fruntea-mi sărutai . 
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Cu trupul strâmb , cu gândul dus , omul de ieri era topit  
Pe targă ai ieșit din casă  ... știam că nu vei mai veni ...
Tu te-agățai de bruma vieții, eu intuiam că vei muri ...
Un telefon ... cu condoleanțe , m-a anunțat ... că ai murit !...
 
Și înțeleg...și mă întreb ... mi-i dor de tine cum erai ...
Te-ai chinuit, te-ai chinuit ... mă așteptam ...nu aș fi vrut ...
În mersul vremii devenim cu toții doar ... un timp trecut ...
Tu , printre îngeri , ai alături , pe toți cei duși demult în rai .
 
De-a dreapta TATĂLUI  CERESC eternitatea fie
Să-ți ierte DOMNUL ce-ai  greșit în viața dusă pe pământ  
Ai lumânări și multe flori pe placa rece de mormânt  
Mă rog să-ți fie veșnicia cu tihnă multă și lumină .
 
În memoria nănuței mele și a fiicei mele, sora tatălui meu, plecată dintre noi pe 
6 octombrie 2017. 

Prin credință 
 

Veniamin BO
Nu mi-e teamă să o spun, 
Prin credință sunt mai bun, 
Prin credință și iubire 
Fac un pas spre nemurire. 
 
Țină Domnul viața mea 
Cu credinț-alăturea, 
Eu o să încerc mereu, 
Să mă rog la Dumnezeu. 
 
Port în suflet o lumină 
Prin credința cea divină; 
Și-nțeleg atât de clar, 
Că mă luminez prin har. 
 
Pământ natal 
 
Pământ natal, pământ natal, 
Cu vale, cu pârâu și deal, 
Porții casa părintească cu grădină, 
În care am văzut și eu lumină. 
 
Ce dor mă cheamă să vin iar, 
Ca să mai văd al tău hotar? 
Deși părinții nu mai sunt, 
Ești pentru mine locul sfânt. 
 
Tu ai ceva care îmi leagă, 
De tine, viața mea întreagă, 
Ești locul primei rugăciuni 
Și-ncerci mereu să mă aduni. 
 
Mă-ntorc să mai primesc putere 
Și-o dulce, caldă, mângâiere, 
Ești începutul de credință, 
Care-mi aduce biruință. 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie 

Cu trupul strâmb , cu gândul dus , omul de ieri era topit  - 
șit din casă  ... știam că nu vei mai veni ... 

, eu intuiam că vei muri ... 
țat ... că ai murit !... 

i dor de tine cum erai ... 
șteptam ...nu aș fi vrut ... 

ții doar ... un timp trecut ... 
ți cei duși demult în rai . 

a dreapta TATĂLUI  CERESC eternitatea fie-ți lină  - 
șit în viața dusă pe pământ  - 

și multe flori pe placa rece de mormânt  - 
și lumină . 

ței mele și a fiicei mele, sora tatălui meu, plecată dintre noi pe 

Veniamin BOȚOROGA 

 
Așteptarea poeziei 
 
Te-aștept în noapte poezie, 
Să vii să te-așterni pe hârtie, 
 
Tu-mi ești parfumul plin de har, 
Îmi ești iubirea dulce-amar. 
 
Cu bucurie eu te-aștept, 
Ca să-ți dau inima din piept, 
Lumină-n noaptea mea să fii, 
Chemarea către veșnicii. 
 
Te-aștept cu suflet plin de dor, 
Pân’ la sfârșitul zilelor, 
Să vii mereu să mă alini, 
Când ochii sunt de lacrimi plini. 
 

Un vers 
Ajută-mă, Doamne, 
Să mai scriu un vers, 
Plâng pe la icoane 
Pentru-acest demers. 
 
Cer smerit în noapte 
Vers spre poezie, 
Vreau s-aud noi șoapte 
Dinspre veșnicie. 
 
Să-mi pună versul 
Inima pe jar, 
Să prind înțelesul, 
Cel venit din har. 
 
Asta mi-e dorința 
Clară-n Univers, 
Vreau să am putința, 
Să mai scriu un vers. 
 

Timpul...
 

 
                      Cristina COZMA 

Mă uit la ceas și timpul trece... 
Atât de-apăsător, atât de rece, 
O durere-n piept parcă mă apasă, 
M-am pierdut de mult și-aș vrea să merg acasă.
 
La casa din copac, sau poate la bunici 
În câmpul cu zambile și în bătrânii nuci,
Spre un apus de soare zburdând necontenit,
Și-n lanurile pline, privind la răsărit. 
 
Din ochi-mi triști o lacrimă mai cade, 
Privind în gol, simt cum speranța moare.
Mi-este atât de dor de timpul ce-a trecut,
De via-mi bucurie, ce-odată am avut. 
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Timpul... 

COZMA – Moșna, jud. Iași 

ș vrea să merg acasă. 

 
și în bătrânii nuci, 

Spre un apus de soare zburdând necontenit, 

 
ța moare. 
a trecut, 
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Pe lângă mine și viața a tecut 
Am rămas doar un copil pierdut 
Acum, mamă, iartă-mă că țip la tine, 
M-a trezit singurătatea,fac mai mult rău decât bine.
 
  Plâng... 
                    
Plâng când te văd copile, 
Când mă gândesc ca-i ajuns atât de rece 
Și-ai fost atât de cald... 
Ce ți-au făcut? 
Unde-s acum? 
 
Ai obosit copile, 
Te-au rănit atât de rău 
Inima îți sângerează 
Sufletul îți este gol 
Deja văd că te prăbușești de sol. 
 
Și observ că zâmbetul ți-e fals, 
Ai mii de lacrimi pe obraz, 
Ei au fugit și te-au lăsat, 
Înapoi nu s-au uitat, 
Oh, biet copil, te-au ruinat. 
 
Unde-au plecat după ce te-au distrus? 
Unde s-au ascuns de soartă? 
Mă trec fiori când îți privesc ochii înghețați 
 
 Un apel pierdut 
                    
Șterge-mă din telefonul tău, 
Iar dacă printr-o greșeală,            
Te-aș suna, pune-l să tacă. 
Să tacă frumos, deplin și îndelung, 
Să nici nu știi că te-am sunat 
Așa am să devin un apel ratat. 
 
Fără sunet, fără melodie, 
O umbră uitată în melancolie. 
Doar o amintire a ceea ce a fost, 
Rătăcită în trecut și fără vreun rost. 
O simplă aparență în gândurile tale, 
Singura fantasmă pierdută-n depărtare. 
 
Șterge-mă din telefonul tău, 
Și-așa nu mai sunt de mult acolo 
Rămasem un număr și-atât  
S-a dus vremea...a trecut 
Când odată cu numele meu, 
Ți se-aprindea sufletul și-aveai lumea la picioare.
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singurătatea,fac mai mult rău decât bine. 

aveai lumea la picioare. 

 

Mozaic 
 

Pot să mă sfâșâi cu mâinile în multe bucăți,
să pătrund dincolo de stern 
poate găsesc pe altcineva în mine. 
 
Dar mi-e frică!  
Frica asta plumburie ce nu stă în fața cărnii
și nici nu trece dincolo de ea, 
îmi aduce aminte că sunt un conac uitat aici
de generații hrănite cu boabe de griji și nevoi.
 
Pe holul principal dansează cei 25 de ani,
ca o părere așezată pe umeri. 
Nu am putut niciodată să-i privesc, 
dar cu cât i-am aliniat, 
cu atât mai mult am înțepat burțile eșecurilor.
 
Fără să vreau îmi goleam mila în chiuvetă 
mototolind cadrul de sine missione  
în acel triunghi dreptunghic 
sub colțurile căruia orice decădere are o inimă.
 
Loteria oaselor 
 
Bucuria mi se scaldă în lacrimi,  
ca un copil abandonat lângă un ghișeu poștal
Picioarele se îndoaie, împinse de urlet,
corpul se răsucește 
Încerc să vorbesc.  
Caietul cu sute de cuvinte, de pe covor,
e o haină roasă de timp 
Câinii aleargă peste litere,  
aleargă 
Adulmecă oase, de unde oase?  
Le am doar pe ale mele, 
pe care le lustruiesc, fșiu, neîncetat, acolo jos, prin caiet
Visul mi se scurge prin retine 
Crezi că nu cer bon când cumpăr vise?
M-aș simți dator; 
față de tine, față de aceste oase pe care le port cu mine,
pe care nu le-am cerut nimănui,  
m-am ales cu ele într-o zi de septembrie
pe când voiam să ajung în altă lume,  
dar am fost tras încoace. 
Știu cine a făcut-o și nu blestem momentul,
blestem doar ora, era 13. 
Și știi ce e culmea? 
Azi mă folosesc de ea,  
o vând, o răscumpăr, 
Și știi în ce nu cred?  
În bonul pe care îl cer, 
nu mai are aceeași valoare ca primul vis cumpărat.
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Ec. Ghiță GEORGIAN  
- Ploiești, Jud. Prahova 

șâi cu mâinile în multe bucăți, 

ța cărnii 

îmi aduce aminte că sunt un conac uitat aici 
ții hrănite cu boabe de griji și nevoi. 

Pe holul principal dansează cei 25 de ani, 

țepat burțile eșecurilor. 

m mila în chiuvetă  

țurile căruia orice decădere are o inimă. 

șeu poștal 
împinse de urlet,  

Caietul cu sute de cuvinte, de pe covor,  

acolo jos, prin caiet 

Crezi că nu cer bon când cumpăr vise?  

ță de tine, față de aceste oase pe care le port cu mine, 

o zi de septembrie 
 

și nu blestem momentul, 

valoare ca primul vis cumpărat. 
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Ochii noștri 
 
Ochii noștri își ciocnesc privirile 
scăldați în lacrimile învolburate ale revederii. 
 
Deodată mi-ai spus: Știi ceva?  
Potrivește-ți ceasul după numele meu, 
hai să ne mai naștem o dată într-un delir la fel de
dar spintecând clipele, ca și cum norii își scutură pleava, 
încordați. 
 
Căliți de obiceiuri mici, să călătorim doar noaptea,
furând sclipirea stelelor de mâine, dintr-o galaxie străină,
chiar dacă iarna încă n-a venit, și gerul se strecoară 
în celelalte suflete de lângă noi. 
 
Nu! Am răspuns. 
Eu te privesc în ochi și în trecut, dar nu să șterg o umbră
a celui ce am fost, căci dincolo de îmbrățișarea celor patru 
retine 
stă o viață nerepetată, ca un trup înflorit o singură dată.
 
Te apropii încet de mine și-ți lipești palma amenințător de al 
meu piept. 
Alături, cresc iluzii, iar eu îmi legăn privirea, dar nu de cântec, 
ci de sânge. 
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Europeană. Două decenii de colaborare. Bilanţ şi perspective
Iaşi Editura PIM, 2010, 108 p. lucrare apărută sub egida 
Asociaţiei Culturale „Pro Basarabia şi Bucovina”, filiala 
„Mihail Kogălniceanu” Huşi. [Istorie şi documente tematice]. 

Cuprins: Prefaţă: Europeana Moldovă (Dan Ravaru); 
înainte; Uniunea Europeană – scurt istoric. Structuri 
instituţionale şi politice comunitare [I.S.]; Republica Moldova 
şi Uniunea Europeană. Două decenii de relaţii bilaterale 
Percepţii moldovene asupra Uniunii Europene 
Republica Moldova şi România. Paşi spre integrarea 
europeană [I.S., V.M.]; Avantajele integrării europene a 
Republicii Moldova [V.M.]; Bibliografie utilă. 

2.      Gabriel ANDRONACHE. Capul de locuitor,
Editura T, 2011. [Proză scurtă]. Din Cuprins 
Figuranţii, Defectorul, Numere cu ghinion, Obiect neidentificat

… 
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un delir la fel de dulce, 
și cum norii își scutură pleava, 

ți de obiceiuri mici, să călătorim doar noaptea, 
o galaxie străină, 

și gerul se strecoară  

și în trecut, dar nu să șterg o umbră 
țișarea celor patru 

ță nerepetată, ca un trup înflorit o singură dată. 

ți lipești palma amenințător de al 

Alături, cresc iluzii, iar eu îmi legăn privirea, dar nu de cântec, 

 
(Autori din zona Huşilor) 

Prof. Lina CODREANU – Huși 
 

Iulian SÎNZIANU (coord.), Ştefan PLUGARU, Viorel 
Republica Moldova, România şi Uniunea 

Europeană. Două decenii de colaborare. Bilanţ şi perspective, 
Iaşi Editura PIM, 2010, 108 p. lucrare apărută sub egida 

ucovina”, filiala 
„Mihail Kogălniceanu” Huşi. [Istorie şi documente tematice].  

(Dan Ravaru); Cuvânt 
scurt istoric. Structuri 

Republica Moldova 
şi Uniunea Europeană. Două decenii de relaţii bilaterale [I.S.]; 
Percepţii moldovene asupra Uniunii Europene [Ş.P.]; 
Republica Moldova şi România. Paşi spre integrarea 

Avantajele integrării europene a 

Capul de locuitor, Iaşi, 
Cuprins (30 de titluri): 

Figuranţii, Defectorul, Numere cu ghinion, Obiect neidentificat 

3.      Gabriel ANDRONACHE. 
Bucureşti, Editura Herg Benet, 2011. Redactor: Alex Voicescu. 
[Roman]. 

4.      Rivelina Vali GHIURŢU. Bibliografii huşene, 
Biblioteca Municipală „Mihai Ralea”, f. ed., 2015, 86 p.
[Bibliografia articolelor din periodice 
tehnoredactată].  

Din Cuprins (capitole): Probleme social
organizaţii politice. Organizaţii de masă; Viaţa economică a 
municipiului Huşi [probleme generale, industrie, agricultură, 
instituţii, infracţiuni, accidente); Dezvoltarea în
municipiul Huşi; Viaţa culturală şi spirituală a municipiului 
Huşi; Ocrotirea sănătăţii în municipiul Huşi; Activitatea 
sportivă în municipiul Huşi; Viaţa literară în municipiul Huşi 
(interpretări critice şi creaţii literare);
periodice care cuprind articole bibliografiate; Indexul autorilor 
articolelor bibliografiate. 

5.      Petru PALAMAR; Gabriel-Dinu pr. HEREA. 
1487. Monument UNESCO, Pătrăuţi, Editura „Heruvim”, 
2015, 96 p. Ediţia a 2-a, rev. Foto: Petru Palamar. Traducere: 
Carmen Paţac. Concepţie grafică: Cristi Mucileanu. Album 
tipărit cu binecuvântarea I.P.S. Pimen, Arhiepiscop al Sucevei 
şi Rădăuţilor. [Album].  

Din conţinut: cuvânt introductiv: Dan Hăulică, ambasador; 
prezentare istorico-geografică a bisericii din Pătrăuţi şi imagini 
foto comentate privind picturile exterioare şi interioare din 
lăcaşul bisericesc. Text bilingv în română şi engleză.

6.      [Avram D. TUDOSIE – volum
Clapa. Acest colţ de rai Huşiul, Iaşi, Editura PIM, 2016, 530 p. 
Subtitlu: Omagiu Prof. dr. ing. Avram D. Tudosie la împlinirea 
vârstei de 85 de ani.  

       Din Cuprins: De la Bacchus la Hipocrate; Vinul la ospeţele 
dacilor şi romanilor; Viticultura – 
continuităţii strămoşilor noştri; Podgorii feudale româneşti; 
Vinul în ştiinţă şi în… imnuri bahice; Divertisment bahic
umoristic; Monografiile instituţiei şcolare viticole centenare de 
la Huşi; Învăţământ – cercetare 
Agroindustrial Huşi […]; O instituţie preuniversitară 
(cvasi)centenară în slujba unei podgorii milenare 
şcolar agricol „Dimitrie Cantemir” din Huşi […]; Colegiul 
Naţional Agricol „Dimitrie Cantemir” din Huşi […]; Autografe
şi recomandări pe cărţile dăruite de Domnul prof. ing. Avram 
D. Tudosie […]; Anexe; Concluzii; Bibliografie selectivă; 
Gheorghe Clapa, Bârlad. Curriculum vitae; De acelaşi autor.

2017 
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. Ich bin ein Berliner 
Bucureşti, Editura Herg Benet, 2011. Redactor: Alex Voicescu. 

Bibliografii huşene, vol. 10. 
Biblioteca Municipală „Mihai Ralea”, f. ed., 2015, 86 p. 
[Bibliografia articolelor din periodice – 2014, în formă 

Probleme social-politice; Stat şi drept; 
organizaţii politice. Organizaţii de masă; Viaţa economică a 

[probleme generale, industrie, agricultură, 
Dezvoltarea învăţământului în 

municipiul Huşi; Viaţa culturală şi spirituală a municipiului 
Huşi; Ocrotirea sănătăţii în municipiul Huşi; Activitatea 
sportivă în municipiul Huşi; Viaţa literară în municipiul Huşi 
(interpretări critice şi creaţii literare); Indexul publicaţiilor 
periodice care cuprind articole bibliografiate; Indexul autorilor 

Dinu pr. HEREA. Pătrăuţi 
Pătrăuţi, Editura „Heruvim”, 

a, rev. Foto: Petru Palamar. Traducere: 
Carmen Paţac. Concepţie grafică: Cristi Mucileanu. Album 
tipărit cu binecuvântarea I.P.S. Pimen, Arhiepiscop al Sucevei 

t introductiv: Dan Hăulică, ambasador; 
geografică a bisericii din Pătrăuţi şi imagini 

foto comentate privind picturile exterioare şi interioare din 
lăcaşul bisericesc. Text bilingv în română şi engleză. 

volum omagial]. Gheorghe 
Iaşi, Editura PIM, 2016, 530 p. 

Omagiu Prof. dr. ing. Avram D. Tudosie la împlinirea 

Cuprins: De la Bacchus la Hipocrate; Vinul la ospeţele 
 argument al vechimii şi 

continuităţii strămoşilor noştri; Podgorii feudale româneşti; 
Vinul în ştiinţă şi în… imnuri bahice; Divertisment bahic-
umoristic; Monografiile instituţiei şcolare viticole centenare de 

re - producţie la Liceul 
Agroindustrial Huşi […]; O instituţie preuniversitară 
(cvasi)centenară în slujba unei podgorii milenare – Grupul 
şcolar agricol „Dimitrie Cantemir” din Huşi […]; Colegiul 
Naţional Agricol „Dimitrie Cantemir” din Huşi […]; Autografe 
şi recomandări pe cărţile dăruite de Domnul prof. ing. Avram 
D. Tudosie […]; Anexe; Concluzii; Bibliografie selectivă; 
Gheorghe Clapa, Bârlad. Curriculum vitae; De acelaşi autor. 
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7.      Gabriel ANDRONACHE. Halda de steril, Editura 
Adenium, 2017, 103 p. Redactor: Adriana Nazarciuc, Design 
copertă: Lăcrămioara Cristina Matei. (Gabriel Andronache: n. 
12 oct. 1972, Huşi, scenarist, publicist. Absolvent al Liceului 
„Cuza-Vodă” Huşi în 1962). [Roman].  

8.      Gabriel ANDRONACHE. Convorbiri cu final deschis, 
Iaşi, Editura Junimea, 2017. [Antologie de interviuri].  

Din Cuprins: 34 de dialoguri realizate cu: Mircea Daneliuc, 
Dorel Vişan, Marcel Iureş, Beatrice Rancea, Andrei Şerban, 
Alexandru Zub, Grigore Tinică, Andreea Marin, Cristian 
Mungiu, Elena Moşuc, Nelly Miricioiu, Teodor Corban ş.a. 

9.      Lucia BOROŞ. Greşeli semnalate în „Gramatica 
Academiei Române” 2005, 2008. Relaţia apozitivă, Suceava, 
Editura Muşatinii, 2017, 642 p. Lucia Boroş (n. 25 oct. 1944, 
Huşi – 25 oct. 2013, Suceava) – profesoară de limba şi literatura 
română. Absolventă a Liceului „Cuza-Vodă” Huşi în 1962. 
[Cercetare lingvistică].  

Din Cuprins (capitole): Profesoara Lucia Boroş (Ioan Ţicalo); 
Pledoarie pentru corectitudine (Isabel Vintilă); Argument; 
Greşeli semnalate în materialul lingvistic alcătuit de ajutoarele 
„Gramaticii Limbii Române”. I. Cuvântul, II. Enunţul; Relaţia 
apozitivă şi unităţile apozitive în „Gramatica Academiei 
Române” (9 subcap.); Valori stilistice ale unităţilor apozitive; 
Material lingvistic; Bibliografie generală. 

10.   Adrian BUZDUGAN. Freddie. Proze riscante, Bucureşti, 
Ed. Cartea Românească, 2017, 152 p. Editor: Călin Vlasie. 
Redactor: Stelian Bigan. Design copertă: Ionuţ Broştianu. 
[Proză scurtă].  

Cuprins: Tidj; 72 de pagini; Ghostwriter; Visul lui Makmullah; 
Păcatele tinereţii; Măreţul destin al lui Odil Viritadilis; 
Freddie; Cărţile micuţului Brott Davidsson; Greaţa; Chera 
Ghelase; „Spaţiu lavabil cu granule de timp”; Noroiul; 
Scrisoarea lui Mil Neajlov din Deveselu către fratele său, 
Grigorie, din Craiova; Biluţele; Atingerea lui Midas.  

11.   Cântece populare de pre Valea Prutului. Culese, 
corectate şi adnotate de N.A. Caranfilŭ. Huşi, Tipografia 
Asociaţiilor, 1872, Iaşi, Editura PIM, 2017, 178 p. Ediţie 
îngrijită de Costin Clit, adnotată de Lucian-Valeriu Lefter, 
însoţită de reproducerea anastatică. Redactor: Ana-Maria 
Gavril. Note adăugite şi comentarii: Lucian-Valeriu Lefter. 
Coperta: Anca-Isabela Iacob. [Culegere de cântece populare – 
reproducere anastatică].  

Din Cuprins: Argument (Costin Clit); Cântece populare 
[numerotate de la I la XXV]; „Cântece populare de pre Valea 
Prutului” – reproducerea anastatică a ediţiei din 1872; A.D. 

Xenopol – recenzia volumului „Cântece populare de pre Valea 
Prutului”, apărută în 1873. 

12.   Gheorghe CHIPER. Târgul Trăsniţilor, ediţia a II-a, Iaşi, 
Editura „Alfa”, 2017, 220 p. Ediţie alcătuită şi îngrijită de Lina 
Codreanu. Editor: Nicolae Panaite. Redactor: Lina Codreanu. 
Tehnoredactare: Puşa Trifan. Prepress: Filaret Iurniuc. Sursa 
coperta I: După prima ediţie a romanului, 1943. Prefaţă de 
Gheorghe Ivănescu. Notă, comentarii în subsolul paginilor, 
postfaţă şi adendda, de Lina Codreanu. [Roman].  

Din Cuprins (capitole): Prefaţă (Gheorghe Ivănescu); Notă 
asupra ediţiei [L.C.]; Orientare!...; Moş Zagreb; Conu Sandu-
Văcarul; Nae Şăpti ouă; Metehne; G.V.U.; Vasile Secure; 
…Intelectualul; Gâliţă Posteucă; Mitică Toloacă; Iordache 
Făclie; Gazde; Neculai Filon; Toma Radu; Ghiţă Săvescu; 
Osânzanu; Doctorul Stupu; Despărţire; Postfaţă: O lume 
atipică în „Târgul Trăsniţilor” (Lina Codreanu); Addenda. 

13.   Lina CODREANU. Chemarea apelor, Iaşi, Editura 
„Junimea”, 2017, 162 p., col „Epica”. Coordonatorii colecţiei: 
Eugen Uricariu, Ioan Dumitraşcu. Coperta: Florentina Vrăbiuţă. 
Tehnoredactor colaborator: Cornel Dulceanu. Prefaţă de Ion 
Brad. [Roman].  

Din Cuprins: Invitaţie la lectură – de Ion Brad; I. Patimile 
cănălarilor de sub arcul soarelui (7 subcapitole); II. 
Desferecarea ploilor peste Valea Macului (6 subcap.); III. Omul 
de apă cu ochi de cenuşă (14 subcap.); IV. Între dealuri, 
răsăritul începea mai târziu şi apusul curgea mai devreme (6 
subcap.); Referinţe critice.  

14.   Theodor CODREANU. Anamorfoze, Bucureşti, Editura 
„Scara Print”, 2017, 456 p. Copertă și tehnoredactare: Narcis 
Trofin și Anca Fantaziu Grafică copertă: Patrik Proško. 
[Eseistică].  

Din Cuprins (capitole): Anamorfozele; Anamorfoze religioase; 
Anamorfoze filosofice și politice; Anamorfoze literare.  

15.   Theodor CODREANU. Fragmente despre Eminescu, 
Iaşi, Editura „Junimea”, 2017, col. „Eminesciana”, 292 p. 
Redactor: Simona Modreanu. Tehnoredactor şi coperte: 
Florentina Vrăbiuţă. [Însemnări].  

Din Cuprins: Fragmente la fragmente; [Secvenţe de critică şi 
istorie literară despre Mihai Eminescu, într-un ciclu de note 
consemnate între anii 1964-2005]. 

16.   Theodor CODREANU. În oglinzile lui Victor Teleucă. 
Critică literară, Bucureşti, Editura „eLiteratura”, 2017, 314 p. 
Ediţia a doua revăzută şi adăugită. Coperta: Leo Orman. 
[Monografie critică].  

literaturliteraturliteraturliteratură 
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Din Cuprins: În loc de introducere; Omul Victor Teleucă; 
Câteva incursiuni exegetice [2 subcap.]; Destinul limbii 
române; Victor Teleucă şi Eminescu; Criticul [7 subcap.]; 
Heracliteanul transmodern [8 subcap.]; Recapitulare: 
Transmodernismul lui Victor Teleucă. 

17.   [Theodor CODREANU]. Mihai EMINESCU. O sută şi 
una de poezii, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2017, 
450 p. Ediţia Theodor Codreanu include selecţie, studiu 
introductiv, schiţă biografică, notă asupra ediţiei. Referenţi: 
acad. Dumitru Radu Popescu, Mihai Cimpoi, membru de 
onoare al Academiei Române, prof. univ. dr. Nicolae 
Georgescu. Redactor: Magdalena Bedrosian. Tehnoredactor: 
Mariana Mocanu. Coperta: Mariana Şerbănescu. [Poezii].  

Din Cuprins (capitole): Poezia ca „poveste” a armoniei; Schiţă 
biografică; Notă asupra ediţiei; Poezii; Repere critice.  

18.   Theodor CODREANU. Lumea românească în zece 
prozatori, Bucureşti, Editura „Contemporanul”, 2017, colecţia 
„Istorie, teorie şi critică literară”, 438 p. Lector: Aura Christi. 
Tehnoredactor: Carmen Dumitrescu. Coperta: Florin Afloarei. 
[Istorie şi critică literară].  

Din Cuprins (capitole): Avertisment; „Mioriţa” lui Cantemir; 
De la Creangă cetire; Liviu Rebreanu: suflet şi stil; Marin 
Preda sau „oglinda întoarsă”; Eugen Barbu: „Cosmogonia” 
balcanică; Ion Druţă şi memoria identitară; „Antigeneza” lui 
D.R. Popescu; Nicolae Breban: romanul „cinic”; Eugen 
Uricariu: Eonul Marelui Inchizitor; Anamorfozele lui Mircea 
Cărtărescu.  

19.   Ioan MARCU. Culegeri de ici, de colo. Versuri,  Iaşi, 
Editura Ştef, 2017, 158 p.  

Din Cuprins (capitole, selectiv): Auto-prezentare; Despre 
pasărea cuc; Din realitate; Vânătorii de neam şi ţară; 
Patriotică; Din militărie; Economică; Starea naţiei române; 
Epigrame; Pilda fiului risipitor; Tratamente empirice; Colţul 
de rai al Iaşului; Despre satul Berezeni; Primăvara; Iarăşi a 
căzut o stea; Ce ştim despre Basarabia; Puţină astronomie; 
Despre poeţi şi poezie.  

20.   Marcel MIRON. Spre orizonturi albastre, Iaşi, Editura 
„Timpul”, 2017, 110 p. Ilustraţii de Liviu Şoptelea. Prefaţă de 
Mircea Platon. [Poezii]. 

Din Cuprins: Pragul poetic al lui Marcel Miron (Mircea 
Platon); 45 de poezii, selectiv: Pelerin; Pragul; Floare de la 
Athos; Salt către cer; Rugul din Benares; Călătoria cu ultimul 
tren; Ultima spovedanie; Judecata; Străinul; Vis; Orizontul de 
dincolo; Poem etern; Eroii; Scoală-te, cel ce dormi; Numele; 
De moşi; Celor ce s-au dus.  

21.   Ion Gheorghe PRICOP. Cânta la Duda o chitară, Iaşi, 
Editura „Ştefan Lupaşcu”, 2017, 188 p., col. „Profiluri”: 11, 
ediţia a II-a. Subtitlu: Prin viaţă, muzică şi poezie… cu Valeriu 
Penişoară. Referenţi: Theodor Codreanu, Nicu Gavriluţă. 
Redactor: Anca Mihaela Dumitrescu. Procesare şi 
tehnoredactare: Marta Vartolomei. [Proză monografică].  

Din Cuprins (selectiv): Argument; Preludiu; Elev la liceul 
pedagogic; Învăţător în sat; Primele colaborări; [Momente:] 
Radio Iaşi, „Cuvântul lui Ion Roată la Divan”, Debutul la 
Cenaclul „Flacăra”, „Povestea eroilor”, „Ană Doamnă”; 
Animator cultural; Textele cântecelor noastre; Cenaclul 
„Flacăra” (anii 1980-1985); Declinul şi sfârşitul; Posteritatea 
lui Valeriu Penişoară.  

22.   [Avram D. TUDOSIE – broşură omagială]. Ion N. 
Oprea. Darul vieţii: Dragostea, f.ed. f. a.  

În conţinut, mozaic de impresii, texte din literatura 
română,  grupate în secţiunile: Supremaţia naturii şi omului – 
iubirea, muzica şi vinul; Vinul şi muzica li femeia – mijloc 
stimulator al creaţiei; Reflecţii, replici, dialoguri [...]; 
Îndrăgostit de Huşi şi Şcoala viticolă. 

23.    [Avram D. TUDOSIE – broşură omagială]. Ion N. 
Oprea. Dorul de-acasă, f.ed. f. a.  

În conţinut, comperaj de creaţii literare ale autorilor români, 
grupate sub genericul Dor de toate… [de casa părintească, de 
ţară, de mamă, de iubită, de copilărie, de şcoală, de profesie, de 
studenţie]. 

24.   [Avram D. TUDOSIE – volum omagial]. Gheorghe 
Clapa. Acest colţ de rai Huşiul, Iaşi, Editura PIM, 2016, 530 p. 
Subtitlu: Omagiu Prof. dr. ing. Avram D. Tudosie la împlinirea 
vârstei de 85 de ani.  

Din Cuprins: De la Bacchus la Hipocrate; Vinul la ospeţele 
dacilor şi romanilor; Viticultura – argument al vechimii şi 
continuităţii strămoşilor noştri; Podgorii feudale româneşti; 
Vinul în ştiinţă şi în… imnuri bahice; Divertisment bahic-
umoristic; Monografiile instituţiei şcolare viticole centenare de 
la Huşi; Învăţământ – cercetare - producţie la Liceul 
Agroindustrial Huşi […]; O instituţie preuniversitară 
(cvasi)centenară în slujba unei podgorii milenare – Grupul 
şcolar agricol „Dimitrie Cantemir” din Huşi […]; Colegiul 
Naţional Agricol „Dimitrie Cantemir” din Huşi […]; Autografe 
şi recomandări pe cărţile dăruite de Domnul prof. ing. Avram 
D. Tudosie […]; Anexe; Concluzii; Bibliografie selectivă; 
Gheorghe Clapa, Bârlad. Curriculum vitae; De acelaşi autor. 

25.   [Avram D. TUDOSIE – volum omagial]. Gheorghe 
Clapa. Simfonia Huşilor, Iaşi, Editura PIM, 2017, 530 p. 
Subtitlu: Omagiu Prof. dr. ing. Avram D. Tudosie la împlinirea 

literaturliteraturliteraturliteratură 
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vârstei de 85 de ani şi acordarea titlului de Membru al 
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România. Ediţie nouă, cu 
acelaşi conţinut, a vol. Gheorghe Clapa. Acest colţ de rai
Huşiul, Iaşi, Editura PIM, 2016, 530 p.  

 

Amintiri răscolite, amintiri retrăite

 

Prof.  Petru F. GRECU – Pădureni, jud. Vaslui

Retrăiesc cu emoţie acele întâmplări petrecute acum o 
jumătate de secol, înţelegându-le şi apreciindu
atunci când tinereţea îmi dădea aripi şi toată lumea parcă era a 
mea. În dulcele stil a lui Creangă, îmi vine să exclam: Ce 
vremuri şi ce oameni mai erau pe atunci! Cât de mic eram în 
lumea asta mare! Ce noroc am avut să mă aflu printre asemenea 
oameni la începutul carierei mele! 

La 1 septembrie1966 m-am prezentat la Şcoala Rusca, 
comuna Pădureni, ca profesor suplinitor. Luasem admiterea la 
Facultatea de Limba Română din cadrul Institutului Pedagogic 
Iaşi, secţiunea fără frecvenţă, în vara respectivă (
luat în armată). Prima surpriză plăcută a venit din partea 
domnului profesor Neştian Valeriu care, aflând că sunt student 
în anul I, mi-a încredinţat predarea limbii române la clasa a V
clasă la care dumnealui era diriginte. Când aveam ferestre în 
program, mă invita la lecţiile dumnealui. Când avea o oră 
liberă, se „autoinvita” la o lecţie a mea, urmărind îndeosebi 
clasa a V-a. Totdeauna începea cu părţile pozitive, în final 
menţionându-le pe cele la care trebuia să renunţ. 

Bugeag Geta, Grecu Petru, Neștian Valeriu, 
Brădățeanu Maria, Mick Margareta, 

Kogălniceanu  Stela 
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i şi acordarea titlului de Membru al 
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România. Ediţie nouă, cu 

Acest colţ de rai 

Amintiri răscolite, amintiri retrăite 

Pădureni, jud. Vaslui 

Retrăiesc cu emoţie acele întâmplări petrecute acum o 
le şi apreciindu-le altfel decât 

atunci când tinereţea îmi dădea aripi şi toată lumea parcă era a 
Creangă, îmi vine să exclam: Ce 

vremuri şi ce oameni mai erau pe atunci! Cât de mic eram în 
lumea asta mare! Ce noroc am avut să mă aflu printre asemenea 

am prezentat la Şcoala Rusca, 
, ca profesor suplinitor. Luasem admiterea la 

Facultatea de Limba Română din cadrul Institutului Pedagogic 
frecvenţă, în vara respectivă (altminteri eram 
Prima surpriză plăcută a venit din partea 

ian Valeriu care, aflând că sunt student 
a încredinţat predarea limbii române la clasa a V-a, 

clasă la care dumnealui era diriginte. Când aveam ferestre în 
program, mă invita la lecţiile dumnealui. Când avea o oră 

lecţie a mea, urmărind îndeosebi 
a. Totdeauna începea cu părţile pozitive, în final 

 

 
știan Valeriu, 

țeanu Maria, Mick Margareta, 

        Simţindu-i generozitatea şi bunele intenţii
şi am început să-i cer sfaturi, să-l întreb când aveam anumite 
neclarităţi. Asta se întâmpla mai ales în timpul vizitelor pe care 
i le făceam la gazda unde locuia. Stătea singur în casa unui 
pădurar (Chiriţoi Dumitru) acesta locuind cu familia la canto
silvic. 

Prof. Valeriu Neștian
            În privinţa examenelor la care ar fi bine să mă prezint în 
prima sesiune, m-a sfătuit să nu merg la c
contemporană, care-i dificil şi mi-ar putea crea deziluzii ce m
împiedica în mersul mai departe. 

Nu puteam bănui că omul acesta a
mereu zâmbitor (nu l-am văzut supărat niciodată  în cei doi ani 
petrecuţi împreună la această şcoală) ar fi trecut prin atâtea 
suferinţe. Nici dumnealui nu spunea nimic despre necazurile 
sale. Mi-am dat seama mai târziu că avea reţineri, se temea 
ştiindu-se urmărit. 

Clasa a V-a cu  profesorii: Șurpanu Grigore, Brișcu 
Maria, Grecu Petru și Brădățeanu M

        Doar micile mele curiozităţi manifestate în timpul 
întâlnirilor de la gazda dumnealui l-au determinat să spună câte 
ceva. Observasem că uneori venea prea devreme la şcoală, 
stătea tăcut în cancelarie. I se citea pe chip o suferinţă fizică. 
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enerozitatea şi bunele intenţii, am prins curaj 
l întreb când aveam anumite 

neclarităţi. Asta se întâmpla mai ales în timpul vizitelor pe care 
i le făceam la gazda unde locuia. Stătea singur în casa unui 

esta locuind cu familia la cantonul 

 
știan 

În privinţa examenelor la care ar fi bine să mă prezint în 
a sfătuit să nu merg la cel de Limba română 

ar putea crea deziluzii ce m-ar 

Nu puteam bănui că omul acesta atât de generos, 
am văzut supărat niciodată  în cei doi ani 

petrecuţi împreună la această şcoală) ar fi trecut prin atâtea 
Nici dumnealui nu spunea nimic despre necazurile 
am dat seama mai târziu că avea reţineri, se temea 

 
Șurpanu Grigore, Brișcu 

și Brădățeanu Maria - 1966 
curiozităţi manifestate în timpul 

au determinat să spună câte 
ceva. Observasem că uneori venea prea devreme la şcoală, 
stătea tăcut în cancelarie. I se citea pe chip o suferinţă fizică. 
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Am aflat că ar avea nişte crize periodice de stomac şi atunci nu 
putea mânca nimic, bând doar un pahar de apă de la ciuşmeaua 
din poarta şcolii, apă care venea de la poala pădurii. I se părea 
că apa aceea îi alină puţin durerea. 

Mi-a mărturisit că motivul suferinţei se afla în 
condiţiile îndurate în timpul arestului (lucru într-o mină de 
plumb din Maramureş) dar mai ales în hrana care li se oferea, 
constând de multe ori doar din murături fierte. 

Eram curios de ce nu s-a căsătorit până la această 
vârstă (35 de ani). Mi-a răspuns cu formula-i  specifică de 
adresare: ,,-Domnul meu, eu sunt  încă urmărit. Pot fi arestat 
pentru orice motive. Aşadar, nu pot să-mi iau  responsabilitatea 
unei familii pe care s-o las în suferinţă”. Nu pricepeam de ce stă 
cu chirie la Rusca şi nu face naveta precum ceilalţi colegi 
huşeni (Şurpanu Grigore, Brişcu Maria, Mik Margareta). M-a 
lămurit că este foarte ocupat. Îşi terminase studiile universitare 
(Facultatea de Filologie, Universitatea ,,Al.I.Cuza” –Iaşi) după 
ce fusese exmatriculat în mai multe rânduri din cauza dosarului 
de urmărire pe care îl avea. Prima exmatriculare a fost pe 13 
ianuarie 1956. A fost impresionat negativ de lipsa de atitudine a 
colegilor, după cum mărturiseşte într-un material autobiografic 
publicat în monografia Liceului ,,Cuza Vodă”- Huşi,  Alma 
Mater Hussiensis. 

Acum îşi elabora lucrarea de licenţă cu tema ,,Vasile 
Voiculescu -omul şi opera”. Ce-l lega oare de acest mare poet? 
Poate calvarul pe care îl parcursese amândoi pe nedrept. 
Lucrarea dumnealui era o contribuţie însemnată la reabilitarea 
poetului, care începuse prin procesul din 1967, când s-a 
constatat totala sa nevinovăţie. 

 
În Pădurea Rusca -  23 apr. 1967 

             Primul meu an de muncă în învăţământ (1966-1967) a 
trecut repede şi uşor având nu numai un mentor, un veritabil 
părinte spiritual, dar şi un mare animator al activităţilor artistice 
şi distractive. Acolo şi atunci am văzut organizate primele 

reuniuni ale copiilor, sărbătoriri ale evenimentelor din viaţa lor, 
banchete de final de an, la care luam parte cu toţii cu mare 
însufleţire. Domnul Neştian era în centrul acestor activităţi 
asigurând o muzică bună (cu magnetofonul personal) şi o 
atmosferă pe măsură. Îi erau dragi copiii, se simţea bine printre 
ei şi îi făcea şi pe ei să se simtă la fel. Majoritatea copiilor erau 
,,dezmirdaţi” cu câte un ,, supranume”:  iepuraş, morcovel etc. 

Cam de două ori pe lună, sâmbăta, ne reuneam şi noi, 
cadrele didactice, fie în locuinţa directoarei (dacă era vreme 
nepotrivită), fie într-o poiană din pădurea de lângă sat (când 
timpul era timp fruumos). Domnul Grigore Şurpanu aducea 
vioara, domnul Neştian era cu buna dispoziţie: glume, bancuri 
etc. Câteva fotografii stau mărturie în calea timpului făcând 
acele momente plăcute. 

La sfârşitul anului şcolar 1966-1967, domnul Neştian 
Valeriu a organizat o petrecere anunţându-ne că se mută, 
începând din toamnă la o şcoală din Huşi. Avea promisiunea 
vicepreşedintelui Comitetului Regional Huşi-profesor Mocanu 
Mihalache şi a şefului Secţiei de Învăţământ-Huşi, Hogaş 
Mihai. Dar n-a fost aşa. Nu i s-a acordat nicio catedră în Huşi şi 
a revenit, în septembrie 1967, la Şcoala Rusca. Noi ne-am 
bucurat, dar dumnealui nu prea. Supărarea i s-a concretizat în 
două articole acide la adresa celor care-l dezamăgise, publicate 
în Tribuna Şcolii: ,,Lache şi cele două amante” şi ,,Ce face 
popa, să nu facă norodul !”. 

Au urmat şi alte articole în ziarul ,,Flacăra Iaşului” 
unde domnul Neştian publica de obicei. În replică, unul dintre 
inspectorii Secţiei de Învăţământ - Huşi a scris o scrisoare către 
redactorul - şef al ziarului, Mircea Radu-Jacoban, prin care îl 
ruga să nu mai ia în seamă ceea ce scrie ,,o nulitate”, ,,un om 
egal cu zero”. Redactorul i-a arătat scrisoarea respectivă, 
domnul Neştian a citit-o cu atenţie şi a corectat-o.  

În vară, când se sărbătorea Ziua Pionierului prin 
spectacole organizate pe centre intercomunale, noi am mers la 
Grumezoaia. Abia ajunsesem cu un camion de la C. A. P. şi ne 
organizam copiii. Inspectorul cu pricina, Filip Eugen, era 
delegatul Secţiei de Învăţământ Huşi - pentru juriul care urma 
să aprecieze performanţele copiilor. L-a abordat pe domnul 
Neştian Valeriu propunându-i să facă parte din juriu alături de 
alte cadre didactice din Grumezoaia, Hurdugi şi Pădureni. 
Preşedintele juriului era un domn, Paraschiv Viorel, 
reprezentant al regiunii Iaşi. Răspunsul a venit prompt: ,, - E 
posibil ca,, o nulitate”, ,,un om egal cu zero” să facă parte dintr-
un juriu?” 

Am rămas uimit neînţelegând de ce refuzase o 
asemenea onoare, de ce faţa inspectorului devenise stacojie, iar 
acesta rămase mut. Abia la întoarcere am aflat întreaga poveste. 
Ba mai mult! Am aflat că va scrie un articol despre membrii 
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juriului care, chemaţi de gazdă să servească masa, au uitat să se 
mai întoarcă, în juriu rămânând vreo două persoane. Domn
Neştian a rămas permanent la masa juriului. 

N-am citit personal articolul, dar bănuiesc că a fost 
unul ,,reuşit” deoarece în august 1968, în timpul unei instruiri a 
profesorilor comandanţi de unităţi de la Bucureşti, am suportat 
un veritabil interogatoriu din partea domnului Paraschiv Viorel, 
care era profesor formator la acel curs. Nu era temă pusă în 
discuţie la care să nu se audă solicitarea dumnealui: ,,
spună tovarăşul Grecu Petru cum procedează tovarăşul Neştian 
Valeriu în astfel de situaţii?, ,,Ce activităţi a organizat pe 
această temă?” A trebuit să exemplific activităţile organizate de 
domnul Neştian vizând educaţia patriotică a copiilor prin 
utilizarea elementelor de istorie şi de geografie locală.

Dacă pentru ,,cei mari” era incomod p
oamenii de rând, era omenia întruchipată. În conştientul colectiv 
al satului Rusca a rămas ca profesorul pe care n-
saluţi pentru că saluta el primul. Îi cunoştea pe toţi şi avea 
pentru fiecare câte ceva de spus, de întrebat. 

Vorbea frumos (cu acel ,,r franţuzesc”) şi cu multe 
argumente, la diverse întruniri, la consfătuirile cadrelor 
didactice, fapt care îmi sporea timiditatea, reţinerea, teama de a 
mai interveni. A sesizat acest lucru şi a apelat la un tratament 
,,dur”. De câte ori se întreba de la prezidiu dacă mai vrea cineva 
să intervină, vocea domnului Neştian se auzea din sală:

 ,,-Tovarăşul Grecu Petru doreşte să se înscrie la cuvânt”. Mă 
privea apoi râzând şi încurajându-mă: ,, -Sunt sigur că te 
descurci”. Încearcă!”. După câteva asemenea ,,duşuri” am reuşit 
să-mi înving timiditatea. 

 De domnul Grigore Şurpanu îl lega o adevărată ,,frăţie 
de suferinţă” iar pe domnul Manole Şurpanu - tatăl lui Grigore
îl stima ca pe un veritabil părinte. Aveam să aflu că închisorile 
prin care au trecut (lagărele de muncă forţată de la minele de 
plumb din Maramureş sau Canal, ,,închisoarea 
închisorilor”(cum numea domnul Neştian închisoarea Aiud) i
au pus în situaţii limită şi doar sprijinindu-
supravieţuit. La Canal li se stabilise o normă de piatră de cioplit
(de spart) pentru a primi porţia de hrană. Cei tineri nu reuşeau 
să realizeze norma şi rămâneau zile întregi nemâncaţi. Domnul 
Manole Şurpanu muncea dublu realizând şi normele celor tineri, 
salvându-i astfel de la pierzanie. 

 Domnul Şurpanu Grigore avea părul complet alb.
aflat că trăise o teamă cumplită când a fost trimis, împreună cu 
un alt coleg deţinut, să scoată dintr-o cameră neluminată 
trupurile a doi colegi morţi. Colegul luase sicriul mai mare şi 
nimerise mortul mai scurt, iar domnul Şurpanu a rămas cu 
sicriul mai mic şi cu mortul mai mare. După încerc
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juriului care, chemaţi de gazdă să servească masa, au uitat să se 
mai întoarcă, în juriu rămânând vreo două persoane. Domnul 

am citit personal articolul, dar bănuiesc că a fost 
unul ,,reuşit” deoarece în august 1968, în timpul unei instruiri a 
profesorilor comandanţi de unităţi de la Bucureşti, am suportat 

iu din partea domnului Paraschiv Viorel, 
care era profesor formator la acel curs. Nu era temă pusă în 
discuţie la care să nu se audă solicitarea dumnealui: ,,- Ia să ne 
spună tovarăşul Grecu Petru cum procedează tovarăşul Neştian 

ţii?, ,,Ce activităţi a organizat pe 
A trebuit să exemplific activităţile organizate de 

domnul Neştian vizând educaţia patriotică a copiilor prin 
utilizarea elementelor de istorie şi de geografie locală. 

Dacă pentru ,,cei mari” era incomod pentru noi, 
oamenii de rând, era omenia întruchipată. În conştientul colectiv 

-aveai timp să-l 
saluţi pentru că saluta el primul. Îi cunoştea pe toţi şi avea 

cu acel ,,r franţuzesc”) şi cu multe 
argumente, la diverse întruniri, la consfătuirile cadrelor 
didactice, fapt care îmi sporea timiditatea, reţinerea, teama de a 
mai interveni. A sesizat acest lucru şi a apelat la un tratament 

ri se întreba de la prezidiu dacă mai vrea cineva 
să intervină, vocea domnului Neştian se auzea din sală: 

Tovarăşul Grecu Petru doreşte să se înscrie la cuvânt”. Mă 
Sunt sigur că te 

câteva asemenea ,,duşuri” am reuşit 

De domnul Grigore Şurpanu îl lega o adevărată ,,frăţie 
tatăl lui Grigore- 

Aveam să aflu că închisorile 
(lagărele de muncă forţată de la minele de 

plumb din Maramureş sau Canal, ,,închisoarea 
închisorilor”(cum numea domnul Neştian închisoarea Aiud) i-

-se reciproc au 
ilise o normă de piatră de cioplit 

(de spart) pentru a primi porţia de hrană. Cei tineri nu reuşeau 
să realizeze norma şi rămâneau zile întregi nemâncaţi. Domnul 
Manole Şurpanu muncea dublu realizând şi normele celor tineri, 

Domnul Şurpanu Grigore avea părul complet alb. Am 
aflat că trăise o teamă cumplită când a fost trimis, împreună cu 

o cameră neluminată 
Colegul luase sicriul mai mare şi 

l mai scurt, iar domnul Şurpanu a rămas cu 
sicriul mai mic şi cu mortul mai mare. După încercări zadarnice 

de a pune mortul în sicriu, a ieşit din camera respectivă. A doua 
zi şi-a văzut culoarea părului total schimbată.

 Întâlnirile noastre cu familia Şurpanu erau mai dese. 
Adeseori mergeam în vizită la dumnealor când locuiam în casa 
de lângă Banca Agricolă. După ce li s
mutat la bloc, vizitele au fost mai rare.

 Pe domnul Neştian Valeriu l-
1968), mai ales în timpul sesiunilor de examen care durau şi 
câte două trei săptămâni. După 1972, când mi
de licenţă, vizitele s-au rărit. După destui ani, cred că prin 1980, 
ne-am întâlnit în parcul din centrul oraşului Vatra Dornei. Eram
venit cu familia în staţiune. Din păcate asta a fost şi ultima 
noastră întâlnire. 

 
MAREA MARIEI
de  George FILIP, CANADA

recenzie carte 
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Editura DESTINE, montreal, 2017, scoate de la lumina 
tiparului volumul de poezii pentru copii 
semnată de nimeni altul decât distinsul poet canadian de origine 
română George FILIP. Dorul de „acasă”, de plaiurile româneşti 
adică, face ca în prima scrisoare să-
Maria, carte, în care-şi manifestă „dragostea/de departe”,  în 
memoria vizuală şi nu numai,  fiind o prezenţă vie; precum 
altădată în Bunicul lui Delavrancea, poetul, cu drag îşi 
aminteşte  cum îşi legăna nepoata pe picios „cătinel/să crească” 
şi mai ales lungile şi nesfârşitele parcă zile de vară, când „la 
soare...cu cearşaful, căldăruşa şi păpuşa” se juca pe nisip până 
hăt, târziu când tata îi şoptea duios că s
Apar unele „probleme”:confundă pişcătura unei”buburuze” cu 
cea a „meduzei”,  vorbind cu Marea Neagră, i se pare că
răspunde „o scoică”, iar „soarele” scăldându
duce şia duce  multe „idealuri”... 

Firesc vârstei, de altfel, tata este cel care trebuie să 
răspunde continuu la toate acele „de ce
unde”, despre „uriaşele vapoare... / care iau în proră Soarele”, 
„de ce zarea albastră/ salută Ţara noastră?!”

Şi nu numai: mirată „de ce/ pescăruşii n
în zborul lor şi „se iau în piept cu văzduhul?!”. Fireşte, la toate 
aceste întrebări, părintele calm, discret îi şopteşte că  la toate 
aceste întrebări  va afla răspunsul de la  „doamna învăţătoare/ 
când va merge la şcoală”. Dar  la o lecţie tot participă: aceea a 
„Orizontului” din zare, care se uneşte cu mare la asfinţit şi la 
răsărit de ziuă, să ajungi până acolo trebnuind a alerga cu 
„efortul minţii”.Nu găseşte răspuns „ce de navele” uneori 
„devin epave” şi/sau „de ce oamenii/au zilele  numărate”; „cine 
suntem noi şi de ce timpul curge înainte?”

„Judecata” pe care o dă racului care „i
papucul” şi lămurirea dată de tata  că s
la doi paşi de pragul Mării” loc unde orice trăitor îşi poate 
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de a pune mortul în sicriu, a ieşit din camera respectivă. A doua 
a văzut culoarea părului total schimbată. 

cu familia Şurpanu erau mai dese. 
Adeseori mergeam în vizită la dumnealor când locuiam în casa 
de lângă Banca Agricolă. După ce li s-a demolat casa şi s-au 

 

-am vizitat şi la Iaşi (după 
1968), mai ales în timpul sesiunilor de examen care durau şi 

, când mi-am luat examenul 
au rărit. După destui ani, cred că prin 1980, 

am întâlnit în parcul din centrul oraşului Vatra Dornei. Eram 
Din păcate asta a fost şi ultima 

MAREA MARIEI 
de  George FILIP, CANADA 

recenzie carte  

Elena OLARIU - Răducăneni   

Editura DESTINE, montreal, 2017, scoate de la lumina 
tiparului volumul de poezii pentru copii Marea  Mariei, 
semnată de nimeni altul decât distinsul poet canadian de origine 
română George FILIP. Dorul de „acasă”, de plaiurile româneşti 

-i adreseze nepoatei sale, 
şi manifestă „dragostea/de departe”,  în 

memoria vizuală şi nu numai,  fiind o prezenţă vie; precum 
lui Delavrancea, poetul, cu drag îşi 

aminteşte  cum îşi legăna nepoata pe picios „cătinel/să crească” 
şi mai ales lungile şi nesfârşitele parcă zile de vară, când „la 
soare...cu cearşaful, căldăruşa şi păpuşa” se juca pe nisip până 

i şoptea duios că s-a cam terminat ziua. 
Apar unele „probleme”:confundă pişcătura unei”buburuze” cu 
cea a „meduzei”,  vorbind cu Marea Neagră, i se pare că-i 
răspunde „o scoică”, iar „soarele” scăldându-se-n „valuri” îi  

Firesc vârstei, de altfel, tata este cel care trebuie să 
răspunde continuu la toate acele „de ce-uri”,”cum”, „care”,”de 
unde”, despre „uriaşele vapoare... / care iau în proră Soarele”, 
„de ce zarea albastră/ salută Ţara noastră?!” 

e/ pescăruşii n-ating pământul” 
în zborul lor şi „se iau în piept cu văzduhul?!”. Fireşte, la toate 
aceste întrebări, părintele calm, discret îi şopteşte că  la toate 
aceste întrebări  va afla răspunsul de la  „doamna învăţătoare/ 

Dar  la o lecţie tot participă: aceea a 
„Orizontului” din zare, care se uneşte cu mare la asfinţit şi la 
răsărit de ziuă, să ajungi până acolo trebnuind a alerga cu 
„efortul minţii”.Nu găseşte răspuns „ce de navele” uneori 

nii/au zilele  numărate”; „cine 
suntem noi şi de ce timpul curge înainte?” 

„Judecata” pe care o dă racului care „i-a muşcat 
papucul” şi lămurirea dată de tata  că s-a „născut pe buza Ţării/ 
la doi paşi de pragul Mării” loc unde orice trăitor îşi poate 
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astâmpăra foamea mai  uşor, acolo „nu-ţi plânge foamea
dinţi”. Apoi, „marea/în amurg”, neasemuit de mare, adună pe 
valurile vieţii/ toţii poeţii” care o cântă-n vers, aşa cum mai 
târziu avea s-o cânte şi nepoata Maria într-un poem; „că aşa
prin lumea mare:/din poet, poet răsare...” 

Ei, seara îşi spune cuvântul şi la genele micuţei Maria: 
încercând să „deseneze marea, nu ştie ce culoare să
neagră sau albastră: pentru că „în zori este colastră 
poeţii, verde-n spuma vieţii”, „ o baladă- veşnicie, cu imnuri de 
bucurie”, marea – din adâncuri, cu harul ei, aducând la suprafaţă 
sirenele şi, cu o dragoste supremă,  unindu-se cu soarele...

Toate aceste poveşti de suflet le trăieşte Maria, 
deopotrivă le trăieşte bunicul, în memorie păstrându
ca pe  o „păpuşă” ce vorbeşte , de ce nu ca pe un „spiriduş” care  
din vreme în vreme îi trimise scrisorică acolo, în  America... Şi, 
cu dulce „nostalgie, când toamna cântă prin ponoare” şi 
„cocoriii” abia de se mai zăresc în zare,  ei bine „marea, 
pragul uşii/urmăreşte pescăruşii cum pleacă şi
tristeţe”... 

Iar ei, copiii – este scris: „fără de carte/ prin viaţă n
ajungi departe”, deşi Marea-i frumoasă, se pregătesc de prima zi 
de şcoală. Şi de noul an... 

De o sensibilitate aparte, poetul George Filip  duce, în 
cartilinga anilor, dorul de acasă, de plaiurile natale de pe lângă 
Constanţa, de România şi ca dorul să nu i se  sfârşească, cântă 
prin versuri, poeme şi romane trăiri inedite, necunoscute nouă...

 
 

Lumini şi umbre 
Proză scurtă 

Nicolae VĂLĂREANU SÂRBU 

        Nu ştiu câte lumini şi umbre se succed, ştiu doar că sunt un 
om al luminii pe care o absorb prin toţi porii şi ea îmi inundă 
sufletul încât acesta devine un flux de bule cristaline care se 
ridică şi împarte raze peste pământul din care izvorăsc în fântâni 
apele fermecate ale gândului împlinit. Cu fiecare picătură pe 
care o beau mă împărtăşesc în credinţa că totul vine filtrat ca un 
nimb în care se nasc contururile visului ce urmăresc să se 
înfăptuiască îngemănarea cuvântului dăruit la început de creator 
pentru a reflecta tot ce-i mai frumos şi adevărat în modul de a 
trăi şi spera, ca arta lui să se apropie de perfecţiune
uneori odihnitoare şi răcoroase dar şi pline de neprevăzut şi 
ameninţare le privesc cu detaşare ca pe o stavilă în faţa pornirii 
unei lumini prea exuberante şi vorace pentru propriile 
binefaceri. Iubirea mea le îmbrăşişază deopotrivă pentru 
substanţa vie care se regenerează şi diversifică natural dar nu le 
iartă nici pentru efectele ueori dezastruoase cînd nu se găsesc 
mijloacele de prevenire şi înlăturare a lor. 

                 Lumini şi umbre se regăsesc în fiecare activitate 
umană, în fiecare credinţă şi timp.Totul este să domnească 
echilibrul dintre ele şi fiecare să se manifeste m
pozitivismul său. Nicio nefericire a cuiva nu mă poate decât 
întrista şi orice rugă cu lacrimi aprinse în faţa altarului 
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ţi plânge foamea-n 
dinţi”. Apoi, „marea/în amurg”, neasemuit de mare, adună pe 

n vers, aşa cum mai 
un poem; „că aşa-i 

Ei, seara îşi spune cuvântul şi la genele micuţei Maria: 
încercând să „deseneze marea, nu ştie ce culoare să-i dea: 
neagră sau albastră: pentru că „în zori este colastră – cum spun 

eşnicie, cu imnuri de 
din adâncuri, cu harul ei, aducând la suprafaţă 

se cu soarele... 
Toate aceste poveşti de suflet le trăieşte Maria, 

deopotrivă le trăieşte bunicul, în memorie păstrându-şi nepoata 
ca pe  o „păpuşă” ce vorbeşte , de ce nu ca pe un „spiriduş” care  
din vreme în vreme îi trimise scrisorică acolo, în  America... Şi, 
cu dulce „nostalgie, când toamna cântă prin ponoare” şi 
„cocoriii” abia de se mai zăresc în zare,  ei bine „marea, în 
pragul uşii/urmăreşte pescăruşii cum pleacă şi-i cuprinsă de 

este scris: „fără de carte/ prin viaţă n-
i frumoasă, se pregătesc de prima zi 

oetul George Filip  duce, în 
cartilinga anilor, dorul de acasă, de plaiurile natale de pe lângă 
Constanţa, de România şi ca dorul să nu i se  sfârşească, cântă 
prin versuri, poeme şi romane trăiri inedite, necunoscute nouă... 

 
VĂLĂREANU SÂRBU – Sibiu  

 
Nu ştiu câte lumini şi umbre se succed, ştiu doar că sunt un 

om al luminii pe care o absorb prin toţi porii şi ea îmi inundă 
sufletul încât acesta devine un flux de bule cristaline care se 

raze peste pământul din care izvorăsc în fântâni 
apele fermecate ale gândului împlinit. Cu fiecare picătură pe 
care o beau mă împărtăşesc în credinţa că totul vine filtrat ca un 
nimb în care se nasc contururile visului ce urmăresc să se 

ănarea cuvântului dăruit la început de creator 
i mai frumos şi adevărat în modul de a 

trăi şi spera, ca arta lui să se apropie de perfecţiune Umbrele 
uneori odihnitoare şi răcoroase dar şi pline de neprevăzut şi 

sc cu detaşare ca pe o stavilă în faţa pornirii 
unei lumini prea exuberante şi vorace pentru propriile 
binefaceri. Iubirea mea le îmbrăşişază deopotrivă pentru 
substanţa vie care se regenerează şi diversifică natural dar nu le 

ori dezastruoase cînd nu se găsesc 

Lumini şi umbre se regăsesc în fiecare activitate 
umană, în fiecare credinţă şi timp.Totul este să domnească 
echilibrul dintre ele şi fiecare să se manifeste mai mult prin 
pozitivismul său. Nicio nefericire a cuiva nu mă poate decât 
întrista şi orice rugă cu lacrimi aprinse în faţa altarului 

Dumnezeului nostru mă linişteşte. Îngenunchez cu rugăminţi 
fierbinţi pentru izbăvirea de focul ghenei ori de umbra morţii.
care umbră e mai sumbră decât cea a morţii în momente de 
cumpănă pentru existenţa ta ca fiinţă gânditoare dotată cu 
resurse de credinţă în propria reuşită şi izbăvire la lumină ca 
pasărea phoenix în zbor. Merg mai departe cu toată încrederea 
că cineva mă dirijează pe drumul cel adevărat cu simţiri şi fapte 
pe măsura aspiraţiilor celor care mi-au dat viaţă şi m
şi educat. Societatea cu hăţişurile ei la tot pasul mă poate rătăci 
oricând dacă nu exersez voinţa de a fi stăpân şi liber pe destinul
hărăzit. În mine orice rană dobândită din greşală e un mod al 
voinţei fructificată în lupta pentru vindecare. Iubirea e o formă 
de sănătate a sufletului pentru aproapele meu, o manifestare a 
trăirii în inima celuilalt cu care mă însoţesc în zidirea 
frumosului acestei vieţi dătătoare de împliniri. Cred că lumina 
cuvântului e şi ea un mod de al asocia şi îmbrăca cu tăcerea şi 
pioşenia cuvenită, în hainele vorbelor alese cu miez de 
înţelegere plăcută semenilor. 

         Mirosul pâinii dătătoare de siguranţă îl simţi din adierea 
vântului peste lanurile câmpiei, din ierburile coapte şi din 
livezile cu pomi ale căror fructe îţi oferă în anotimpurile nuntirii 
lor prinosul realizării şi al bucuriei. Munţii tac şi privesc cu 
semeţie depărtările, îţi oferă întotdeauna încrederea curăţiei 
înălţimilor de gând şi faptă, aerul acela ozonat în care te simţi 
purificat de toate relele lumii. Lumini şi umbre se regăsesc în 
fiecare dintre noi, deaceea e necesară măsura şi echilibrul care 
le face dătătoare de speranţă şi îndeamnă la permanentă căutare 
în resorturile intime pentru cultivarea înţelepciunii. Ce frumos 
este când se spune despre un om că este luminat şi nu prea când 
stă în umbra altuia. Rien ne pousse à l’ombre des grands arbres” 
(La umbra marilor copaci nu creşte nimic).” spunea Brâncuşi.

Romancierul Nelu Sorin Stancu 
neoromantic la început de mileniu

Prof.  Petru
E-ndreptățirea ramurei obscure 
Ieșită la lumină din pădure. 
                                              (Tudor Arghezi) 
 

În strălucitul său studiu „Clasicism, romantism, baroc” 
din volumul ,,Impresii asupra literaturii spaniole” (E.P.L., 
București,1965), ,,divinul critic”, George Călinescu făcea 
afirmația pertinentă că nu există curent literar în stare genuină, 
așa că putem vorbi despre romantismul lui Shakespeare sau 
clasicismul lui Eminescu. Actul de na
literatura universală este considerat prefa
iar în literatura română ,,introducția” la ,,Dacia literară” (1840) 
aparținând lui Mihail Kogălniceanu.. 

Am citit și recitit captivantul roman ,,Diamantul din 
șatră” al tânărului scriitor Nelu Sorin Stancu în paradigma 

literaturliteraturliteraturliteratură 
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Dumnezeului nostru mă linişteşte. Îngenunchez cu rugăminţi 
fierbinţi pentru izbăvirea de focul ghenei ori de umbra morţii. Şi 
care umbră e mai sumbră decât cea a morţii în momente de 
cumpănă pentru existenţa ta ca fiinţă gânditoare dotată cu 
resurse de credinţă în propria reuşită şi izbăvire la lumină ca 
pasărea phoenix în zbor. Merg mai departe cu toată încrederea 

mă dirijează pe drumul cel adevărat cu simţiri şi fapte 
au dat viaţă şi m-au crescut 

şi educat. Societatea cu hăţişurile ei la tot pasul mă poate rătăci 
oricând dacă nu exersez voinţa de a fi stăpân şi liber pe destinul 
hărăzit. În mine orice rană dobândită din greşală e un mod al 
voinţei fructificată în lupta pentru vindecare. Iubirea e o formă 
de sănătate a sufletului pentru aproapele meu, o manifestare a 
trăirii în inima celuilalt cu care mă însoţesc în zidirea 

ului acestei vieţi dătătoare de împliniri. Cred că lumina 
cuvântului e şi ea un mod de al asocia şi îmbrăca cu tăcerea şi 
pioşenia cuvenită, în hainele vorbelor alese cu miez de 

de siguranţă îl simţi din adierea 
vântului peste lanurile câmpiei, din ierburile coapte şi din 
livezile cu pomi ale căror fructe îţi oferă în anotimpurile nuntirii 
lor prinosul realizării şi al bucuriei. Munţii tac şi privesc cu 

feră întotdeauna încrederea curăţiei 
înălţimilor de gând şi faptă, aerul acela ozonat în care te simţi 
purificat de toate relele lumii. Lumini şi umbre se regăsesc în 
fiecare dintre noi, deaceea e necesară măsura şi echilibrul care 

ranţă şi îndeamnă la permanentă căutare 
în resorturile intime pentru cultivarea înţelepciunii. Ce frumos 
este când se spune despre un om că este luminat şi nu prea când 
stă în umbra altuia. Rien ne pousse à l’ombre des grands arbres” 

ci nu creşte nimic).” spunea Brâncuşi. 

Romancierul Nelu Sorin Stancu – Un 
neoromantic la început de mileniu 

Petruș ANDREI - Bârlad 

În strălucitul său studiu „Clasicism, romantism, baroc” 
din volumul ,,Impresii asupra literaturii spaniole” (E.P.L., 

ști,1965), ,,divinul critic”, George Călinescu făcea 
ția pertinentă că nu există curent literar în stare genuină, 

că putem vorbi despre romantismul lui Shakespeare sau 
clasicismul lui Eminescu. Actul de naștere al romantismului în 
literatura universală este considerat prefața dramei „Cromwell” 

ția” la ,,Dacia literară” (1840) 

și recitit captivantul roman ,,Diamantul din 
atră” al tânărului scriitor Nelu Sorin Stancu în paradigma 
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neoromantică „nume generic denumind tendințele artistice 
moderne care urmăresc resurecția romantismului” (conform 
DEXI, Editura ,,Arc Gunivas”, Chișinău, 2007). Reamintim că 
romantismul s-a definit prin individualism, prin respectul față 
de transcendental, prin încrederea în puterea imaginației și 
valoarea supremă a artei, prin libertatea de expresie introducând 
noi categorii estetice, noi specii literare. Conform dicționarului 
citat romantismul este un „Curent caracterizat prin exaltarea 
sensibilității și emoțiilor în detrimentul rațiunii și intelectului, 
predilecția pentru melancolie, atenția pentru natură, cultul 
istoriei naționale, folosirea datelor autobiografice, crearea unor 
tipuri de eroi excepționali care se confruntă cu situații 
excepționale. Curent care s-a manifestat prin evitarea formelor 
și regulilor clasice, predilecția pentru teme exotice, 
reprezentarea nostalgică a măreției trecutului sau a unui ideal de 
neatins”.  

Romanul este și el o specie romantică. ,,Dumas zice că 
romanul a existat dintotdeauna. Se poate. El e metafora vieții. 
Priviți reversul aurit al unei monede calpe, ascultați cântecul 
absurd al unei zile care n-a avut pretențiunea de a face mai mult 
zgomot în lume decât celelalte în genere, extrageți din astea 
poezia ce poate exista în ele și iată roman” (Mihai Eminescu – 
Fraza de debut a romanului ,,Geniu pustiu”). 

Romanul ,,Diamantul din șatră” (Show Bizz Event, 
București, 2016) al scriitorului Nelu Sorin Stancu are redactor 
pe Iana Stancu, o dedicație de suflet: „Pentru Bogdan și 
Nicoleta, nestematele sufletului meu” și o mărturisire la fel de 
emoționantă: ,,Prin scrierea acestui roman, mi-am deschis 
baierele sufletului pentru a vă invita să explorați un univers 
aparte, plin de emoții și sentimente” (Prefață, p. 7). 

Exotismul în proza română a fost inaugurată de Mircea 
Eliade prin nuvela „La țigănci” și prin romanul „Maitrey”. 

Romanul este, în ultimă instanță, o poveste. În cazul de 
față, o poveste captivantă din care Nelu Sorin Stancu face mai 
multe romane într-unul singur. 

„Diamantul din șatră” nu este romanul lui Șandor, „eroul 
principal al romanului”, personaj excepțional într-adevăr pus în 
situații excepționale, ci este romanul unei etnii, care aparține 
unuia dintre cele mai vechi popoare indo-europene, India fiind 
,,izvorul tuturor limbilor, a întregii înțelepciuni și a toată poezia 
spiritului uman (Schlegel); filosofia și cultura Indiei atât de 
admirate de Mihai Eminescu, arheul spiritualității românești și 
Mircea Eliade. Este deopotrivă un roman exotic, scris într-o 
frumoasă limbă română, îmbogățită cu expresii neaoșe din 
limba indo-europeană a patriei natale a rromilor. Este un roman 
senzațional, asemănător ,Misterelor Parisului” al lui Eugén Sue, 
cu pasiuni devoratoare, cu răpiri, crime și răzbunări sângeroase 
conform legii talionului. Este și o frescă socială care prezintă 

avatarurile unei etnii pe parcursul unui secol. Este și un roman 
de dragoste cuprinzând unele dintre cele mai frumoase povești 
din literatura română.  

Timpul și spațiul romanului 

Incipitul este precizat din ,,Prolog”: 11 iulie 1942, iar 
spațiul este cel european – România, Moldova, Franța. Demnă 
de apreciat este tehnica prin care autorul îmbină realitatea cu 
ficțiunea. Sursele de inspirație sunt documentele oficiale dar și 
,,vechile cântece rrome” peste care a țesut fantezia și inspirația 
sa. 

Arta romancierului este dovedită de talentul de 
povestitor, măiestria dialogului, realismul descrierii, poezia 
naturii și tehnica portretului. Personajele sunt de asemenea bine 
realizate. Virtuțile acestui roman sunt evidente pentru cititorul 
avizat și pasionat. Mai întâi compoziția. Romanul cuprinde 
nouă părți, fiind așadar un „nonameron”, asemănător prozelor 
din ,,Hanu Ancuței” al lui Mihail Sadoveanu sau 
,,Decameronului” lui Boccaccio, ,,Heptameronului” Margaretei 
de Navarra sau ,,Pentameronului” lui Basile Gianbattista. 

Cifra 9 ,,simbolizează încununarea eforturilor, 
desăvârșirea unei creații” (Conform ,,Dicționarului de 
simboluri”). Îngerii, după Pseudo-Dionisie Areopagitul, sunt 
ierarhizați în nouă ceruri sau trei triade: desăvârșirea 
desăvârșirii, ordinea în ordine, unitatea în unitate. Fiecare lume 
este simbolizată de un triunghi, o cifră ternară: cerul, pământul, 
infernul. Nouă este totalitatea celor trei lumi. 

Cerurile sunt așadar nouă, cercurile infernului sunt tot 
nouă. ,,În învățăturile celei mai vechi secte filosofice din India 
Vaiseshika, se regăsesc nouă principii universale. Inițierea 
orfică a admis și ea trei principii ternare: Primul cuprindea 
Noaptea, Cerul, Timpul; al doilea Eterul, Lumina, Artele ; al 
treilea Soarele, Luna, Natura; aceste principii constituiau cele 
nouă aspecte simbolice ale Universului. Muzele sunt și ele tot 
nouă și tot nouă (luni) îi trebuie lui Făt Frumos sau Ilenei 
Cosânzeana pentru a fi desăvârșiți. 

În ,,Prolog” se precizează că pe 11 iulie 1942 a început 
deportarea: ,,O sută treizeci de bărbați, două sute opt femei și 
nouăzeci și doi de copii sub doisprezece ani, în total patru sute 
treizeci de suflete” la care se adaugă ,,cei optzeci de oameni 
deja aflați sub escortă” trăiesc dureroasa dramă. 

,,Diamantul din șatră” are pagini de roman psihologic, 
autorul folosind experimentul și introspecția: ,,În sufletul 
bărbatului (Gheorghiță Cămătaru, Gheag n.n.) se dezlănțuise 
furtuna și demonii interiori îi înveninau mintea.  

Era cuprins de o suferință și o ciudă, cum nu simțise niciodată. 
Îi venea să urle de durere, să rupă carnea de pe el.” Simțea 

literaturliteraturliteraturliteratură 
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iubirea (pentru Amanda n.n.) ,,aproape ca pe o boală ce-i 
măcina întreaga ființă” (p.29). 

Capitolul 6 dă titlul romanului și cheia lui. Mama Sia, 
descântându-l de deochi pe Șandru și văzându-l că-i merge 
mintea, i-a pus mâna pe cap și i-a spus: „Aici ai un diamant, 
băiete!” De altfel, și marele nostru poet Tudor Arghezi elogia 
acel ,,Giuvaer ascuns ce nu se vede” în poemul sociogonic 
,,Cântare omului”. 

„Noi, rromii, îi spune Moș Godrun lui Șandru, suntem 
diferiți de ceilalți oameni, pentru că noi trăim așa cum simțim. 
Pentru noi, ce ne spune sufletu᾽ e mai important decât ce ne 
îndrumă mintea” (p.61). 

Remarcăm printre virtuți, primatul factorului emoțional 
asupra celui rațional, al imaginației asupra realității, exacerbarea 
sensibilității, sentimentul naturii, evadarea în vis, în trecut, 
poezia nopții, predilecția pentru peisajul feeric, primatul 
cromatic, antiteza dintre lumină și umbră, preferința pentru 
limbajul frust, piperat, neaoș, elogiul libertății... 

Cele trei momente importante din viața omului sunt bine 
reprezentate: nașterea, nunta, moartea. Impresionează 
plenitudinea trăirii. Muzica și dansul îi însoțesc pretutindeni: 
,,Fetele se distrau de minune: dansau, chiuiau... Sânii lor, puși 
în evidență de dans, atrăgeau ochii lacomi ai bărbaților” (p.82). 
Răpirea Amandei pune șatra pe picior de război: ,,În aceste 
momente, se treziseră în ei acele instincte ancestrale, ce-i 
îndemna să se revolte – luptând, dacă era nevoie, până la 
sacrificiul suprem împotriva asupritorilor ce-i făcuseră să 
pătimească de-a lungul timpului, asupritori ce, în aceste 
momente, se identificau cu răpitorul Amandei”. 

Rromii își fac singuri dreptate exprimându-și astfel și 
neîncrederea în justiția zilelor noastre.  

Un punct forte al romanului este comicul: de limbaj, de 
situație, de onomastică. Un singur exemplu, pe Papurică 
făcându-și autocritica: ,,Fir-aș al dracului, spune acesta cu 
obidă, prost m-a mai făcut mama!” (p. 111) 

Ritualul cafelei preparate de moș Godrun este 
asemănător ritualului ceaiului la japonezi. 

Sunt în roman câteva perechi de îndrăgostiți: Paris și 
Amanda, Șandor și Iris, Ciocolată și Casandra, Magdalena și 
Papurică, Zuzulea și Elena, Secundă și Diana. Iată o pagină de 
adevărată poezie a inimii din capitolul intitulat ,,Primul sărut” 
(p.160) pe care și-l dau Șandor și Iris: ,,Buzele lor se întâlniră 
pentru prima dată. Sufletele li se contopiseră – două jumătăți ce 
se căutau de sute de ani, de mii de ani, dintotdeauna. Două 
suflete într-unul singur. Candoarea sufletului și puterea minții: o 
simbioză perfectă. Clipa deveni eternitate. Pluteau printre stele, 

ținându-se de mână; zburdau printre câmpii pline de flori; se 
îmbrățișau sub cireșii înfloriți; zburdau peste văi, munți, ape 
străvezii; alergau printre lanuri de grâu; se cufundau ochi în 
ochi; se jucau pe nisipul plajei; se scăldau în lacuri cristaline; 
adorau soarele care le inunda ființa cu raze de aur; visau sub 
clar de lună. În sufletul lor comun, nu exista dorință, nu exista 
patimă, nu exista niciun alt sentiment în afară de iubire. O 
iubire pură, plină de liniște și fericire. Doar ei: două universuri 
într-o simbioză desăvârșită” (p.p.160-161). 

Două capitole au titluri celebre:,,Singur pe lume” de 
Hector Malot și ,,Pe aripile vântului” de Margaret Mitchell. 

Autorul Nelu Sorin Stancu surprinde cu talent balzacian 
dorul depărtărilor de care sunt cuprinși rromii nomazi: ,,Șatra 
era cuprinsă de febra plecării. Ardeau de nerăbdare să 
hoinărească prin lumea largă, simțind chemarea 
necunoscutului” (p.165). 

Lectura mea empatică a produs ,,Cântecul nomadului” 
(Gelem, gelem): 

,,Așa e soarta rromului 
Să nu stea-n viață locului 
Astfel cum curge lin izvorul 
Așa-i și romul călătorul. 
 
Un vechi nomad pe drumul lui 
Plecând pe calea dorului 
Ascultă plânsul vântului 
Și inima pământului. 
 
Iar vântu-i spune cântecul 
Să îi mângâie sufletul 
Iar el mereu își mută locul 
Și dragostea-i ațâță focul. 
 
Natura-i trupul Domnului 
Iar carul este schitul lui 
Și inima, aprins cărbune, 
E locul lui de rugăciune. 
 
Și-și ia cu dânsul și femeia, 
El, foc mocnit, iar ea, scânteia. 
 
De mâine nu se îngrijește 
Că Dumnezeu îl ocrotește 
Și ca pe-un fiu îl îndrăgește, 
Iar el, hoinar pe drum întruna, 
Iubind pe Domnu-ntotdeauna.” 

 Când nu citește Cioran (,,Ispita de a exista”), Șandor 
privește natura înconjurătoare: ,,Cel mai frumos peisaj, ce-i 
tăiase răsuflarea când îl văzuse, era câmpul cu maci – o mare 
roșie ce se unduia sub adierea vântului” (p.167). 

Autorul anonim din străvechime nu a rămas nici el 
insensibil la astfel de frumuseți din Grădina Maicii Domnului, 
mărturisindu-i celei dragi: ,,Dragostea mea pentru tine/ Arde-n 
macii din coline”. 

Celor câteva proverbe rrome din roman la mai adaug 
unul: ,,Printre oameni, unii sunt de piatră, alții din pietre 
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scumpe”. Cititorul romanului ,,Diamantul din 
impresionat în mod plăcut de tradițiile, datinile și obiceiurile 
rromilor: Ritualul blestemului sub care e pus aurul 
care ,,este un deliciu vizual – fetele nemăritate erau gătite cu 
fuste largi, crețe, lungi până la pământ, pictate cu flori 
multicolore, iar bluzele înnodate sub sânii slobozi stârneau 
pasiuni nebune”. ,,Tradiția rromă” nu permite ,,unei femei 
măritate să joace în horă alături de vreun bărbat, c
omul ei” (p.30), prețul miresei e negociat, jocul cămășii; La 
ospăț ,,Bulibașa se așează cu bărbații la o masă, iar femeile la 
alta, după datină. Și tot după datină, se mănâncă doar cu mâna, 
iar ciorba cu linguri de lemn. Nunta este cu dar 
fără număr; femeile rrome nu se fardează dar Amanda ,,nici nu 
avea nevoie, căci buzele ei aveau culoarea cire
bronzat contrasta în mod plăcut cu ochii ca de turcoaz”; la 
rromi, onoarea unei fecioare e sfântă iar jurămintele sun

Tamango, frate cu Rică al lui Miron Radu Paraschivescu 
din ,,Cântece țigănești”, este înmormântat ,,la umbra unei sălcii 
plângătoare, nu înainte de a-i lega mâinile și picioarele cu ață 
roșie și albă, conform tradiției”(p.119), iar hainele lui cad
focului; meniul miresei, logodna între copii, elemente de 
medicină naturistă, respectarea conceptelor uzo-
alcătuiesc acel cod după care se ghidează o șatră și, în sfârșit, ,,o 
rromă se dăruiește unui singur bărbat” (p.358). 

Stilul romancierului are toate calitățile cerute, la care se 
adaugă ineditul: tinerii rromi ies ,,la agățat”, o rromiță atrage 
privirile fiindcă est ,,șucară gagică”; rromii fac rost de ,,lovele” 
turnând ceaune, unii sunt lăutari, alții fierari; la paranghelii au 
,,xamos” și ,,pimos” (Mâncare și băutură). Un rrom își laudă 
prietena în stilul său: ,,Să vezi ce gagică mi-am tras! Dac
rămâi afiș! E blondă cu ochi albaștri. E româncă” (p.28). 
Elemente de vocabular rrom: șpilu, jagardea, nașparliu, matolit, 
julă, babaroase, ciordeală, harneală, iar când e rost de mardeală 
atunci rromii o hușchesc... 

Romanul freamătă de viață. Personajele sunt vii, 
autentice. ,,Atunci când ai reușit să închizi în cuvinte câteva 
clipe de viață adevărată (spunea marele romancier Liviu
Rebreanu în confesiunea ,,Cred” din volumul ,,Amalgam” din 
1943), ai reușit un lucru mai frumos decât toate frazele 
frumoase din lume”. 

Existența rromilor este prezentată idilic dar și veridic, 
romantic dar și modern. Romanul este captivant prin situațiil
conflictuale (între ei sau cu autoritățile), prin poezia și magia 
vieții libere, prin senzualitatea fetelor de etnie rromă, prin codul 
lor moral, prin ritualuri, prin argoul pe care-l folosesc.

Autorul cultivă senzaționalul, ficțiunea împle
realitatea obiectivă. Sângele eroilor și eroinelor le clocotește în 
vine, ei trăiesc la cea mai înaltă tensiune iar violen
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scumpe”. Cititorul romanului ,,Diamantul din șatră” va fi 
țiile, datinile și obiceiurile 

rromilor: Ritualul blestemului sub care e pus aurul șatrei, nunta 
emăritate erau gătite cu 

țe, lungi până la pământ, pictate cu flori 
multicolore, iar bluzele înnodate sub sânii slobozi stârneau 

ția rromă” nu permite ,,unei femei 
măritate să joace în horă alături de vreun bărbat, chiar dacă este 

țul miresei e negociat, jocul cămășii; La 
ț ,,Bulibașa se așează cu bărbații la o masă, iar femeile la 

Și tot după datină, se mănâncă doar cu mâna, 
iar ciorba cu linguri de lemn. Nunta este cu dar și cu dedicații 
fără număr; femeile rrome nu se fardează dar Amanda ,,nici nu 
avea nevoie, căci buzele ei aveau culoarea cireșii, iar tenul 
bronzat contrasta în mod plăcut cu ochii ca de turcoaz”; la 
rromi, onoarea unei fecioare e sfântă iar jurămintele sunt sacre. 

Tamango, frate cu Rică al lui Miron Radu Paraschivescu 
țigănești”, este înmormântat ,,la umbra unei sălcii 

și picioarele cu ață 
șie și albă, conform tradiției”(p.119), iar hainele lui cad pradă 

focului; meniul miresei, logodna între copii, elemente de 
-maxrime, toate 

șatră și, în sfârșit, ,,o 

țile cerute, la care se 
țat”, o rromiță atrage 

șucară gagică”; rromii fac rost de ,,lovele” 
ții fierari; la paranghelii au 

și ,,pimos” (Mâncare și băutură). Un rrom își laudă 
am tras! Dac-o vezi, 

ș! E blondă cu ochi albaștri. E româncă” (p.28). 
șpilu, jagardea, nașparliu, matolit, 

babaroase, ciordeală, harneală, iar când e rost de mardeală 

ță. Personajele sunt vii, 
șit să închizi în cuvinte câteva 

ță adevărată (spunea marele romancier Liviu 
Rebreanu în confesiunea ,,Cred” din volumul ,,Amalgam” din 

șit un lucru mai frumos decât toate frazele 

ța rromilor este prezentată idilic dar și veridic, 
și modern. Romanul este captivant prin situațiile 

țile), prin poezia și magia 
ții libere, prin senzualitatea fetelor de etnie rromă, prin codul 

l folosesc. 

ționalul, ficțiunea împletindu-se cu 
și eroinelor le clocotește în 

vine, ei trăiesc la cea mai înaltă tensiune iar violența extremă 

ține, uneori, de cotidian. Pe lângă valoarea artistică, romanul are 
și o înaltă valoare etică, romancierul Nelu
pentru un ideal, căruia merită să-i jertfe
a-l putea vedea împlinit, fiindcă ,,adevăratele înfrângeri sunt 
renunțările la vis”. 

După lectura ultimei pagini de roman spunem 
despre scriitor: ,,Baro talento!         

 
Revista CARPICA numărul XLVI, revistă 
publicată de Complexul Muzeal „Iulian 

Antonescu” Bacău, Oneşti, Editura Magic Print, 
2017, Fondator Iulian Antonescu

 
Muzeog. Mihaela BĂBUȘANU 

 „Iulian Antonescu” Bacău,
 

   Vă semnalăm apariţia numărului XLVI al revistei 
„Carpica”, revistă editată de Complexul Muzeal „Iulian 
Antonescu” din Bacău. Ultimul număr a văzut lumina tiparului 
la editura Magic Print din Oneşti/Bacău şi a fost lansată cu 
prilejul Simpozionului naţional „Vasile Pârvan” din octombrie 
2017. 

  Revista „Carpica” este o revistă ştiinţifică, fondată de istoricul 
Iulian Antonescu şi publicată anual de Complexul Muzeal 
„Iulian Antonescu” din Bacău, începând cu anul 1968. De
lungul timpului, revista a găzduit numeroase articole, studii şi 
recenzii semnate de arheologi, istorici, muzeografi, arhivişti, 
conservatori sau profesori de la diverse intituţii similare din 
ţară, centre academice şi universitare iar subiectele abordate s
au remarcat prin calitate şi diversitate, acoperind domenii 
diverse: arheologie, istorie medie, modernă şi contemporană a 
românilor, istorie universală, ştiinţe auxiliare etc.

         

    Apariţia revistei „Carpica” este susţinută de către Consiliul 
Judeţean Bacău, iar din Consiliul şt
importante cum ar fi: prof.univ.dr. Victor Spinei 
corespondent al Academiei Române, prof univ.dr Nicolae 
Ursulescu de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 
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la editura Magic Print din Oneşti/Bacău şi a fost lansată cu 
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Iulian Antonescu şi publicată anual de Complexul Muzeal 
„Iulian Antonescu” din Bacău, începând cu anul 1968. De-a 
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Apariţia revistei „Carpica” este susţinută de către Consiliul 
Judeţean Bacău, iar din Consiliul ştiinţific fac parte nume 
importante cum ar fi: prof.univ.dr. Victor Spinei – membru 
corespondent al Academiei Române, prof univ.dr Nicolae 
Ursulescu de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 
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prof. Vilică Munteanu, director Serviciul Judeţean Bacău
Arhivelor Naţionale. Din  consiliul ştiinţific fac parte şi doi 
dintre angajaţii instituţiei, respectiv prof. dr. Anton Coşa şi prof.  
Lăcrămioara-Elena Istina. 

 Numărul XLVI/2017 al revistei „Carpica” este 
structurat pe şapte  secţiuni: In Honorem, Va
Arheologie, Istorie, 
Genealogie/Heraldică/Numismatică/Filatelie, Recenzii şi In 
memoriam Ioan Mitrea. Fiecare dintre aceste secţiuni cuprinde 
materiale importante, fiecare în parte contribuind, mai mult sau 
mai puţin, la dezvoltarea ştiinţei istorice.  

La secţiunea In Honorem  sunt publicate un număr de 4  
articole, toate dedicate aniversatului acestui an, Viorel 
Căpitanu, fostul director al instituţiei, la aniversarea celor 85 de 
ani: Lăcrămioara-Elena Istina, Viorel Căpitanu
muzeul băcăuan, Eugenia Antonescu, Amintiri cu Viorel 
Căpitanu, C.S. Nicolaescu-Plopşor, Elena Artimon, 
Căpitanu. O viaţă dedicată muzeului şi arheologiei
Băbuşanu, La aniversară.Viorel Căpitanu la 85 de ani

   În capitolul Vasile Pârvan descoperim două article semnate de 
regratatul Ioan Mitrea care fae referire la Actualitatea modelului 
pârvanian şi un altul semnat de Emil Păunescu care aduce Note 
complementare la biografia lui Vasile Pârvan. 

 În secţiunea arheologie  observăm două articole 
colective: Dănuţ Prisecaru, Petre Colţeanu, Lăcrămioara Elena
Istina, Brânduşa Manea, Cercetările arheologice preventive în 
siturile 6 şi 7 de pe Varianta Ocolitoare Bacău
Cristinel Plantos, Marius-Mihai Ciută, Două paftale de epocă 
Latene târzie de la Craiva-Piatra Craivii-recent recuperate.
asemeni articolele semnate de George Dan Hânceanu, 
cuptor amenajat în exteriorul locuinţelor din situl dacic de la 
Roşiori (jud. Neamţ) şi Costin Croitoru, Notă despre o lampă 
descoperită în nordul Dobrogei. 

       În următorul capitol, Istorie, îi regăsim pe binecunoscuţii 
Laurenţiu Chiriac, Negoţul din târgul medieval Bârlad(secolele 
XV-XVIII), Dimitrie-Ovidiu Boldur, Biserici şi obiecte de cult 
din extremitatea estică a judeţului Neamţ, Cornelia Cu
învăţătorilor băcăuani în evoluţia portului popular din elemnt 
de tradiţie în factor de progres( sfârşitul sec. XIX
XX), Ştefan Chefani-Pătraşcu, Particularităţi ale răscoalei din 
primăvara anului 1907, Gheorghe A. Stirbăţ, Nicolae
perioada războiului pentru reunificare naţională
abordează un subiect care pare a fi mereu actual, 
România-Între război şi pace (ianuarie-iulie 1917
Cruceanu, Un preşedinte idealist:dr.Julius K. Nzerere.

 Şi în acest număr, revista „Carpica” găzduieşte o 
secţiune de Genealogie/Heraldică/Numismatică/Filatelie
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prof. Vilică Munteanu, director Serviciul Judeţean Bacău al 
Arhivelor Naţionale. Din  consiliul ştiinţific fac parte şi doi 
dintre angajaţii instituţiei, respectiv prof. dr. Anton Coşa şi prof.  

Numărul XLVI/2017 al revistei „Carpica” este 
In Honorem, Vasile Pârvan, 

Arheologie, Istorie, 
Genealogie/Heraldică/Numismatică/Filatelie, Recenzii şi In 

Fiecare dintre aceste secţiuni cuprinde 
materiale importante, fiecare în parte contribuind, mai mult sau 

sunt publicate un număr de 4  
articole, toate dedicate aniversatului acestui an, Viorel 
Căpitanu, fostul director al instituţiei, la aniversarea celor 85 de 

Viorel Căpitanu-o viaţă în 
Amintiri cu Viorel 

, Elena Artimon, Viorel 
Căpitanu. O viaţă dedicată muzeului şi arheologiei şi Mihaela 

La aniversară.Viorel Căpitanu la 85 de ani.  

operim două article semnate de 
regratatul Ioan Mitrea care fae referire la Actualitatea modelului 
pârvanian şi un altul semnat de Emil Păunescu care aduce Note 

În secţiunea arheologie  observăm două articole 
olective: Dănuţ Prisecaru, Petre Colţeanu, Lăcrămioara Elena-

Cercetările arheologice preventive în 
siturile 6 şi 7 de pe Varianta Ocolitoare Bacău precum şi 

Două paftale de epocă 
recent recuperate. De 

asemeni articolele semnate de George Dan Hânceanu, Un nou 
cuptor amenajat în exteriorul locuinţelor din situl dacic de la 

Notă despre o lampă 

, îi regăsim pe binecunoscuţii 
Negoţul din târgul medieval Bârlad(secolele 

Biserici şi obiecte de cult 
, Cornelia Cucu, Rolul 

învăţătorilor băcăuani în evoluţia portului popular din elemnt 
de tradiţie în factor de progres( sfârşitul sec. XIX-începutul sec. 

Particularităţi ale răscoalei din 
Nicolae Iorga şi 

perioada războiului pentru reunificare naţională, Alin Spânu 
abordează un subiect care pare a fi mereu actual, Armata rusă în 

iulie 1917), Viorel 
Un preşedinte idealist:dr.Julius K. Nzerere. 

Şi în acest număr, revista „Carpica” găzduieşte o 
Genealogie/Heraldică/Numismatică/Filatelie în 

care remarcăm prezenţa onorantă a lui Ştefan S. Gorovei, 
Radomireşti.Contribuţii genealogice pentru istoria unui sat 
băcăuan, colegul nostru Anton Coşa semnează articolul, 
Principatelor Unite pe obiecte armoriate de la Muzeul de 
Istorie din Bacău, Dorel Bălăiţă semnează două articole: 
Jetoane româneşti din colecţia Complexului Muzeal „Iulian 
Antonescu” din Bacău şi Pagini din istoria staţiunii Slănic 
Moldova.Jetoanele cazinoului iar Ioan Catană ne vorbeşte 
despre Cenzura poştală militară în WW1 şi WW2.
recenzie în capitolul cu acelaşi nume, semnată de Adrian 
Constantin, Emil Lupu, Ctitori şi ctitorii la Curbura C
în veacurile XIV-XVIII 

În ultima secţiune, cea In memoriam Ioan Mitrea
s-a stins din viaţă anul acesta ( 4 aprilie 1937
unde  semnează Anton Coşa, În amintirea unui profesor care nu 
mai este, Dan Gh, Teodor, Virgil Mihăilescu Bîrliba, 
moartea unui mare istoric, arheolog şi profesor, prieten şi iubit 
coleg, Ioan Scurtu, Îndoliată familie, tristă adunare
Antonescu, O veste ca un trăsnet. S-a stins Ioan Mitrea

În încheiere  nu putem să nu remarcăm că acest număr 
al revistei „Carpica”  predomină articolele 
memoriam, în condiţiile în care, acest an 2017, a  fost pentru 
instituţia băcăuană deopotrivă anul marilor pierderi (prof. dr. 
Ioan Mitrea, fost director al instituţiei, colaborator, coleg şi 
preşedinte al Fundaţiei Cultural Ştiinţifice „Iulian Antonescu”) 
dar şi al marilor aniversaţi, Viorel Căpitanu, (fost director al 
instituţiei) la împlinirea a 85 de ani de viaţă.

De reamintit că, tot în acest an, la 1 
Muzeal „Iulian Antonescu” a împlinit  60 de ani de existenţă.

 

Patru monumente ridicate în memoria 
eroilor patriei

 
 

Prof. Corneliu VĂLEANU 
 
            Cred că e o datorie sfântă pentru orice neam de pe 
pământ să zidească în granit pentru eternitatea celor care se 
jertfesc pentru libertatea şi neatârnarea patriei în faţa duşmani 
plătind cu jertfa supremă - viaţa - pe câmpurile de luptă. Şi cel 
mai bun exemplu pentru poporul nostru este impunătorul 
panteon de la Mărăşeşti, dar şi atâtea altele de pe cuprinsul 
patriei noastre.  
Poporul român de-a lungul istoriei sale a dat nu mii, nici sute de 
mii, ci milioane de jertfe pentru apărarea gliei străbune. Numele 
eroilor patriei, cel puţin din ultimele două secole, au fost 
imortalizate pentru veşnicie pe monumentele care le vedem 
astăzi şi care vor rămâne şi pentru viitorime ca file de istorie pe 
harta patriei. Fac parte dintr-o familie care are un adevărat cult 
pentru eroii neamului.  

litlitlitliteratureratureratureratură 
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care remarcăm prezenţa onorantă a lui Ştefan S. Gorovei, 
Radomireşti.Contribuţii genealogice pentru istoria unui sat 

, colegul nostru Anton Coşa semnează articolul, Stema 
Principatelor Unite pe obiecte armoriate de la Muzeul de 

, Dorel Bălăiţă semnează două articole: 
Jetoane româneşti din colecţia Complexului Muzeal „Iulian 

din istoria staţiunii Slănic 
iar Ioan Catană ne vorbeşte 

Cenzura poştală militară în WW1 şi WW2. Avem şi o 
recenzie în capitolul cu acelaşi nume, semnată de Adrian 

Emil Lupu, Ctitori şi ctitorii la Curbura Carpaţilor 

In memoriam Ioan Mitrea care 
a stins din viaţă anul acesta ( 4 aprilie 1937-21 iulie 2017) şi 

În amintirea unui profesor care nu 
, Dan Gh, Teodor, Virgil Mihăilescu Bîrliba, Cuvinte la 

moartea unui mare istoric, arheolog şi profesor, prieten şi iubit 
Îndoliată familie, tristă adunare, Eugenia 

a stins Ioan Mitrea. 

nu putem să nu remarcăm că acest număr 
al revistei „Carpica”  predomină articolele In honorem sau In 

, în condiţiile în care, acest an 2017, a  fost pentru 
instituţia băcăuană deopotrivă anul marilor pierderi (prof. dr. 

l instituţiei, colaborator, coleg şi 
preşedinte al Fundaţiei Cultural Ştiinţifice „Iulian Antonescu”) 
dar şi al marilor aniversaţi, Viorel Căpitanu, (fost director al 
instituţiei) la împlinirea a 85 de ani de viaţă. 

De reamintit că, tot în acest an, la 1 aprilie, Complexul 
Muzeal „Iulian Antonescu” a împlinit  60 de ani de existenţă. 

Patru monumente ridicate în memoria 
eroilor patriei 

Prof. Corneliu VĂLEANU - Iaşi 

Cred că e o datorie sfântă pentru orice neam de pe 
nit pentru eternitatea celor care se 

jertfesc pentru libertatea şi neatârnarea patriei în faţa duşmani 
pe câmpurile de luptă. Şi cel 

mai bun exemplu pentru poporul nostru este impunătorul 
atâtea altele de pe cuprinsul 

a lungul istoriei sale a dat nu mii, nici sute de 
mii, ci milioane de jertfe pentru apărarea gliei străbune. Numele 
eroilor patriei, cel puţin din ultimele două secole, au fost 

entru veşnicie pe monumentele care le vedem 
astăzi şi care vor rămâne şi pentru viitorime ca file de istorie pe 

o familie care are un adevărat cult 
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Rudele mai în vârstă din familie povesteau că din neamul nostru 
au fost plecaţi la luptă în Războiul de independenţă şi că unul 
din ei a căzut eroic la asaltul Plevnei. Bunicul dinspre tată, 
Gheorghe Văleanu, a participat la Marea Adunare Naţională de 
la Alba Iulie de la 1 Decembrie 1918, când s-a înfăptuit visul de 
veacuri al tuturor românilor într-un singur stat ROMÂNIA 
MARE.  
Tatăl meu, Manolache Văleanu, a fost în fruntea grupului de 
iniţiativă care a înălţat în anul 1938, un monument închinat 
eroilor din fostul sat Cordeni, astăzi Vineţeşti, comuna 
Olteneşti, judeţul Vaslui, care au căzut eroic pe câmpurile de 
luptă în Războiul de independenţă 1877-1878, în războiul din 
1913 şi din primul război mondial. Din grupul de iniţiativă au 
mai făcut parte învăţătorul Constantin Arhire, preotul satului 
Grigore Lupaşcu şi gospodarul de frunte Zaharia (Mitriţă) 
Răileanu.  
Pentru a strânge fondurile necesare realizării monumentului, 
grupul de iniţiativă îmbrăcat în costume populare a organizat 
pluguşorul tradiţional tras de boi şi au urat în ajunul anului nou 
1938 întregul sat.  
Cu banii strânşi s-a putut realiza monumentul care stă de strajă 
în faţa şcolii din sat de aproape 80 de ani, fiind inaugurat şi 
sfinţit de Ziua eroilor şi de Înălţarea Domnului în anul 1938. 
Pe plăcile de marmură sunt trecute numele a 4 eroi căzuţi în 
Războiul de independenţă, 4 nume de eroi războiul din 1913, 
numele a 36 de eroi din primul război mondial, printre aceştia 
se află şi bunicul meu dinspre mamă Bogdan Iorgu care la 
Mărăşeşti a strigat şi el „Pe aici nu se trece!” aşa cum a strigat şi 
comandantul său suprem generalul erou Eremia Grigorescu.  
După 1990 a fost pusă pe monument şi o placă cu cei 27 de eroi 
din al doilea război mondial care s-au jertfit pe frontul din 
Răsărit, împotriva URSS-ului, cât şi în Apus contra Germaniei.  
Ca profesor de limba şi literatura română am visat mulţi ani să 
predau lecţiile de literatură inspirate din istoria poporului nostru 
pe treptele unui monument închinat eroilor patriei pentru a face 
cu adevărat o educaţie patriotică elevilor, să-i fac să trăiască 
fiorul jertfei supreme a înaintaşilor noştri.  
Visul acesta l-am realizat abia în anul 1980, când am reuşit să 
înalţ un monument cu eroii satului în faţa Şcolii generale cu 
clasele I-X din satul Fărcăşeni, comuna Strunga, judeţul Iaşi. În 
anul 1978, am fost numit director al acestei şcoli şi aproape doi 
ani am solocitat Primăriei comunei Strunga să aloce fonduri 
pentru realiazrea unui nou gard al şcolii, cel vechi fiind distrus, 
încât intrau în curtea şcolii să pască vitele satului. Gardul avea o 
lungime de 180 de metri şi trebuia făcut cu bordură de beton cu 
dimensiunile de 30/25 cm în care să fie fixaţi stâlpii de fier.  
Atunci mi-a venit ideea realizării monumentului visat. M-am 
gândit că putem să facem înălţimea bordurii cu 3 cm mai puţin 
şi cu betonul obţinut din reducerea înălţimii putem realiza 
monumentul.  
Am făcut schiţa monumentului şi am prezentat-o primarului în 
prezenţa inginerului Gheorghe Lazăr, directorul IAS-ului 
Strunga pe care îl invitasem special, deoarece tatăl său fusese 
toată viaţa învăţătorul satului şi care a fost entuziasmat de idee. 
Mai mult, echipa care trebuia să realizeze construcţia gardului 
era echipa de constructori a IAS-ului şi majoritatea muncitorilor 
erau din sat. 
Primarul a declarat că nu-şi asumă răspunderea pentru 
construcţia monumentului, dar nu este nici împotriva realizării 
acestuia, lăsând totul în seama mea şi a inginerului Gheorghe 

Lazăr. În mod legal, pentru înălţarea unui asemenea monument 
ne-ar fi trebuit o aprobare din partea unei secţii speciale a CC al 
PCR, ceea ce nu am fi obţinut-o. Deci fără să mai facem 
demersurile necesare la forurile de partid şi de stat, am reuşit să 
înălţăm monumentul şi bineînţeles şi gardul atât de necesar 
pentru şcoală.  
Monumentul străjuieşte de 37 de ani în faţa şcolii şi gardul este 
încă în picioare. O dificultate am întâmpinat-o la atelierul de 
monumente funerare de la Cimitirul Eternitatea din Iaşi. Şeful 
atelierului refuza să treacă pe placa de marmură pe toţi eroii 
satului căzuţi în al doilea război mondial, susţinând să treacă 
doar pe cei căzuţi în lupte după 23 August 1944.  
Am fost nevoit să-i ţin o adevărată lecţie de istorie şi să 
argumentez că pentru văduvele din sat şi pentru copii rămaşi 
orfani de tată eroi sunt şi cei căzuţi pe frontul sovietic, cât şi cei 
căzuţi pe frontul din apus. Până la urmă au fost trecuţi toţi eroii 
aşa cum prezentasem lista.  
Pentru coroana care se află în vârful monumentului am apelat la 
profesorul universitar doctor Alexandru Lazăr, fratele 
inginerului Gheorghe Lazăr, care era rectorul Institutului 
Agronomic Iaşi. În biroul acestuia am desenat coroana de lauri, 
având în mijloc spada sub forma crucii.  
Monumentul a fost sfinţit în taină de preotul satului. În anul 
1981, cu prilejul unei vizite a cumătrului meu, prof. Mihai 
Alexandru, care era însoţit de prietenul său Alecu Floareş, 
secretar cu probleme de propagandă la Comitetul Judeţean de 
Partid Iaşi, i-am explicat acestuia cum am reuşit să înalţ 
monumentul eroilor din satul Fărcăşeni fără niciun fel de 
aprobare din partea autorităţilor locale sau centrale. M-a felicitat 
şi m-a avertizat că în cazul unei anchete, singura sancţiune ce 
mi s-ar da, ar fi excluderea mea din pertid şi că nu ar propune 
demolarea monumentului.  
Din 1980 şi până în anul 1990, când m-am transferat la altă 
unitate şcolară, lecţiile de literatură inspirate din istoria 
poporului nostru le ţineam pe treptele monumentului.  
Al doilea monument închinat eroilor patriei l-am realizat în anul 
1996, la Grupul Şcolar Agricol Holboca-Iaşi. Cu un an mai 
înainte, am luat iniţiativa să săpăm o fântână în curtea şcolii, 
deoarece elevii alergau în pauze ca să bea apă la o fântână din 
apropierea şcolii. Prin comitetul de părinţi al şcolii am reuşit să 
strâng fondul necesar de bani pentru realizarea acestui obiectiv.  
După terminarea săpării fântânii a rămas o grămadă de pietriş 
care nu a fost folosit şi stătea neutilizat în curtea şcolii. I-am 
spus directorului şcolii să-mi permintă să ridic un monument 
închinat eroilor patriei în faţa corpului central al şcolii şi că nu 
solicit fonduri din bugetul unităţii, că mă voi descurca prin 
relaţiile pe care le am.  
I-am prezentat schiţa monumentului: două elemente din 
Coalana Infinitului de Constantin Brâncuşi, deasupra căruia va 
fi scutul, lancea şi crucea. Ideea este că elementele din coloana 
brâncuşiană sugerează eternitatea poporului nostru, crucea că 
ne-am născut ca popor creştin şi ne-am apărat fiinţa naţională cu 
scutul şi cu lancea.  
Monumentul a fost realizat cu ajutorul elevilor care au preparat 
betonul îndrumaţi de un muncitor constructor adus de mine. 
Spada, lancea şi crucea au fost realizate prin bunăvionţa 
inginerului-şef de la CUG Iaşi. Monumentul a fost placat cu 
marură albă printr-o sponsorizare a unui proprietar care avea 
atelier de prelucrare a marmurei. Monumentul a fost sfinţit de 
preotul satului în prezenţa elevilor şi a personalului şcolii.  
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Din anul 1996 şi până la plecarea mea prin pensionare în anul 
2003, de ziua naţională şi de ziua eroilor care se ţine odată cu 
marea sărbătoare creştină Înălţarea Domnului, preotul satului 
venea şi oficia slujbă de pomenire pentru eroi. După plecarea 
mea, am înţeles că o asemenea manifestare nu se mai ţine. Din 
ce cauză? N-aş putea spune. Dar monumentul impunător 
străjuieşte pentru viitorime în faţa şcolii.  
Am spus că în familia din care mă trag, avem un adevărat cult 
pentru eroi. Fratele meu mai mic, Constantin Văleanu, care are 
domiciliul în satul Curteni, comuna Olteneşti, judeţul Vaslui, a 
luat iniţiativa de ridica în centrul satului un monument închinat 
eroilor satului, deoarece nu exista un asemenea obiectiv 
memorialistic. El a procurat din fonduri proprii materialele 
necesare, iar câţiva gospodari au contribuit cu bani la plata 
meşterulului care a lucrat la realizarea acestuia, după schiţa 
făcută de fratele meu.  
Monumentul a fost sfinţit de preotul satului în prezenţa 
locuitorilor. De pe monument nu lipseşte drapelul României şi 
al Uniunii Europene. De îngrijirea monumentului se ocupă 
permanent fratele meu , iar de ziua eroilor şi de ziua naţională a 
ţării preotul ţine slujbă de pomenire la monument.  
La prezentul material adaug două poezii care îmi aparţin şi care 
au fost publicate în două reviste şcolare şi în prestigioasa 
Revistă LOHANUL din Huşi. Aceste poezii patriotice au fost 
recitate de elevi în cadrul unor serbări de ziua naţională a 
României sau cu prilejul altor manifestări.  
ODĂ EROILOR ROMÂNI 
  
Slăviţi să fiţi în PATRIA ROMÂNĂ,  
Eroi ce v-aţi luptat pentru UNIRE,  
Ca-n hora înfrăţirii să rămână 
Un singur neam în nemurire.  
 
Prinos v-aducem azi la zi de sărbătoare,  
Coroane noi vă punem pe morminte,  
Pământul PATRIEI va străluci sub soare,  
Iar doina va doini spre-aducere aminte.  
 
Viteazule Mihai şi Cuza-Vodă domn 
Şi cei care-aţi înfăptuit UNIREA MARE,  
În pace şi în linişte de-a pururi s-aveţi somn,  
Căci noi luptăm să fie ROMÂNIA MARE.  
 

 
Fig.1 Monumentul din fostul sat Cordeni, astăzi Vinețești, com. 

Oltenești, județul Vaslui 

 
Fig.2 Monumentul din satul Fărcășeni, comuna Strunga, județul 

Iași 

 
Fig.3 Monumentul din satul Holboca, comuna Holboca, județul 

Iași 

 
Fig.4 Monumentul din satul Curteni, com. Oltenești, județul 

Vaslui 
PATRIA MEA 
 
Ne-am născut pe-acest pământ 
Cu munţi şi văi, cu dealuri şi câmpii,  
Aici, unde-i izvorul sfânt 
Şi amintirile sunt vii.  
 
Aici sunt îngropaţi străbunii,  
Luptând ca să păstreze glia,  
Din trupurile lor au răsărit gorunii 
Să fie mândră ROMÂNIA.  
 
Pe-acest pământ sunt holdele de aur 
Şi oamenii sunt inimoşi 
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Şi fiecare dintre noi e-un faur 
Sau sunt voinici ca Feţi-Frumoşi.  
 
Aici e mama şi e tata 
Şi toate neamurile sunt,  
Aici e PATRIA, bogata,  
Cu sfântul nostru legământ 
 
De-a fi aici în veşnicie,  
Cât va fi suflul omenesc,  
Păstra-vom flacăra tot vie 
Cu dragul nume ROMÂNESC.  
 
Busuioaca de Bohotin-Huși și ,,Busuioaca de 

Huși-Hogaș”i 
Emblema vinurilor licoroase roz-aromate din 

podgoriile Moldove Centrale
 

           Prof. dr. ing.  Avram D. TUDOSIE,
Membru al Academiei Oamenilor de 

  Prof.  Marinela Vasilescu,
Director al Colegiului Agricol ,,D. Cantemir” Hu

 
          Absolventul nostru și fost director, prof. 
Artenie, prof. ing. Eugenia Gaită, masterant în Oenologi 
subsemnatul Avram D. Tudosie (actualmente acad.
fost primii participanți la obținerea vinurilor licoroase
roz-aromate și fructate din cele două Busuioace. 

Din aceste soiuri, în 1973 și 1975 – ani numi
(foarte favorabili calitativ), s-au obținut primele ,,
vinuri de Busuioace care au încântat și înmiresmat țara, globul 
pământesc, la concursurile interne și mondiale de vinuri de la 
Atena în 1993 și Paris 2000, precum și la concursul național de 
vinuri, de la București din 1996. 

La obținerea acestor mărețe vinuri (milessime), au 
participat – întâmplător – la prepararea vinurilor o delega
formată de conducătorul județului Vaslui (Gheorghe Tănase) 
însoțit de Neagu Udroiu, director Agerpres, prof. univ. de 
vinificație de la Galați Brad Segal și soția sa Rodica, 
Prof.univ.dr. Corneliu Bârsan, președintele Secției a II
C.E.D.O.de la Strasbourg (aflat, întâmplător acasă, în 
concediu)... 

Toți au fost uimiți de rândurile de butuci de busuioacă, 
conduse în forme înalte, ca niște ghirlande și acop
sau pe timp de ploaie cu folie de plastic ca să nu  mucegăiască 
recolta din cauza eventualilor ploi.  

Toți s-au mirat cum bobițele după culegere erau puse la 
stafidire, în zahăr, pe linoleum, în podul școlii, până la 
,,înnobilarea” definitivă, adică acumularea de zahăr 
sec ș.a.  Zdrobirea s-a făcut cu mâinile și picioarele într
călcător  vechi, din muzeu (copaie mai mare), după care mustul 
foarte vâscos a fermentat câteva săptămâni sub ,,pătură” de 
bioxid de sulf ,,apărător de oxidări” și apoi a urmat cuvenitele 
intervenții tehnologice de înnobilare fizico-chimică în damigene 
mari sau butoiașe mici. 

Din aceste două vinuri se găsesc și astăzi mai multe 
sticle de 0,5 litri, la conservare (în eternitate), în vinoteca 
,,botezată” în 1909, de marele spirit al învă
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ă” în 1909, de marele spirit al învățământului, 

acad.prof.Spiru Haret, adus de senatorul hu
la indicația marelui ministru și prim
(Care și-a trimis subalternii săi la primul Congres viticol al 
județului Fălciu, ținut la Huși pe 27 decembrie 1897).

Această obișnuintă – meserie s
absolvenților și viitorilor colaboratori, de acad.
Tudosie, la obținerea acestor elixiluri roz
participe la toate concursurile na
internaționale, bucurându-se de medalii aurite 

Nu trebuie uitat că din aceste două probe, din 1973 
1975, acad. Valeriu D.Cotea, vicepreședintele O.I.V.V. Paris, a 
dus câteva probe,  la concursurile interna
Paris, din 1993 și 2000, unde au fost prezentate și uimitor 
admirate, denumite ,,comoară  a Hușilor și selecție revitalizată  
a școlii viticole”, azi Colegiul Național ,,Dimitrie Cantemir” din 
Huși. 

Dorim ca, cu numirea noii directoare, prof. Marinela 
Vasilescu, pe 8 septembrie 2017, împreună cu masteranda în 
vinificație Eugenia Gaită și prof.dr.Irimia Artenie să obținem și 
anul acesta – pe cât posibil – aceleași elixiluri roz
care au ,,cutremurat” întreaga lume. Sperăm să ne ajute 
toamna să fie mai puțin ploioasă ca să putem obține 
,,milessimile” din 1973-1975, după aproape 50 de ani de la 
obținerea primului vin ,,elixir”milessium. Următorul milesim, 
care a mai fost, abia în 1983. 

În numele colegilor mei, ingineri 
Colegiul Național Agricol ,,Dimitrie Cantemir” Huși, dorim ca 
sub îndrumarea prof. acad. Avram D. Tudosie, să ob
aceleași ,,înmiresmate” și ,,nestemate” vinuri, care să ducă cât 
mai departe faima și cinstea Hușilor, județului Vaslui și a 
întregii Românii. 

 
* 

Aș vrea ca în câteva cuvinte să arăt măreția acestor 
vinuri de Busuioace, cum au fost redate de mari valoro
oameni ai țării. 

viticulturviticulturviticulturviticultură 
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se de medalii aurite și  vorbe uimite.  

Nu trebuie uitat că din aceste două probe, din 1973 și 
ședintele O.I.V.V. Paris, a 

dus câteva probe,  la concursurile internaționale de la Atena și 
și 2000, unde au fost prezentate și uimitor 

șilor și selecție revitalizată  
școlii viticole”, azi Colegiul Național ,,Dimitrie Cantemir” din 

Dorim ca, cu numirea noii directoare, prof. Marinela 
ilescu, pe 8 septembrie 2017, împreună cu masteranda în 

ție Eugenia Gaită și prof.dr.Irimia Artenie să obținem și 
și elixiluri roz-aromate – 

care au ,,cutremurat” întreaga lume. Sperăm să ne ajute și 
țin ploioasă ca să putem obține 
1975, după aproape 50 de ani de la 

ținerea primului vin ,,elixir”milessium. Următorul milesim, 

În numele colegilor mei, ingineri și profesori de la 
țional Agricol ,,Dimitrie Cantemir” Huși, dorim ca 

sub îndrumarea prof. acad. Avram D. Tudosie, să obținem 
și ,,înmiresmate” și ,,nestemate” vinuri, care să ducă cât 

și cinstea Hușilor, județului Vaslui și a 

 

ș vrea ca în câteva cuvinte să arăt măreția acestor 
vinuri de Busuioace, cum au fost redate de mari valoroși 
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Iată ce scrie Prof. univ.de vinificație, dr.ing. Brad Segal 
de la Facultatea de Industrie Alimentară din Galați: ,,...Ați făcut 
un lucru minunat. Să culegeți cu migală de giuvaiergiu cele mai 
strălucitoare nestemate din vremurile noastre și să  le dați și o 
îmbrăcăminte literară, întrucât ați prelucrat cu entuziasm de 
îndrăgostit, cu pasiune de cercetător, cu har și cu jerbe 
sânteietoare de duh vesel al vinului, aceste minunate vinuri 
încununate de aforisme și anecdote despre acest ,,tovăraș și 
prieten bun, care este vinul”. 

Prof. dr. ing. V.I. Peștean în volumul  III din ,,Oameni de 
seamă ai științei agricole românești”, 2006 și în ,,Albumul 
marilor agronomi români” (2000) (lucrări premiate de 
Academia Română, în care cadrele didactice împreună cu 
Avram D. Tudosie au ocupat un loc incontestabil de lider al 
studiului și al cântării viei și vinului. Osanalele aduse vinului de 
Avram D. Tudosie  se găsesc numai în marile opere bahice ale 
condeierilor de anvergură mondială. El  a înscris școala pe o 
traiectorie strict superioară și personală în știința și literatura 
viei și vinului. 

Acad. prof. Constantin Ciopraga în prefața volumului 
,,Monografia Colegiului Agricol Huși” din 2008 scrie că: 
,,Rectorul de drept și de fapt al acestor vinuri și în fapt al micii 
sale Școli - Academia viti-vinicolă de la Huși, autorul unor 
valoroase cărți în domeniu, ca: ,,Ambrozie și nectar”; ,,Podgorii 
românești în literatură”; ,,Via și vinul în literatură”; ,,Dicționar 
viti-vinicol, științific și literar” etc. 

Lucrarea ce o am în față elogiază cuvintele despre vin 
ale lui Homer, Platon, Socrate dar și de Goethe, Anatol France 
sau Hemingwey, până la  laureații Premiului Nobel și 
conaționalii noștri, Hașdeu, Eminescu, Brâncuși, Iorga, Pârvan, 
Sadoveanu, Păstorel Teodoreanu, Marin Preda, Marin Sorescu, 
G. Ionescu Sisești, I.C.Teodorescu, Teodor Martin, Milu 
Oșloveanu, Nicolae Pomohaci, Liviu Dejeu, Virgil I. Grecu, 
V.I. Peștean ș.a. 

I.C. Teodorescu scria la vizita sa  în școală, cu ocazia 
inaugurării Muzeului Viticol Național, pe 29.06.1966, că 
podgoria Huși este capitala viticolă a Moldovei, datorită 
suprafeței cât și a expoziției ce o impune ca un imens anfiteatru 
circular ce străjiește orașul Huși, cu al său unic areal, ca într-o 
împărăție de liniște și visare, adevărată catedrală a 
învățământului viticol, cu fresca sa de ,,Capela Sixtină” – 
Muzeul Viticol și Vinoteca sa națională, inaugurate la înființare 
de marele spirit al națiunii, Spiru Haret. Aici trebuie subliniat că 
Vinoteca școlii a devenit Vinotecă Națională, având 30.000 de 
sticle din toate podgoriile românești datorită marelui patriot 
hușean, Mihai Ralea. 

Acad. V.D. Cotea, vicepreședinte al Academiei Române 
și al O.I.V.V. Paris, scrie: ,,Orice vizitator care poposește în 
școală nu poate să nu fie încântat de campusul hușean 
preuniversitar, parcul cu ansamblul construcțiilor scoase în 
relief de cele cinci opere arhitectonice: Crama – pivniță veche, 
restructurată și înnobilată - și pe dinafară voevodal sculptată,  
Complexul vinicol cu Vinoteca sa națională – adevărată 
bijuterie arhitectonică și Muzeul Viticol și chiar Fermele model 
ce constituie o ,,comoară” de venituri și pentru școală. 

Impresiile vizitatorilor despre această instituție sunt 
adevărate cărți de vizită, poeme de slavă adresate produselor și 
licorilor școlii și făuritorilor lor. Nu întâmplător, aici au poposit 
în cei 100 de ani, peste 1000 de mari notabilități și demnitari, 
care vizitând edificiile amintite au gustat și s-au înnobilat de 

mireasma ,,prințeselor” vinuri hușene de  Zghihară și 
Busuioace, ridicate și lustruite de slujitorii școlii din ultimii 40-
50 de ani. 

I.C. Teodorescu scria în 1976: ,,Cine intră în sanctuarul 
muzeului, vinotecii, dar mai ales în moderna sală de degustări și 
protocol din noua vinotecă și gustă celebrele vinuri într-o 
prezentare de lux și în primă audiție, prezentate de Avram D. 
Tudosie, imitându-l pe marele director Constantin Hogaș care 
,,l-a vrăjit” pe Nicolae Iorga , care vizitând școala în 1931, ca 
prim-ministru, a spus: ,,În Podgoria Huși și în Școala Viticolă și 
Vinoteca sa, trebuie să intre (și să iese), ca într-un templu bahic 
și unic al țării, covârșit de respect și cu pălăria în mână”. 

Marele acad.istoric C.C.Giurescu spunea la Simpozionul 
Național al istoricilor, cu prilejul  sărbătoririi a 500 de ani de la 
învingeriea turcilor de Ștefan cel Mare  și inaugurarea unei 
statui ecvestre celebre, vizitând după aceea Biserica și Crama 
lui Ștefan cel Mare de la Huși și obiectivele viti-vinicole ale 
celebrei Școli  Viticole din Huși, ca: Muzeu, Vinoteca - pivniță, 
ferme, în pregătirea cadrelor și integrării activității școlare cu 
practica și știința. Întregul simpozion, în frunte cu C.C. 
Giurescu, după vizitarea Bisericii și Cramei Episcopiei Huși a 
dorit să viziteze și ansamblul construcțiilor viti-vinicole de la 
Școala Viticolă. Și iată aprecierea sa: 

 ,,Cele mai calde felicitări corpului didactic și elevilor 
acestei prestigioase  școli de horti-viticultură pentru rezultatele 
obținute în organizarea exemplară a Muzeului, a Vinotecii, a 
fermelor – în pregătirea cadrelor și integrării activității școlare 
cu practica și știința. Întregul simpozion în frunte cu 
C.C.Giurescu, după vizitarea pivniței lui  Ștefan cel Mare, de la 
Episcopie și a Catedralei Episcopale a cerut să viziteze întreg 
orașul Huși și obiectivele viti-vinicole și laboratoarele de la 
vechea Școală de Viticultură. 

Vizitând aceste obiective au rămas surprinși că cei peste 
1000 de notabilități care au vizitat școala au rămas uimiți de 
cele două coloane cu marii fondatori  și preamăritori ai 
podgoriei și școlii, începând cu P.S. Aurelian și terminând cu 
Constantin Prisnea, sub titlul: ,,Panteonul înaintașilor și 
preamăritorilor instituției și podgorie, în cei 100 de ani de 
existență”. S-au exprimat: ,,Acum îmi dau seama de cele scrise 
pe pereții vinotecilor și laboratoarelor, în bibliile cărților de 
onoare că într-adevăr ,,degustarea nu e simplă băutură  ci un act 
de înaltă cultură și o reală binecuvântare care îi prinde bine 
oricui, cât ar fi de mare”.  

Nu întâmplător merită să dăm câteva nume pe urmele 
cărora călcăm, înnobilându-ne sufletul și mintea, ca: Nicolae 
Iorga, Nicolae Titulescu, prim-miniștrii: P.S. Aurelian, Nicolae 
Iorga, Petru Poni, Victor Slăvescu, Mihai Ralea, Constantin 
Prisnea și alți miniștri ai Agriculturii și ai Învățământului, 
urmând spusele unui mare demnitar român din perioada 
comunistă – prim-ministrul  Manea Mănescu (care a ajutat 
imens evoluția școlii și a podgoriei),   că ,,Cine intră în această 
vinotecă și sală de degustări iese înnobilat cu toate miresmele 
lumii incluse în vinurile gustate și impresiile citatelor savurate. 
Elogiem pe toți cei care muncind și învățând în acest liceu și-a 
adus contribuția ca să-l facă atât de mândru și înfloritor... 
Omagiem cu pioșenie pe toți iluștri dispăruți ai școlii, adresăm 
felicitări călduroase – profesorilor și elevilor pentru meritele pe 
care le-au dovedit – dorindu-le viață lungă și neobosită cu 
succese multe și pline de strălucire”. 

literaturliteraturliteraturliteratură 
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Acad, prof. Valeriu D. Cotea, în fruntea colectivului de 
catedră de la Facultatea de Horticultură din Iași scria la ultima 
vizită (pe 14.03.2015) că ,,cele 30 de lucrări valoroase, 
publicate  și peste 1000 de studii și articole științifice îl 
recomandă ,de la sine, pe Avram D. Tudosie să intre în 
rândurile oamenilor de știință ai academiei, unde îi este locul de 
multă vreme, intrând în rândul reputaților...” 

Toți au citit și și-au însușit crezul vinotecilor, scris de 
Alexandru O.Teodoreanu, pe fundalul vinotecii, precum și 
urarea: ,,Îngăduiți-mi să așez Școala Viticolă și Colegiul 
Agricol Huși printre piramidele care înalță numele orașului și al 
Moldovei viticole, făcând din Huși, așa cum spuneam, ,,casa 
noastră de suflet”.(V.D.Cotea) 

,,Cine vizitează această instituție și răsfoiește cărțile de 
aur care constituie o colecție de suflet și de vizită ale viticulturii 
moldave și deschide poarta primitoare a Micii Academii a viei 
și vinului se înnobilează pentru toată viața...” . Acad. V.D.Cotea 
(26 oct.2008), la sărbătorirea Centenarului Școlii. 

Să nu se uite că cifra absolvenților noștri se ridică la 
circa 10.000, din care 1.500 sunt titrați universitari, 39 doctori 
în știință, 43 doctoranzi și cercetători. Numai în prezent avem 7 
profesori universitari în activitate, de la șefi de disciplină la șefi 
de catedră și decan. 

Aș vrea să nu uit o frumoasă expresie rostită în vinoteca 
școlii de Mircea Snegur, Președintele Republicii Moldova, care 
sună: ,,Mă bucură că la Huși seculara tradiție de întâmpinare a 
oaspeților cu pâine și sare este înlocuită cu degustarea vinului 
Busuioacă de Bohotin”. Iar Ion Iliescu, care-l însoțea, ne-a urat 
,,Multe felicitări pentru căldura și entuziasmul ce l-ați depus în 
organizarea și prosperarea acestei instituții interesante...”. 

Nu putem sări peste citatul primului ministru Petre 
Roman, care gustând Busuioaca de Bohotin a spus: ,,Cine n-a 
iubit o femeie frumoasă și isteață se spune că a trecut degeaba 
prin viață, iar cine n-a gustat o Busuioacă de Bohotin de la 
școală – nu știe ce-i dulceața vieții...” 

La vizita unor mari delegații franceze, care au vizitat 
școala, imediat după Revoluție, acad. Valeriu D. Cotea a 
încheiat: ,,Înregistrându-i și susținându-i ascensiunea în planul 
activității didactice și științifice, orice personalitate, ce 
poposește în Școala de Viticultură ,,Dimitrei Cantemir din Huși, 
astăzi Colegiul Național ,,Dimitrie Cantemir” are sentimentul că 
răsfoiește cartea de suflet și de vizită a viticulturii moldave și 
deschide poarta primitoare a unei Mici Academii 
(preuniversitare) a viei și vinului”.  

Școala Viticolă din Huși, azi renumitul Colegiu Agricol, 
,,Montpellierul” României, a fost vizitat, cunoscut și lăudat de 
răsunătoare personalități române și străine – păstrătoare ale unor 
vestigii de mare mândrie pentru țara noastră dețin și numeroase 
gânduri și aprecieri din trecutul și prezentul școlii ca: Nicolae 
Iorga, Spiru Haret, P.S. Aurelian, Vasile Pârvan, M. Ralea, 
Ionel și Păstorel Teodoreanu, Marin Preda, Eugen Simion, 
Constantin Ciopraga, Al. Piru, Adrian Păunescu, Grigore Vieru, 
Nicolae Dabija, dar și artiști de la hușeanul Al. Giugaru până la 
Tamara Buciuceanu, Ion Frunzetti și mulți, mulți alții au 
așternut impresii ce se constituie într-o minunată carte de vizită 
a școlii –  a personalităților vizitatoare ( incluse în Panteonul 
celor două coloane de la intrare). 

Acad. prof. Constantin Ciopraga  a scris: ,,O colectivitate 
entuziastă și harnică a fost și este Colegiul Agricol – cel care 
poartă numele lui Dimitrie Cantemir, care îndeplinește rolul de 

pionier în viticultura Moldovei”. Și-l amintește pe Nicolae Iorga 
care scrie: ,,Școala s-a născut pentru podgorie și podgoria 
strălucește prin școală.” 

Îngăduiți-mi să așez acest lăcaș de viticultură printre 
piramidele care înalță numele orașului, al Moldovei viticole, 
făcând așa cum spuneam, din HUȘI ,,casa și cartea noastră de 
suflet”. 

Aș vrea să nu se uite că absolvenții noștri sunt mari 
specialiști în domeniu, iar alții precum Valerică Petraru și alții 
constituie fabuloasa orchestră ,,Trandafir de la Moldova”, care 
urcă mereu pe trepte tot mai înalte – cu cântecul și jocul 
moldovenesc, la toate manifestările locale, naționale și 
internaționale, ca: Franța, Elveția, Belgia, Olanda și altele. 

 
La impresiile de mai sus – privind viața și activitatea 

acad.prof.dr.Avram D. Tudosie,  înserate de mai mulți colegi, 
ingineri și academicieni, academicianul biolog ieșeanul 
Constantin Toma, dr.ing. Virgil Grecu, inspector general expert 
al O.I.V.V. Paris, prof. univ. dr. Ion Avarvarei, rectorul 
Universității Agronomice din Iași, acad.prof.univ. Cristian 
Hera, vicepreședinte al Academiei Române, scrie un citat care 
merită reluat:  

,,Impresionat de atenția cu care m-ați onorat, dăruind 
din excelentele dumneavoastră cărți, pline de istorie viti-
vinicolă și realizări profesionale. 
 Vă  rog să-mi îngăduiți să vă mulțumesc din suflet, să 
vă felicit călduros pentru eforturile făcute cu pasiune și 
pricepere de-a lungul întregii vieți, pusă în slujba progresului, 
cercetării, învățământului și generalizării cunoștințelor din 
domeniul pe care l-ați păstorit cu atâta generozitate. 
 
 Cine nu cunoaște trecutul și nu realizează prezentul, nu 
poate construi un viitor durabil, sănătos. Fie ca exemplul 
dumneavoastră, apreciat în carte, de mari personalități, să fie 
,,contaminat” pentru generațiile de astăzi și cele ce vin. Cu alese 
urări de bine și sănătate. Acad. Cristian Hera.” 
 
 Se cuvin amintite aici și câteva din zecile de 
recomandări profesionale pentru a mi se decerna titlul de 
Membru al Academiei Oamenilor de Știință din România, 
precum  acad.prof. univ. Gheorghe Sin, președintele Academiei 
de Științe Agricole și Silvice; acad.prof.univ. dr.doc. Nicolae 
Ștefan, fondatorul Academiei de Științe Agricole și Silvice și al 
renumitului Institut de Cercetări Horti-Viticole din România; 
prof.univ.dr. Dan Șchiopu, președinte de secție la Academia 
Oamenilor de Știință din România. și nu în ultimul rând 
felicitările și scrisoarea acad. prof.univ. Gheorghe Glăman, 
transpusă în volumul Sărbătoririi Centenarului Societății 
Române de Horticultură, din 29.10.2013. 
 
 Și nu în ultimul rând acad. prof.univ. N. Ștefan pentru 
felicitările aduse lucrărilor mele care scrie: ,,Continuați cu 
aceeași râvnă pentru relevarea talentului dumneavoastră istoric, 
profesional și literar-beletristic. De când vă cunosc ați muncit, 
scris și rodit, cum de la noi din țară, nu a făcut-o nimeni până 
azi. Și nu uitați că verba volant și scripta manent. Recunosc, și 
ar trebui să recunoască și alții că ați intrat deja în istorie. 
Continuați cu același entuziasm, și de aici înainte, să fiți mereu 
în fruntea altora...” 
 

literaturliteraturliteraturliteratură 
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 Inginerul Leonard Vasiliu, expert principal, oenolog la  
Departamentul Agriculturii de Stat, din Ministerul Agriculturii:
 
         Dragă coleg, am primit scrisoarea ta și volumul om
pentru venerabila vârstă de 85 de ani și acordarea titlului de 
Membru al Academiei Oamenilor de Știință din România.
 
 Mă entuziasmează succesele tale și îmi provoacă o 
cuvenită stare de admirație pentru titlurile dobândite de
carierei tale. De altfel de câte ori deschid o lucrare  din cele 20 
pe care mi le-ai trimis, rămân impresionat nu numai de 
conținutul dens al scrierii ci și de verva tânără și broderia 
beletristică abundentă, care le însoțește. Expunerea devine mai 
totdeauna interesantă și catifelată: te ia de mână, te duce și îți 
oferă iscusit, arome și culori însoțite de concertul de ziceri, 
maxime, cugetări, versuri, reflecții, aforisme etc., etc.din 
trezoreria beletristicii, pe care în acest domeniu, ai cam secătuit
o. Aprecierile care se fac despre vin de către o mul
numeroasă de personalități de la laureați ai Premiului Nobel, din 
domeniile artelor, beletristicii  și nu numai – 
relativ ușor și stăpânesc cu brio coloritul verbal, adesea 
scânteietor prin nuanțe, sonorități și opinii sunt în general 
laudative, de preamărire și chiar copleșitoare. Nu scapă nici 
zeii! Să știi că și marii laureați ai Premiului Nobel ca: Isac 
Newton și Albert Einstein au fost mari amatori de vinuri rare, 
vechi și numai foarte bune. 

Am întâlnit recent, din vremea noastră,  din care puteam 
citi un text despre un pahar cu vin, text care provenea din o 
lume mai puțin numeroasă, mai tăcută, cu o exprimare 
riguroasă, rece, lucidă, condensată, adesea în matematică 
științele exacte. Mă refer la textul ce aparține marelui fizician  
Richard P. Feynman, socotită a treia minte uluitoare din ce a 
generat această planetă, după Isac Newton și Albert Einstein...

 
Despre această personalitate – iubitoare de un vin  mare 

și bun – la noi s-a scris foarte puțin, deși este laureat al 
Premiului Nobel din 1965, și lecțiile sale la Universitate 
adunate în lucrarea Fizica Modernă  totalizând 782.396 de 
pagini, de la mecanica newtoniană la mecanica cuantică. 

La noi s-a publicat un singur volum al său: ,,Vă 
glume domnule Feynman”. 

 
Presupunând că viața nu te-a adus în contact cu acest 

mare ,,degustător” de știință (și chiar vin). Având în vedere 
preocupările tale extinse față de vin mi-au apărut două 
necunoscute preocupări – extinse față de vin. 

Prima să îți prezint această personalitate și secundo să îți 
trimit scurtul său text în legătură cu un pahar de vin.

Rezum totul – privind paharul de vin cu un alt extras din 
lucrarea sa ,,Fizica Modernă”, pe care ți-l anexez:

 
,, Un poet a spus odată: ,,Întregul univers este cuprins 

într-un pahar de vin. Nu vom ști probabil niciodată în ce sens a 
vrut să spună asta...dar este adevărat că dacă analizăm un  pahar 
de vin cu atenție vom vedea în el întregul univers. Există acolo 
elemente chimice, fizice și chiar telurice care se răsucesc și se 
,,evaporă” în funcție de vreme. Reflecțiile vinului prin sticlă 
adaugă atomi și molecule noi la vinul din sticlă și din pahar. 
Pentru că, amândouă sunt o distilare a rocilor pământului 
compoziția sa vedem secretele vârstei universului, evolu
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și volumul omagial 
și acordarea titlului de 

Știință din România. 

și îmi provoacă o 
ție pentru titlurile dobândite de-a lungul 

De altfel de câte ori deschid o lucrare  din cele 20 
ai trimis, rămân impresionat nu numai de 

ținutul dens al scrierii ci și de verva tânără și broderia 
țește. Expunerea devine mai 

și catifelată: te ia de mână, te duce și îți 
și culori însoțite de concertul de ziceri, 

ții, aforisme etc., etc.din 
trezoreria beletristicii, pe care în acest domeniu, ai cam secătuit-

re se fac despre vin de către o mulțime 
ți de la laureați ai Premiului Nobel, din 

 care se inspiră 
șor și stăpânesc cu brio coloritul verbal, adesea 

ți și opinii sunt în general 
și chiar copleșitoare. Nu scapă nici 

știi că și marii laureați ai Premiului Nobel ca: Isac 
și Albert Einstein au fost mari amatori de vinuri rare, 

Am întâlnit recent, din vremea noastră,  din care puteam 
citi un text despre un pahar cu vin, text care provenea din o 

țin numeroasă, mai tăcută, cu o exprimare 
riguroasă, rece, lucidă, condensată, adesea în matematică și 

ține marelui fizician  
Richard P. Feynman, socotită a treia minte uluitoare din ce a 

și Albert Einstein... 

iubitoare de un vin  mare 
țin, deși este laureat al 

și lecțiile sale la Universitate 
adunate în lucrarea Fizica Modernă  totalizând 782.396 de 
pagini, de la mecanica newtoniană la mecanica cuantică.  

al său: ,,Vă țineți de 

a adus în contact cu acest 
știință (și chiar vin). Având în vedere 

au apărut două 

ți prezint această personalitate și secundo să îți 
trimit scurtul său text în legătură cu un pahar de vin. 

privind paharul de vin cu un alt extras din 
l anexez: 

odată: ,,Întregul univers este cuprins 
ști probabil niciodată în ce sens a 

vrut să spună asta...dar este adevărat că dacă analizăm un  pahar 
ție vom vedea în el întregul univers. Există acolo 

și chiar telurice care se răsucesc și se 
ție de vreme. Reflecțiile vinului prin sticlă 

și molecule noi la vinul din sticlă și din pahar. 
Pentru că, amândouă sunt o distilare a rocilor pământului și în 

secretele vârstei universului, evoluția 

stelelor și sclipirea vinului. Ce ciudată este chimia vinului: 
fermenții, enzimele și produsele lor sunt elemente ce descoperă 
mereu generalizarea întregii vieți și a fermentației. Nimeni nu 
poate descoperi chimia vinului așa cum a făcut
cauza unor boli de defecte. 

 
Cât de strălucitor este vinul rubiniu 

existența asupra conștiinței și minții omului care
degustă. Dacă mințile noastre limitate impun cu  ușurință, acest 
pahar cu vin, acest univers cu componentele  fizico
biologice, astronomce, telurice și psihologice și a.m.d. care 
totalizează circa  2.000 de componente (Victoria Cotea, 1996).

 
Așa că, hai să le adunăm la un loc, fără a uita în cele din 

urmă la cât bine fac. Și ne mai dau o ultimă plăcere: să
să uităm de toate!” 

,,Dacă scolastic, pentru ușurință, împărțim universul 
altfel spus învățăm, pe discipline că Richard P. Feynman ne 
atenționează că natura nu cunoaște mai multe date.”

 
În final trebuie înțeles – din aceste expresii introductive  

că un pahar de vin face parte din lumea cea mare a vinului, care 
sugerează modul său de gândire și de alcătuire al vinului 
,,lumesc”. 

În acest context lumesc: ,,Să ne mai dea o ultimă plăcere: 
să-l bem și să uităm de toate, pentru că numai a
descrețirea frunților, spre viață și bucurie.”

 
Vizitând printr-un schimb de experien

elevi - Spania – am văzut multe școli viticole, dar a noastră 
seamănă mult cu ce spunea profesorul T. Bejan, c
Mountpellierul și Sorbona României ca și surorile sale din 
Franța”. 

Ne pare rău că în reportajul scris de Ziarul ,,Obiectiv” pe 
27 septembrie 2017 – relatează lapidar această excursie de 
studii în Spania, fără să amintească măcar cine a condus
excursie și cu ce mari școli ale lumii s
directoarea Marinela Vasilescu. 

LAUDATIO
Profesorului nostru drag, doctor în 

D. TUDOSIE, ales, de curând,
și Membru al Academiei Oamenilor de Știință din 

România 
 

Prof.  dr.  Dumitru V.
 

Cu prilejul împlinirii a 85 de ani de via
activitate profesională și literară, înmănunchind 30 de cărți și 
peste 500 de studii științifice de specialitate și peste 1.000 
articole, profesionale, enciclopedice și 

Profesorul, idealul și idolul nostru  A.D. TUDOSIE, cu 
un colectiv strâns unit, harnic și priceput, a diriguit 
prof.dr.ing. Irimia Artene, prof. ing. masterand în Oenologice 
Eugenia Gaită, prof.ing. Ghe. Boboc, prof.ing. Ghe. Mo
Gheorghe Chetran, C.tin Butiuc,  Marcel Câdu 
câteva obiective școlare, viti-vinicole, patrimoniale de talie 
națională (T. Marian și C. Atanasiu), precum:

- Muzeul Viti-Vinicol Național cu 600 de piese de 
valoare arheologică și unicat de

literaturliteraturliteraturliteratură 
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și sclipirea vinului. Ce ciudată este chimia vinului: 
ții, enzimele și produsele lor sunt elemente ce descoperă 

ți și a fermentației. Nimeni nu 
șa cum a făcut-o Louis Pasteur, 

Cât de strălucitor este vinul rubiniu și cum își impune 
ța asupra conștiinței și minții omului care-l observă și 

țile noastre limitate impun cu  ușurință, acest 
har cu vin, acest univers cu componentele  fizico-chimice, 

și psihologice și a.m.d. care 
totalizează circa  2.000 de componente (Victoria Cotea, 1996). 

șa că, hai să le adunăm la un loc, fără a uita în cele din 
Și ne mai dau o ultimă plăcere: să-l bem și 

șurință, împărțim universul 
țăm, pe discipline că Richard P. Feynman ne 

ționează că natura nu cunoaște mai multe date.” 

din aceste expresii introductive  
că un pahar de vin face parte din lumea cea mare a vinului, care 

și de alcătuire al vinului 

În acest context lumesc: ,,Să ne mai dea o ultimă plăcere: 
ităm de toate, pentru că numai așa încercăm 

țirea frunților, spre viață și bucurie.” 

un schimb de experiență – profesori - 
școli viticole, dar a noastră 

seamănă mult cu ce spunea profesorul T. Bejan, că: ,,Ea este 
și Sorbona României ca și surorile sale din 

Ne pare rău că în reportajul scris de Ziarul ,,Obiectiv” pe 
relatează lapidar această excursie de 

studii în Spania, fără să amintească măcar cine a condus această 
și cu ce mari școli ale lumii s-au ,,confruntat”  

LAUDATIO 
Profesorului nostru drag, doctor în științe Avram 

D. TUDOSIE, ales, de curând, 
și Membru al Academiei Oamenilor de Știință din 

 

Dumitru V.  MARIN - Vaslui 

Cu prilejul împlinirii a 85 de ani de viață și peste 50 de 
și literară, înmănunchind 30 de cărți și 

științifice de specialitate și peste 1.000 
 de îndrumare tehnică. 

și idolul nostru  A.D. TUDOSIE, cu 
și priceput, a diriguit – cu 

prof.dr.ing. Irimia Artene, prof. ing. masterand în Oenologice 
Eugenia Gaită, prof.ing. Ghe. Boboc, prof.ing. Ghe. Moraru, 
Gheorghe Chetran, C.tin Butiuc,  Marcel Câdu ș.a. au ridicat 

vinicole, patrimoniale de talie 
și C. Atanasiu), precum: 

țional cu 600 de piese de 
și unicat de peste 100 de figuri 
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zoomorfe, din bătrâni butuci de viță de vie, rezultați 
din defrișări. Procurarea celor mai valoroase obiecte 
muzeistice, din totalul de 600 s-a făcut prin aducerea 
unui obiect acceptabil la  muzeu – de către toți elevii 
celor 30 de serii de absolvenți (1964-1994), precum 
și de foarte mulți absolvenți, care lucrau în domeniu, 
din toate colțurile țării, până și din Basarabia. 
Elevii fiind trecuți, cu obiectul sau obiectele aduse, 
în evidența muzeului; mulți fiind publicați în 
numeroase reviste periodice ale școlii ,,Tradiții și 
Năzuințe”, la capitolul Prienenii Muzeului Viticol.  
Unele obiecte, mai rare, au fost cumpărate și cu 
bani, din veniturile școlii de la ferma de producție și 
practică școlară.  
Conservarea lor cu deparatox și fierte în ulei sicativ 
a fost prestată de către elevii horti-viticoli, în frunte 
cu frații Tălmaciu Mihai (azi profesor universitar și 
șef de catedră la Universitatea Agronomică din Iași), 
cu fratele său Tălmaciu Eugen, șeful Fermei Viti-
pomicole din Bârlad, înlocuiți, ceva mai târziu de 
Mihai Istrate, ajuns profesor universitar la Iași, șeful 
Disciplinei de Pomicultură. Ajutați concret și de 
profesoroara Cornelia Coșug (și tatăl său), de la 
Muzeul Satului din București, la dispoziția 
prof.univ. dr. Gheorghe Focșa, husean și directorul 
Muzeului Satului. Acest punct și viitor muzeu viti-
vinicol a fost inaugurat pe 29 iunie 1966, în prezența 
celui mai mare viticultor al țării, acad. prof.univ Ion 
C. Teodorescu, însoțit de prof.dr. Teodor Bejan și 
dr.ing. Eugen Constantin Meves – din Ministerul 
Agriculturii; 

În 1966, colectivul profesoral al școlii – un adevărat corp 
de elită i-a permis Școlii Viticole să se transforme într-un liceu 
agricol, de vază și apoi în Colegiul Național Agricol ,,D. 
Cantemir”, totalizând 5 profile cu peste 1.000 de elevi, 
,,devenind” astfel o ,,Mică Universitate locală” (prorector Ion 
Vieru, Iași), numită ,,Monthpellierul și Sorbona României” 
(acad.prof. T. Martin, T. Bejan); 

Ferma viticolă din jurul Școlii de 8,5 hectare s-a extins la 
11, 5 hectare amplasându-i-se o colecție ampelagrafică de 50 de 
soiuri de viță roditoare și 10 soiuri de viță portaltoi, în 1980 și 
alte  parcele și câmpuri experimentale din 7 soiuri, pe 1 – 1,5 
hectare fiecare. 

În 1977 Școala și-a reluat terenul vechii Ferme școlare, 
de 30 de hectare, ,,predate” de conducerea școlii, I.A.S. Huși, la 
înființare ( 9 martie 1959). Pe aceeași suprafață în toamna 
anului 1977 și primăvara anului 1978 - Școala - cu elevii săi – a 
plantat 8 soiuri principale de vin și 2 soiuri de masă, (în parcele 
experimentare comparative). Tot acum s-a plantat o parcelă 
tânără cu Busuioacă de Bohotin Huși, selecționată (mutată cu 
pământ mult, în coșuri mari de nuiele), precum și 100 de butuci 
din noul soi creat de școală, numit ,,Busuioacă de Huși-Hogaș” 
care s-au plantat pe marginile parcelei cu Busuioacă de 
Bohotin-Huși. 

În toamna acestui an, vom recolta din acest soi creat 
coarde altoi, pentru înmulțire în primăvara anului 2018 și 
următorii. 

Produsele fermei școlare au contribuit din plin la 
obținerea unor fonduri substanțiale pentru dezvoltarea bazei 

materiale a școlii, din veniturile de vânzări anuale de vin ce 
echivala cu 2 tractoare U.T.B. sau două  mașini ,,Dacia 1300”. 

 
Fermele școlii au devenit din 1978-1980 – un model pe 

țară (dr.ing. T. Marian), încât în 1979 și 1989 s-au putut 
organiza la Huși 2 olimpiade școlare pe țară, cu participarea a 
50 de licee,  directori, profesori și elevi olimpici. 

Întrucât producția de struguri depășea cu mult 
posibilitățile de vinificație a recoltei din 1977-1980 am extins 
capacitatea de  vinificație, restructurând și dublând crama 
pivniță-veche, construită de C. Hogaș și Teodor Volcov în 
1936-1945. 

Totodată am început un nou complex vinicol cu o 
vinotecă modernă de 25 de vagoane cu mai multe hrube și spații 
pentru adăpostirea vinurilor în butoaie dar și în sticle. 

Vinoteca veche – prin extindere și dublare, în 1978-
1980, a suferit o amplă modernizare încât fața i-a fost 
,,voevodal” sculptată și pe dinăuntru ca o icoană cu celebre 
citate pictate, încât, cum spunea președintele Academiei 
Române, Eugen Simion și academicianul Constantin C. 
Giurescu - ,,Nimeni nu poate vizita această incintă, fără să-și 
noteze câteva citate celebre, neuitabile, din această incintă 
sacră”. 

Ambele vinoteci adăpostesc Vinoteca Națională a Școlii, 
de 30.000 de sticle, din toate podgoriile românești, datorită și 
marelui patriot hușean, Mihai Ralea și ministrul I.A.S., 
prof.univ. Bucur Șchiopu. 

Devenind astfel, prima Vinotecă Națională a României, 
(acad.prof. M.Oșlobeanu) ,,zestrea” a sutelor de absolvenți, care 
lucrau în domeniu și dădeau școlii viticole, pentru vinotecă, 
,,ofrandele” lor anuale cele mai reușite. 

Pe fundalul vinotecilor strălucește fosforescent Crezul 
Vinotecilor (compus, chiar aici, de Păstorel Teodoreanu și 
publicat în 1928) și o serie de citate celebre din epoca homerică, 
până în zilele noastre (culese și scrise de A.D. TUDOSIE în 
manuscrisul primei antologii naționale ,,Ambrozie și Nectar”). 

Tot aici tronează Pantheonul glorioșilor înaintași – 
fondatori și preamăritori ai podgoriei și școlii viticole – ordonați 
de acad.istoric C.C. Giurescu și acad. viticultor I.C. Teodorescu 
– (listă enumerate pe 2 coloane  ce-ți fură ochii prin valoarea lor 
- , începând cu inițiatorul primei școli viticole hușene, 
acad.prof. Petre S. Aurelian (fost mare ministru și prim-
ministru), care și-a trimis la Primul Congres Viticol, din județul 
Fălciu, ținut la Huși pe 7 decembrie 1897, principalii săi 
consilieri G. Nicoleanu și V. Buțureanu. 

Urmează alte zeci de mari contribuitori la existența 
podgoriei și a înfiripării și dezvoltării Școlii Viticole Hușene, ca 
Spiru Haret, adus de senatorul hușean, N. Ghe. Lupu – pentru 
,,botezarea” Școlii Viticole în 1908 și al primei Vinoteci 
Școlare în 1909. 

N. Iorga  în 1931, ca prim-ministru și ministru al 
Educației Naționale, vizitând cele două instituții s-a exprimat 
elogios astfel: ,,Cine intră în Școala Viticolă și în renumita sa 
vinotecă, trebuie să intre  și să iasă – ca într-un templu, covârșit 
de respect și cu pălăria în mână”. 

Iar acad.prof.univ. Vasile Pârvan participând  în 1924 la 
Congresul Vinicol  la Școala din Huși  se exprima: 

,,Deși Podgoria Huși și Școala Viticolă sunt geografic 
depărtate de capitala țării stau cu produse și ospitalitatea la 
mijloc pe masa țării. Iar regina Maria, ,,mama răniților”, 

literaturliteraturliteraturliteratură 
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împreună cu George Enescu s-au exprimat că ,,Hușul este cel 
mai cochet și principal oraș podgorean din toată Moldova”. Iar 
Bogdan Petriceicu Hașdeu scria că ,,Hușul este Sinaia 
Moldovei, după cum Râmnicu Vâlcea este Sinaia Olteniei”. 
Acad. prof. A. M. Negrul și acad. G. Constantinescu 
recunosșteau pe 12.06.1972, că ,,Cele mai bune soiuri sunt tot 
cele adaptate de milenii aici. Ele rămân veritabile urme ale 
viticulturii noastre vechi, făcând aluzie la istoria veritabilei 
noastre Busuioaca de Bohotin Huși, care-și are originea în 
România  la Huși până la Bohotin, unde dă cel mai strașnic vin. 
Busuioaca este și trebuie să intre în emblema orașului Huși”. 

Bogdan P. Hașdeu a descoperit-o pentru prima dată la 
Dănești – Vaslui (vezi veche monografe a comunei Dănești), pe 
care o considera răspândită în Moldova de mijloc, pe care a 
descris-o cum îi spuneau localnicii ,,Poamă rară aromată” (și 
muscată) și o descrie în 1874 în ,,Originile viticulturii la 
români” (în Columna lui Traian nr.4/1874). 

Și acad. prof. univ. I. C. Teodorescu își face o mândrie 
din ea, după ce a gustat-o la Congresul Viti-Vinicol  din 1923, 
de la Școala Viticolă Huși și în 1937, la  Concursul Național de 
Vinuri de la București, în prezența a jumătate de Consiliu de 
Miniștri și a regelui Carol al II-lea, care încheie – ridicându-se 
în picioare – spre surprinderea tuturor că ,,Acest vin aromat roz 
trandafiriu de la Huși, trebuie băut în genunchi ca la 
spovedanie, și nu în picioare ca la împărtășanie”. 

Nu întâmplător, acad. V.D. Cotea spunea în fața a 500 de 
podgoreni din toată țara, la Concursul Național de Vinuri de la 
Vaslui și București, din 1996, ,,Busuioaca de Bohotin și Școala 
Viticolă  înalță al nostru  spirit și destin”. Reprezentanții celor 
două ministere și a celor 50 de licee viticole, prezente la 
Olimpiada Școlară de la Huși, din 1989, au scris în Cartea de 
Aur a școlii că: 

,,Colegiul Agro-Viticol din Huși, 
Prin vechea sa vinotecă și celebrele sale vinuri, 
Ce se eternizează aici 
Constituie o stație tranzit 
Între Pământ și Olimp, 
Panteonul zeilor sufletelor 
Și al nemuririi bogățiilor noastre veșnice!” 
Acest citat – susține Ministrul  Agriculturii, Angelo 

Miculescu, că trebuie să intre și în antetul școlii, din orice 
corespondență, cum se întâmplă azi, în toată lumea marilor 
vinoteci sau a marilor Case de  vinuri. 

Celebrul soi și vin de Busuioacă de Bohotin, a podgoriei 
vocație și a Școlii Viticole revelație a fost revitalizată și 
tehnologic modernizată și optimizată - și redată podgoriei ca o 
nouă valută forte în circulație și de A.D.Tudosie. Și care la 
Concursurile Mondiale de la Atena și Paris, prezentate de acad. 
V. D. Cotea, vicepreședintele O.I.V.V. Paris, a fost ,,veritabil” 
și  chiar mondial premiată: denumită la Atena și Paris ca ,,elixir 
regal și de vis a Hușilor comoară, de talie nu numai europeană”. 

Iar poetul Nicolae Dragoș (și scriitorul Octavian Paller) 
vizitând Școala și ,,împărtășindu-se” cu o degustare, a scris  
Imnul Busuioacei de Bohotin-Huși: 

Busuioacă Bohotină 
Cu aroma ei divină 
Și culoarea ce lumină 
Viața noastră cea puțină 
Ce se duce să nu vină. 
Și-ți găsim doar o vină, 

Ești divină, dar puțină! 
Poeții au numit-o ,,un vin de vis, cu care te vezi în 

paradis, oricâte păcate a-i fi comis” (acad. M. Abramovici), a 
cărui mireasmă a încântat și pe N. Iorga, marele nostru savant și 
pe Nicolae Titulescu, marele lumii diplomat, și pe regele Carol 
al II-lea, puțin cam mult amorezat, dar cel mai mult pe regina 
Maria, ca și pe Vasile Pârvan, Ion Simioneascu, M. Sadoveanu, 
C. Sandu-Aldea, Octavian Goga, Liviu Rebreanu, Al. Vlahuță, 
Mihai Ralea, G. Topârceanu, Păstorel Teodoreanu, Marin 
Preda, C. Ciopraga, Fănuș Neagu, Radu Miron, Grigore Vieru, 
Aurel Popa, Nichita Stănescu, Eugen Simion, Adrian Păunescu, 
Nicolae Dabișa ș.m.a. din contemporaneitate și din 
străinătate...Precum  și toți marii specialiști ai țării începând cu 
G. Ionescu-Șișești, Traian Săvulescu (președintele Academiei 
Române și conducătorul doctoratului profesorului hușean Ghe. 
Bălțatu), Ion C. Teodorescu, V.D. Cotea, Ștefan Teodorescu, 
Constantin Toma, T. Martin, M.I. Neagu, Brad Segal, M. 
Gheorghiță, Mircea Bulancea și mulți alții. 
 Doctorul A. D. Tudosie, și de curând academician, ai 
lansat toate aceste creații, singulare și naționale, pe lângă 
vinurile magistrale  și o adevărată operă științifico-culturală, 
care a fost prețuită înălțător de peste 1.000 de notabilități (în 50 
de ani ca hușean), în scrierile lor sau ale înaintașilor școlii – la 
vizitarea unității sau la o degustare științifico-romanțată, de 
A.D.Tudosie oficiată și niciodată uitată, ba din contră 
reverberată, trecând această Mică Academie a Viei și Vinului de 
la Huși în eternitate și universalitate, - și prin cele 30 de cărți și 
sute de studii și articole publicate, cu demnitate. 

Gândind că prin acest ritual ar ,,reînvia” marii noștri 
înaintași și voevozi de la Ștefan cel Mare la Dimitrie Cantemir, 
Al.I. Cuza și M. Kogălniceanu – care la Huși își revigorau 
elanul.  

În numele multor  absolvenți, din toate seriile, cunoscuți 
și prieteni,  semnează: George Budacea, Irimia Artene, Marinela 
Voiculescu, Eugenia Gaită, Gheorghe Sârbu, Ion Ciupilan, 
Dumitru Buzatu, frații Bichineț, Georgeta Olaru, Teodor 
Pracsiu, D.V. Marin, V. Merlan, Theodor Codreanu, Ion Ghe. 
Pricop, Nicolae Ștefan, Liviu Dejeu, Virgil I. Grecu, Ghe. 
Bernaz, Constantin Toma, Petru Ioan, Costică Tiron, Bujor și 
Creola Mănescu, Nelu Tătarru, Munteanu Vasile, Mihu Ghica, 
Costin Clit, Ioan Bogdan, Antohi-Cimbru, Mereuță Mariana, 
Oanea Maria, Donose C.tin, Coneliu Bârsan, Mihai Patic, 
Alexandru Volcov, Hondru Vasile, Silitră Aurelia, Maria 
Vasilache-Strâmbu, Neta Mânzărau, Istrate Dodonica, Mihai 
Tălmaciu, Eugen Tălmaciu, Mihai Istrate, Jan Patraș, Ștefan 
Petcovici, Paul Barbău, Dumitru Zaharia, Artenie Irimia, 
Gheorghe Boboc, Bordei Victor și soția, Ștefan și Valerică 
Șelaru, Mihai Prodea, Eugenia Ciumac, Gheorghe Popa, 
Agheorghiesei Anton, Grosu Georgeta (Mitropolia Românî 
Ortodoxă din Erusalim), Nicușor Popa, Stelian Dima, frații 
Pădure, Marcu Vasile, Dacu Vasile, Valeriu Parfene, Viorel 
Ralea, Dumitriu Mihai, Hristodor Constantin, Remus Socol, 
Țiței Constantin, C. Cogălniceanu, Claudiu Crețu, Sorin Vulpe, 
Relu Erașcu, Nelu Irimia, Huțuțui (Pavel) Doina, Arion-
Țigănașu Liliana, Avi-Dănuț Tudosie, Romică Baciu, Emil 
Berbecaru,  Bălțăteanu Constantin, Romanescu Paul, Pivniceru 
(Vârnă) Georgeta, Prodan Teodor, Voloacă I. C.tin (Canada), 
Pălie Cristina și Carmen, Bocâncă Doina, Gânju Felicia, 
Cristinel Popa, Idriceanu Rodica, Savin Viorel, Tofan Mircea, 
Bălan Liviu, Tălmaciu Grigore, Filip Genoveva, Manta Marian 
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(Franța),  Mocanu Rodica, Rusu Ion (Italia), Vasiliu Eugen 
(Franța), Bujilă C.tin, Solomon Cristinel, Grigoraș Maria, 
Munteanu Doru, Țenu Carmen, Ganea Alexandru, Toporr 
Maria, Florea Petru, Hortolomei Angela, Costin Geta, Ursu 
Carmen, Agavriloaie  Claus, Macovei Crizantema, Spâni
Iulian ș.a. 

În încheiere, redăm două aprecieri academice de mare 
valoare, privind activitatea complexă a strălucitului nostru 
dascăl.  

,,Țin să vă felicit, în mod cu totul deosebit, pentru 
valoroasele lucrări, cu care ne bucuri continuu, cât 
perseverența în reliefarea talentului dumitale profesional și 
scriitoricesc, în aceeași măsur; 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 recunoască și alții că ați intrat deja în istorie. 
Continuați cu același entuziasm și de aici înainte ca să fiți 
mereu în frunte.”  

   Acad. prof. univ. dr. doc. Nicolae Ștefan
vicepreședinte al Academiei de Științe Agricole și Silvice, 
ministru în ce-a de a doua jumătate a secolului trecut 
fondatorul renumitului Institut de Cercetări Horti
(I.C.H.V.). 

Profesorul literat și ziarist de frunte, directorul ziarului și 
revistei ,,Meridianul cultural românesc” și al primului post de 
radio și televiziune din Vaslui după 1989, scrie: 

În dorința de a fi de folos și peste generații recunosc ca 
vice-președinte al Uniunii ziariștilor din România că: 
contribuțiile oenologului, monografului, cercetătorului, 
degustătorului și profesorul și omul de mare spirit și 
academician – A. D. Tudosie – este cel mai cunoscut cântăre
vinurilor – în care scop a scris 10 lucrări literare 
științifice profesionale, că fără ele ( Podgorii și vinur
Ambrozie și nectar, Podgoriile românești în literatură, Via și 
vinul în literatură, Dicționar viti-vinicol-literar, aforistic 
anecdotic umoristic și toate celelalte), viitorimea ar fi mai 
săracă în informații, orașul Huși mai puțin cunoscut, podgoria
mai puțin celebră... acest om al cetății, a secolului trecut Avram 
D. Tudosie, după ce a fost ales și Membru al Academiei 
Oamenilor de Știință, riscă să rămână și în mileniul abia 
început... fapt ce ne bucură tare mult.”  

 

Album Național. 
Mari agronomi români (1800

 
        Profesor  dr. Viorel Iulian Peștean, membru de onoare 
al Academiei de Științe Agricole și Silvice, lansează la 
Editura ,,PIM” din Iași primul volum: care cuprinde viața 
și activitatea a MARILOR AGRONOMI ROMÂNI 
2000. 

n lucrare este tratată viața și opera a peste 100 de mari agronomi 
român, printre care și conjudețeanul nostru Prof. Dr.Ing. AVRAM 
D. TUDOSIE,  nou academician la Academia Oamenilor de 
de la pagina 338 – 339, inclusiv un portret și o figură a Vinotec

Naționale a Colegiului Agricol ,,D. Cantemir” din Huși.
Rezumăm textul paginilor biografice (de la pag.338, 339 

405) ale acad. Avram D. Tudosie, care s-a născut la 14 martie 1931, în 
comuna Lădești din județul Vâlcea. A încheiat studiile liceale la 
Drăgășani, urmând în continuare cursurile Facultății de Viticultură din 
București. Lucrează ca director tehnic la I.A.S. Ivești, raionul Tecuci, 5 

Î 
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),  Mocanu Rodica, Rusu Ion (Italia), Vasiliu Eugen 
ța), Bujilă C.tin, Solomon Cristinel, Grigoraș Maria, 

Țenu Carmen, Ganea Alexandru, Toporr 
Maria, Florea Petru, Hortolomei Angela, Costin Geta, Ursu 

Crizantema, Spânișteanu 

În încheiere, redăm două aprecieri academice de mare 
valoare, privind activitatea complexă a strălucitului nostru 

Țin să vă felicit, în mod cu totul deosebit, pentru 
tinuu, cât și pentru 

ța în reliefarea talentului dumitale profesional și 
și măsur; de când vă cunosc ați muncit și 

țară, nu a făcut-o până în 
ripta manent. Recunosc 

și ar trebui să recunoască și alții că ați intrat deja în istorie. 
ți cu același entuziasm și de aici înainte ca să fiți 

Ștefan, fondator și 
Științe Agricole și Silvice, 

a de a doua jumătate a secolului trecut și 
fondatorul renumitului Institut de Cercetări Horti-Viticole 

și ziarist de frunte, directorul ziarului și 
și al primului post de 

 
ța de a fi de folos și peste generații recunosc ca 

ședinte al Uniunii ziariștilor din România că: ,,Fără 
lui, cercetătorului, 

și profesorul și omul de mare spirit și 
este cel mai cunoscut cântăreț al 

în care scop a scris 10 lucrări literare și 20 
științifice profesionale, că fără ele ( Podgorii și vinuri, 

și nectar, Podgoriile românești în literatură, Via și 
literar, aforistic și 

și toate celelalte), viitorimea ar fi mai 
ții, orașul Huși mai puțin cunoscut, podgoria 

țin celebră... acest om al cetății, a secolului trecut Avram 
și Membru al Academiei 

Știință, riscă să rămână și în mileniul abia 

români (1800-2000) 

ștean, membru de onoare 
Științe Agricole și Silvice, lansează la 
și primul volum: care cuprinde viața 

și activitatea a MARILOR AGRONOMI ROMÂNI – 1800-

ța și opera a peste 100 de mari agronomi 
și conjudețeanul nostru Prof. Dr.Ing. AVRAM 

D. TUDOSIE,  nou academician la Academia Oamenilor de Știință, 
și o figură a Vinotecii 

ționale a Colegiului Agricol ,,D. Cantemir” din Huși. 
Rezumăm textul paginilor biografice (de la pag.338, 339 și 

a născut la 14 martie 1931, în 
ști din județul Vâlcea. A încheiat studiile liceale la 

șani, urmând în continuare cursurile Facultății de Viticultură din 
ști. Lucrează ca director tehnic la I.A.S. Ivești, raionul Tecuci, 5 

ani, după care este transferat la Stațiunea Experimentală Viticolă 
Odobești – pentru rezultatele deosebite ob
viilor pe nisipuri. În 1964 ca urmare a rezultatelor ideale ob
Punctul experimental viti-vinicol Ivești este transferat de acad. Mihai 
Ralea și Nicolae Ștefan ca director la Stțiunea Experimentală Viticolă 
Odobești,  ,,strălucind podgoriile de la Ivești și Odobești”, cum susține 
ministrul agriculturii Constantin Prisnea. 

 
În perioada anilor cât a lucrat la Ive

nisipuri s-au extins la circa 4.500 hectare, iar vinurile de Băbească 
Oporto au culminat la toate concursurile na

La Huși a reușit ca vinurile  noastre să se situeze ca și marile 
podgorii ale lumii, precum cele din  Purcari, Basarabia, care erau 
importate de Casa Regală din Anglia. 

La I.A.S. Ivești și pe noile plantații exp
dezvoltat baza materială pentru teza sa de doctorat, sus
Teodor Martin, pe 12 iunie 1971. 

Stațiunea Experimentală Viticolă Odobești sub conducerea sa, 
în 5 ani de zile și-a dezvoltat plantațiile viticole de la 5 hecta
stațiunea, la 334 de hectare, construind pentru depozitarea recoltei 
acestor plantații un combinat  vinicol de 200 de vagoane (cu sprijinul 
neprecupețit al acad.prof.univ. Nicolae Ștefan), directorul Institutului 
de Cercetări Horti-Viticole București. 

Un sprijin material deosebit l-am primit 
Mihai Ralea, prim vice-președinte al Consiliului de Stat și a acad. 
prof.univ.dr. Manea Mănescu – prim ministru 
agriculturii Constantin Prisnea și Ion Ceaușescu, care au
din Stațiunea Odobești, un adevărat centru de construcții viti
noi, precum și un complex vinicol, cu hrube
administrative. 

La Huși, am construit o vinotecă nouă, pe lângă cea veche din 
1936 cu o capacitate de 25 de vagoane de vin 
butoiașe. Această ,,instituție” Vinoteca Națională a Colegiului Agricol 
din Huși a devenit prima Vinotecă Națională din România, cu peste 
30.000 de sticle și o capacitate de circa 50 de vagoane în vase.

 De aici, ca și de la Ivești au plecat multe vinuri la concursurile 
naționale, primind multe și medaliate medalii.

,,Înălțarea Podgoriei Huși multi-milenară de circa 5
hectare, care împrejmuiește patriarhalul oraș Huși, ca un vast 
amfiteatru natural, fără rival  pe plan național.” ( acad. prof.univ.dr. 
Manea și Bujor Mănescu) 

-Aici, autorul (A.D.Tudosie), a depă
edificând câteva obiective patrimoniale de talie na

- Muzeul Viti-Vinicol al Podgoriei Hu
de piese muzeistice și peste 100 de piese cu figuri zoomorfe din bătrâni 
butuci de viță de vie, rezultați de la defrișări,  ,,devenind astfel, fără 
egal pe plan național”.(acad.prof.univ. C.C. Giurescu și acad.prof.univ. 
I.C.Teodorescu); 

- Vinoteca nouă din micro-complexul vinicol ,,obijuterie 
arhitectonică națională” .(acad.prof.univ, rectorul Academiei de 
Arhitectură din București Cezar Lăzărescu)

Vinoteca veche, construită în 1936 de directorii Constantin 
Hogaș și Teodor Volcov, a fost extinsă – până la dublu 
bachic sculptată iar pe dinăuntru – ca o icoană decorată 
celebre din toate timpurile.( acad.prof.univ. C. Ciopraga 
acad.prof.univ.Constantin Toma). Ambele adăpostesc la ora actuală 

literaturliteraturliteraturliteratură 
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ști este transferat de acad. Mihai 

și Nicolae Ștefan ca director la Stțiunea Experimentală Viticolă 
ști și Odobești”, cum susține 

 

În perioada anilor cât a lucrat la Ivești, plantațiile viticole pe 
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prim ministru și a miniștrilor 
și Ion Ceaușescu, care au făcut în 5 ani 

țiunea Odobești, un adevărat centru de construcții viti-vinicole 
și un complex vinicol, cu hrube-pivnițe și alte construcții 

și, am construit o vinotecă nouă, pe lângă cea veche din 
te de 25 de vagoane de vin – depozitate în sticle și 

șe. Această ,,instituție” Vinoteca Națională a Colegiului Agricol 
și a devenit prima Vinotecă Națională din România, cu peste 

și o capacitate de circa 50 de vagoane în vase. 
și de la Ivești au plecat multe vinuri la concursurile 

ționale, primind multe și medaliate medalii. 
milenară de circa 5-6 000 de 

ște patriarhalul oraș Huși, ca un vast 
țional.” ( acad. prof.univ.dr. 

Aici, autorul (A.D.Tudosie), a depășit 50 de ani de activitate, 
edificând câteva obiective patrimoniale de talie națională: 

Vinicol al Podgoriei Huși și al României cu 600 
și peste 100 de piese cu figuri zoomorfe din bătrâni 

ță de vie, rezultați de la defrișări,  ,,devenind astfel, fără 
țional”.(acad.prof.univ. C.C. Giurescu și acad.prof.univ. 

complexul vinicol ,,obijuterie 
țională” .(acad.prof.univ, rectorul Academiei de 
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Vinoteca veche, construită în 1936 de directorii Constantin 
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Vinoteca Națională de 30.000 de sticle cu vin, din toate podgoriile 
românești, datorită marelui patriot hușean Mihai Ralea, care m
transferat pe 1 ianuarie 1964 de la Odobești  la Școala Viticolă din 
Huși, fondată de Spiru Haret și N.Ghe.Lupu în 1908 și Vinoteca sa în 
1909. 

Istorica Busuioacă de Bohotin – prințesa noastră providențială 
a fost revitalizată și optim tehnologizată de cadrele școlii, iar la Atena 
și Paris vinurile de Busuioacă au fost premiate ca vin licoros aromat și 
roz colorat, a școlii creație și a Hușilor revelație – de talie na
(acad. V.D. Cotea și acad.V. Stoian) 

Se impune mențiunea că autorul, A. D. TUDOSIE a dezvoltat 
la Huși și o adevărată operă culturală, prin publicarea a 30 de cărți și 
peste 1.000 de studii și articole; fiind declarat ,,cel mai prolific din 
în profesia sa – mai ales literaturizată”. (acad. N. Ștefan și acad. V. 
Stoian) 

Toate aceste înfăptuiri materiale – spirituale 
înmiresmate au fost elogiate de peste 2.000 de notabilită
Onoare, de la primul ministru Nicolae Iorga, Manea Mănescu, Nicolae 
Văcăroiu, P.C.Tăriceanu și președinții Mircea Snegur și Ion Iliescu. 
Precum și în scrierile lor sau  ale altor  făclieri ai condeiului 
cunoașterea valorii unității sau la o degustare științific
făclierii școlii prezentată, și în ultimii 50 de ani de A.D. Tudosie 
oficiată și niciodată uitată, ba din contră reverberată. 

Autor prof.dr. Viorel Iulian Peștean, membru de onoare al 
Academiei de științe Agricole și Silvice. 

 

Doi cenacliști cu cărțile lor, iubitori ai 
pământului românesc, a familiei 

credinței 

Jurn. Ion N. OPREA 

Îmi face plăcerea ca în calitate de prieten 
la unele texte înmagazinate în antologiile care alcătuiesc 
a 12 volume ale  Cenaclului literar la distanță, coordonat de 
subsemnatul, să salut prezența dumneavoastră la această 
manifestare deosebită, de lansare a două căr
Sufletului în Rondel”,poezii  deci, autor doamna Olgu
Luncașu Trifan din Iași, și romanul „Dragoste și Frământări” de 
Marian Malciu, de loc din Slatina Olt, pe care îi felicităm pentru 
reușita lor. 

Este o manifestare culturală deosebită nu doar pentru 
că autorii celor două volume sunt actuali sau fo
poliția română, că în această sală – Casa lui Vodă Cuza, fosta 
reședință a regelui Ferdinand în războiul pentru reîntregirea 
hotarelor României grav ciopârțite mereu – cei doi autori ne
mai prezentat în timp și alte volume, proză și poezie, care ne
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000 de sticle cu vin, din toate podgoriile 
ști, datorită marelui patriot hușean Mihai Ralea, care m-a și 

ști  la Școala Viticolă din 
și, fondată de Spiru Haret și N.Ghe.Lupu în 1908 și Vinoteca sa în 

țesa noastră providențială 
și optim tehnologizată de cadrele școlii, iar la Atena 

și Paris vinurile de Busuioacă au fost premiate ca vin licoros aromat și 
de talie națională. 

țiunea că autorul, A. D. TUDOSIE a dezvoltat 
și și o adevărată operă culturală, prin publicarea a 30 de cărți și 

arat ,,cel mai prolific din țară 
Ștefan și acad. V. 

spirituale și licorile 
înmiresmate au fost elogiate de peste 2.000 de notabilități în Cărțile de 

la primul ministru Nicolae Iorga, Manea Mănescu, Nicolae 
și președinții Mircea Snegur și Ion Iliescu. 

și în scrierile lor sau  ale altor  făclieri ai condeiului – la 
șterea valorii unității sau la o degustare științifico-romanțată de 

școlii prezentată, și în ultimii 50 de ani de A.D. Tudosie 

ștean, membru de onoare al 

  

ști cu cărțile lor, iubitori ai 
pământului românesc, a familiei și 

Jurn. Ion N. OPREA – Iași 

Îmi face plăcerea ca în calitate de prieten și colaborator 
la unele texte înmagazinate în antologiile care alcătuiesc șiragul 

ță, coordonat de 
ța dumneavoastră la această 

manifestare deosebită, de lansare a două cărți –„Vibrațiile 
Sufletului în Rondel”,poezii  deci, autor doamna Olguța 

și Frământări” de 
Marian Malciu, de loc din Slatina Olt, pe care îi felicităm pentru 

Este o manifestare culturală deosebită nu doar pentru 
că autorii celor două volume sunt actuali sau foști ofițeri în 

Casa lui Vodă Cuza, fosta 
ședință a regelui Ferdinand în războiul pentru reîntregirea 

cei doi autori ne-am 
și alte volume, proză și poezie, care ne-au 

înobilat mintea și sufletul, domnul Ma
casa lui Cuza de la Ruginoasa cu volumul intitulat chiar 
„Ruginoasa – istorie, credință și cultură”, ceea ce înseamnă că 
oaspetele nostru este de-al casei. 

Le-am citit cărțile cu care ne
mine, „vibrațiile”, ca și „frământările” autorilor, transmise nouă, 
cititorilor,  m-au entuziasmat. Deși tema de bază a romanului 
este Dragostea – viața, credința, iubirea, cum spune doamna 
Olguța Luncașu Trifan în prefața care ne îndeamnă „Să dăm 
cezarului, cele ce sunt ale cezarului”, adică aprecierile noastre 
bune – iar „Vibrațiile sufletuluiîn Rondel”„sunt poezii simțile, 
trăite și inspirate, cu iz existențial și filozofic” 
Marian Malciu în postfața care anunțând
creatorului de artă”, ne asigură „că în crea
starea reală a societății în care trăim  – 
prezenți aici, scriind, deși nu o spun, făcând legătura dintre 
trecutul, prezentul sau viitorul românilor, cum au făcut
cândva N. Bălcescu, A.D. Xenopol, Gh. Brătianu ori Nicolae 
Iorga, au săvârșit și săvârșesc operă patriotică, pentru că spunea 
Rousseau: „De îndată ce nu mai are patrie, omul încetează de a 
mai fi”. 

Am înțeles de la autorii de față, din „Vibrațiile” și 
”Frământările” lor, că făurindu-ne via
de progres, luptă, patrie, tocmai patriotism se nume
autorii, cerându-ne „să cunoaștem istoria și tradițiile progresiste 
ale poporului nostru ne prilejuiesc momente de pre
libertății, independenței, suveranității
îndelungate și grele lupte, cu eroice jertfe”, care nu trebuie 
uitate. 

Care este conținutul volumului ”Dragoste și 
Frământări” de Marian Malciu o spune Olgu
în principal, Familia, instituția care ca celulă de bază a socie
a dat tărie și crez, existență României, rememorare, că să ne 
reamintim : „dacii lui Decebal când au zidit Sarmisegetusa din 
munții Orăștiei au făcut-o cu dragoste 
lui Basarab I la Posada, aruncând cu săge
capul invadatorilor le-au dat lecții ca să înțelegem că patria este 
o casă unde oamenii de același grai și cu aceleași preocupări, cu 
aceleași obiceiuri și cu aceleași năzuințe cată să triască slobod, 
să se apere de dușmani chemându
alături”;„mor pentru popor” a spus Horea în clipa când îl 
striveau cu roata; „Patria este norodul sau tagma jefuitorilor?” a 
întrebat Tudor Vladimirescupe ciocoimea înstrăinată;„Eu? Îmi 
apăr sărăcia și nevoile și neamul” îl personifica Mihai Eminescu 
pe Mircea cel Bătrân, înfruntându-l pe Baiazid Ilderim la 
Rovine; „Du-te la oștire, pentru țară mori și
împodobit cu flori!”, a fost îndemnul mamei către fiul său  
Ștefan cel Mare după înfrângerea de la Valea Albă și respectând 
porunca mamei sale voievodul, ajutat 
Sihastrul, a învins cu strălucire  pe invadatorii turci la Podul 
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și sufletul, domnul Malciu făcând aceasta și în 
casa lui Cuza de la Ruginoasa cu volumul intitulat chiar 

ță și cultură”, ceea ce înseamnă că 

țile cu care ne-au întâmpinat astăzi. Pe 
și „frământările” autorilor, transmise nouă, 

și tema de bază a romanului 
ța, credința, iubirea, cum spune doamna 

ța Luncașu Trifan în prefața care ne îndeamnă „Să dăm 
e cezarului”, adică aprecierile noastre 

țiile sufletuluiîn Rondel”„sunt poezii simțile, 
și inspirate, cu iz existențial și filozofic” – cum zice 

ța care anunțând „Blestemul 
în creația ei  se oglindește  
 eu am desprins că autorii 

ți aici, scriind, deși nu o spun, făcând legătura dintre 
trecutul, prezentul sau viitorul românilor, cum au făcut-o  

Gh. Brătianu ori Nicolae 
șit și săvârșesc operă patriotică, pentru că spunea 

Rousseau: „De îndată ce nu mai are patrie, omul încetează de a 

țeles de la autorii de față, din „Vibrațiile” și 
ața și istoria din noțiunile 

de progres, luptă, patrie, tocmai patriotism se numește, iar 
ștem istoria și tradițiile progresiste 

ale poporului nostru ne prilejuiesc momente de prețuire a 
ții, independenței, suveranității, dobândite prin 

și grele lupte, cu eroice jertfe”, care nu trebuie 

ținutul volumului ”Dragoste și 
Frământări” de Marian Malciu o spune Olguța Luncașu Trifan: 

ția care ca celulă de bază a societății 
și crez, existență României, rememorare, că să ne 

reamintim : „dacii lui Decebal când au zidit Sarmisegetusa din 
o cu dragoste și din patriotism”;„oștenii 

lui Basarab I la Posada, aruncând cu săgeți, stânci și copaci în 
ții ca să înțelegem că patria este 

și grai și cu aceleași preocupări, cu 
și obiceiuri și cu aceleași năzuințe cată să triască slobod, 

șmani chemându-și copiii, nepoții  
alături”;„mor pentru popor” a spus Horea în clipa când îl 
striveau cu roata; „Patria este norodul sau tagma jefuitorilor?” a 
întrebat Tudor Vladimirescupe ciocoimea înstrăinată;„Eu? Îmi 

și nevoile și neamul” îl personifica Mihai Eminescu 
l pe Baiazid Ilderim la 

știre, pentru țară mori și-ți va fi mormântul 
împodobit cu flori!”, a fost îndemnul mamei către fiul său  
Ștefan cel Mare după înfrângerea de la Valea Albă și respectând 

mei sale voievodul, ajutat și de sfatul lui Daniil 
Sihastrul, a învins cu strălucire  pe invadatorii turci la Podul 
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Înalt-Vaslui; pe sulul de hârtie ținut în mână de Ienăchiță 
Văcărescu stă scris testamentar tocmai menirea familiei: 
„Urmașilor mei văcărești/las vouă moștenire/creșterea limbii 
românești /ș-a patriei cinstire...” Toate acestea mi le-a pus pe 
hârtie alt prieten, profesorul Gheorghe Clapa de la Bârlad când 
ți-a scris eseul dedicat iubirii de țară, de pământul strămoșesc și 
îi mulțumesc pentru că am înțeles  iarăși că istoria trebuie trăită 
zilnic chiar dacă ne repetăm referindu-ne la etapele ei. 

Față de asemenea mesaje, putea Marian Malciu, un 
scriitor care a dat publicului, acum a unsprezecea carte,  să stea 
indiferent când, în zilele noastre, sunt destui care  încearcă să 
dea lovituri Patriei lor prin destrămarea și distrugerea familiei 
începând de la cununie –pe care nu o mai vor - de la 
simplficarea sau înlăturatea datelor de identitate, ștergerea 
noțiunilor de mamă și tată, a filiației și încredințarea copiilor 
societății care, pe zi ce trece, devine tot mai de nerecunoscut, 
astăzi, mai ales la orașe, că satele cam dispar, nu ne cunoaștem 
vecin cu vecin, uităm să ne dăm „buna ziua”, să ne respectăm, 
folosind  salutul de altădată... 

Dispar satele, populația orașelor se micșorează, pentru 
că, de la o zi la alta se nasc tot mai puțini copii, se înmulțește 
populația cimitirilor încât nu mai există nici loc de 
înmormântări, că pământul țării guvernanții l-au scos la mezat, 
rușine lor că nu știu să păstreze ce ne-au lăsat Voievozii. 

Familia în concepția lui Marian Malciu, care este și 
părerea noastră, este încă  una puternică, mereu revigorată...În 
„Dragoste și Frământări” ea, familia, înseamnă nu doar un 
Mihai Iordache, fiul unui inginer care în 1989 moare la 
Timișoara pe baricadele revoluției fără finalitatea așteptată, 
înainte de a i se naște feciorul,care, crescut de mamă și de 
bunici, după studii, ajunge a fi ofițer de poliție în București 
unde, în confruntare cu viața, prin demisie de onoare, se 
încadrează în Iași la poliția locală, unde își desăvârșește 
devenirea. Cunoaște mai în profunzime profesia, ajutat de 
colegi, participă la soluționarea  unor litigii, care-i dau o mai 
bună înțelegere a vieții, ajutându-și mama, cunoscându-și 
viitoarea soție și pe socri, trăindu-și viață care înseamnă nu 
numai reîncadarea sa în poliție, ci și întemeierea propriei 
familii, cu copilul lor Mihnea de la care va gusta sensul și 
conțintul nostalgic al cuvântului tată, martor de bazăfiindu-i un 
închipuit Jurnal personal. Jurnal care primește virtual în el nu 
numai închipuirile autorului ci și realitățile vieții, când 
globalismul vrea să ne înșele, să ne fure indepedența de Stat și 
personală, libertatea de a gândi și acționa cu mintea noastră. 
Important mi-s-a părut și reușita autorului care, alături de noua 
familie, Mihai și Daniela Iordache, pe care eu i-aș fi dorit 
cununați în prezența preotului, face să apară și familiaMircea-
Mihaela Predescu, probând că adevarata dragoste, păstrată 
curată, nu vestejește niciodată, fie vârsta lor cât de înaintată... 

Referindu-mă la conținutul și stilul în care scrie 
Marian Malciu, la care m-am mai referit când i-am citit cărțile, 
observ cât de antrenante, pilduitoare i-au rămas și îi sunt 
referirile mai ales atunci când, aflat în față Jurnalului, între două 
steluțe, scrie frază scurtă, concisă, clară, fără prea mari ori 
repetate briz-brizuri-metaforice, dând prețuire sensurilor. 

Lăsându-vă timp și răgaz pentru foiletarea sau citirea 
cărții lui Marian Malciu, din care eu aș fi eliminat un presonaj 
cum este introdusul Ion Bursuc, cu faptele lui, care pun pete pe 
încurcata conduită a tinerei Daniela, nu prea acceptată nici de 
Mihai, traversez rândul și mă opresc la Olguța. La Olguța 
Luncașu Trifan care, spune Dumitru Băneanu,membru al USR, 
filiala Bacău, scriind „Vibrațiile Sufletului în Rondel”  – 
„VIBRĂRILE SUFLETEȘTI” cum le zicea Iorga în „O viață de 
om așa cum a fost”, p.361, „este prin excelență un poet liric de 
o sensibilitate deosebită, care își consumă combustibilul creator 
într-un mod aparte”, dovada constituind-o însuși volumul cu 
cele 106 rondeluri, intitulat, cum spuneam, „Vibrațiile 
Sufletului în Rondel”. 

Citindu-i versurile,  puse într-o poezie pretențioasă, 
rondel, cu formă fixă, cu un anumit joc al cuvintelor, să dea 
sens și vioiciune acestora, eu o văd pe poetă nu ca pe cea care în 
uniformă pretinde și participă la ordinea publică locală, ci ca pe 
o Doamnă care, în orice clipă, acasă, în salon sau la bucătărie, 
pe stradă, în patrulare sau la birou, la primărie ori la poliția 
locală,  nu  întâmpinându-ne sobru și autoritar, cum încercau 
milițienii cândva, ci spunâdu-ne, prietenește, zâmbind,  ceva din 
versurile sale, ca acestea – Rondel nostalgic: 

De-ai reveni, copilărie, 
Te-aș alinta în zbor de fluturi, 
Toamna-n rochiță brumărie 
Te-aș trece peste anotimpuri, 
 
Din ceața vremii, fumurie, 
Cu inocența-ți să mă bucuri. 
De-ai reveni, copilărie, 
Te-aș alinta în zbor de fluturi. 
 
Când viața-mi curge cu furie 
Aș aduna din patru vânturi 
Lipici, să-ți pun să nu te scuturi, 
Să hoinărim cu bucurie, 
 
De-ai reveni, copilărie! 

Suficient ca să-i dăm dreptate lui Marian Malciu, un 
fel de postfațator, care ne asigură: „Rondelurile doamnei Olguța 
Luncașu Trifan sunt poezii simțite, trăite și inspirate, nu 
fabricate pentru a lua ochii cititorului sau ai criticului, unde 
temele preferate sunt cu iz existențial ori filozofic. Domnia  sa 
scrie din suflet și pentru suflet. Este preocupată, încearcă și 
reușește să imprime rondelului un plus de muzicalitate și 
sensibilitate, exactitate și, în aceeași măsură,flexibilitate.  Ea 
publică pentru că simpte nevoia să transmită semenilor rodul 
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creației sale. Convingerea ei intimă este că are ceva de spus și 
trebuie să exprime acel ceva. Și nu geșește...” 

Cu această convingere – că atât Olguța Luncașu Trifan 
cât și Marian Malciu – scriu și publică pentru că au ceva de 
spus și trebuie să o facă pentru cititorii care îi așteată, o spun ca 
să auziți și dumneavoastră stimați cititori, drept invitație a mea, 
spunându-le lor și spunându-vă dumneavoastră, invitându
Ion N. Oprea are în lucru cea de-a treisprezecea antologie de 
poezie și proză scurtă, cu  tema „Să ne iubim pământul 
strămoșesc. De ce?”, cu termen de trimitere la Cenaclu până la 1 
februarie 2018, la adresele cunoscute.  Mai clar, ca să
pe Emil Gârleanu de la Făt Frumos, Bârlad, 1904
se adresa lui N. Iorga – și nu numai lui, ci și lui G. Tutoveanu, 
Ștefan Petică, A.C. Cuza, M. Sadoveanu, I. Al. Brătescu 
Voinești, I. A. Basarabescu, Ilarie Chendi, cerând
„încrezător în sfatul și îndemnul dumneavoastră, cu adânc 
respect, vă rugăm a ne face cinstea să ne dați un articol pentru 
Revistă – pentru antologie, mă interpun eu -  care
viața  cuvântului dv., atât de ascultat de către tot ce e român

Vă așteptăm, repet cu cuvintele mele. 
Să aveși succes și La muți ani!  (Cuvânt la lansarea volumelor la Muzeul 
Unirea Iași în ziua de 24 noiembrie 2017) 
 

Ion N. Oprea- PERSONALITĂŢI…300 LA NUMĂR

Intre document şi  epopee
Cronica unui cititor 

 
                                         Prof. Anica TANASĂ

 – Pădureni, jud. Vaslui
           Am în faţă impresionanta lucrare a scriitorului şi 
publicistului ieşean ION N. OPREA publicată în Colecţia  
OPERA OMNIA. DICTIONAR . O parcurg aproape cu suflet
la gură dar cu pause de…respiraţie şi reflecţie.Nici nu s
cuprinde dintrodată, nici cu sufletul, nici cu memoria nici cu 
gândirea, imensa întidere în timp şi spaţiu din care vin spre 
cititor nu numai cele 300 de personalităţi, ci, odată cu ele,
întreagă şi extrem de diversă lume într-o gamă de culori de 
epocă de o bogăţie,  un pitoresc şi o vivacitate uluitoare.

 Criteriul ordonator este cel alfabetic în clasica manieră 
a unui dicţionar enciclopedic. Prima dimensiune a cărţii este 
deci cea informativă. Lucrarea fructifică,  în acest sens 
materiale din multitudinea operelor publicate de prolificul 
“patriarh al scrisului românesc” de-a lungul anilor: “
capitala “Tarii de Jos” în presa vremii”, Ed. TipoMoldova, 
2005, “Bucovina – pământ românesc”, Ed. Edict production, 
2005, “ Cu capul pe umărul meu, jurnalistică împreună cu
cititorii”- Ed. TipoMoldova, Iaşi, 2005, “Dorohoi
“Tării de sus” în presa vremii” Ed. Edict production, Iaşi, 
2007, “Huşul în presa vremii” Ed. Edict production, Iaşi, 2007, 
“Personalităţi moldave” Ed.PIM,Iaşi, 2008, 
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ției sale. Convingerea ei intimă este că are ceva de spus și 

ța Luncașu Trifan 
și publică pentru că au ceva de 

și trebuie să o facă pentru cititorii care îi așteată, o spun ca 
ți și dumneavoastră stimați cititori, drept invitație a mea, 

dumneavoastră, invitându-vă, 
a treisprezecea antologie de 

și proză scurtă, cu  tema „Să ne iubim pământul 
șesc. De ce?”, cu termen de trimitere la Cenaclu până la 1 

clar, ca să-l interpun 
pe Emil Gârleanu de la Făt Frumos, Bârlad, 1904-1909, când i 

și nu numai lui, ci și lui G. Tutoveanu, 
Ștefan Petică, A.C. Cuza, M. Sadoveanu, I. Al. Brătescu 

ști, I. A. Basarabescu, Ilarie Chendi, cerându-le: 
și îndemnul dumneavoastră, cu adânc 

ți un articol pentru 
care-și datorește 

ța  cuvântului dv., atât de ascultat de către tot ce e românesc” 

(Cuvânt la lansarea volumelor la Muzeul 

PERSONALITĂŢI…300 LA NUMĂR 
Intre document şi  epopee 

 

Prof. Anica TANASĂ 
Pădureni, jud. Vaslui 

Am în faţă impresionanta lucrare a scriitorului şi 
publicistului ieşean ION N. OPREA publicată în Colecţia  
OPERA OMNIA. DICTIONAR . O parcurg aproape cu sufletul 
la gură dar cu pause de…respiraţie şi reflecţie.Nici nu s-ar putea 
cuprinde dintrodată, nici cu sufletul, nici cu memoria nici cu 
gândirea, imensa întidere în timp şi spaţiu din care vin spre 
cititor nu numai cele 300 de personalităţi, ci, odată cu ele, o 

o gamă de culori de 
epocă de o bogăţie,  un pitoresc şi o vivacitate uluitoare. 

abetic în clasica manieră 
a unui dicţionar enciclopedic. Prima dimensiune a cărţii este 

ormativă. Lucrarea fructifică,  în acest sens 
materiale din multitudinea operelor publicate de prolificul 

a lungul anilor: “Vaslui-
”, Ed. TipoMoldova, 

”, Ed. Edict production, 
Cu capul pe umărul meu, jurnalistică împreună cu 

“Dorohoi- capital 
Ed. Edict production, Iaşi, 

Ed. Edict production, Iaşi, 2007, 
Ed.PIM,Iaşi, 2008, “ Bucovina în 

presa vremii” Ed. PIM, Iaşi, 2008, “
culturii române într-o istorie a presei bârlădene”
Iaşi, 2008, “Scurte medalioane”, 
“Vaslui.Itinerarii. I,II,III- Ed. PIM, Iaşi 2010, “
cultură, întâmplări”- Ed. PIM, Iaşi, 2010, 
cultură, amintiri”- Ed. PIM, Iaşi, 2010, 
Ed. PIM,Iaşi, 2010, “Strămoşii noştri din arhive
PIM, Iaşi, 2011, “Prietenie”-Ed. PIM, Iaşi, 2012, 
despre prieteni, poezie şi proza scurtă a Cenacluluide 
distanţă”, coordonator  Ion N. Oprea, Ed. PIM, Iaşi, 2012
“Oameni şi Opera. Eseuri”- Ed. PIM, Iaşi, 2013, 
sufletului”-Ed.PIM, Iaşi, 2015,  “Astea
referinţe”-Ed. –Ed. PIM, Iaşi, 2014, 
cărţile noastre, reflecţii, reflecţii”-Ed. PIM,Iaşi, 2015
preistorică N. Densuşianu prezentată de C. I. Istrati”
Armonii culturale, 2016, “Decaniada antologiilor
împlinit”-Ed. PIM,  Iaşi, 2016, “Ecouri”, Ed. PIM, Iaşi, 2016  şi 
încă altele. Acestora li se adaugă  articole sau completări 
inedite; Constantin Brâncuşi, Dimitrie Castroian, Calimah Al. 
Papadopol,  Constantin Ciopraga, regina Maria
reşedinţa Reginei Maria a Romaniei… 

         Este de-a dreptul impresionantă bogaţia de informaţii, 
cantitatea de documente cercetate, scoase la iveală din cele mai 
ascunse locuri, documente  pe care autorul le aduce la lumină 
pentru a creiona multidirecţional personalităţile prezentate. 
Acestea, fie că aparţin prezentului, fie că sunt readuse la viaţă, 
dintr-un trecut aproape uitat, de pana neobosită a sriitorului, 
aparţin celor mai diferite domenii de activitate: religie , istorie
şi istoriografie, filosofie, literatură cu toate componentele sale 
(poezie, proză, dramaturgie, istorie şi critică 
literară,eseistică),teatru, muzică, pictură, sculptură,
ştiinţă, şcoală şi pedagogie,medicină, jurnalistică,                   
viaţă socială şi politică…Nimic din ceea ce înseamnă istorie, 
viaţă spirituală şi culturală pe acest pământ românesc, de la  
începuturi şi până  în contemporaneitate, nu a fost neglijat, nu a 
fost uitat .Ne întâlnim şi cu Veniamin Costache dar şi cu Mircea 
Cărtărescu, cu Gheorghe Asaki dar şi cu Neagu Djuvara, cu 
George Bariţiu dar şi cu N. Steinhardt…

      Spaţiu geografic predilect este cel moldovenesc dar filiaţiile 
merg în tot spaţiul cultural şi spiritual românesc şi chiar mult 
dincolo de hotare. Îl însoţim pe Caragiale la Berlin, pe Enescu, 
Eliazar Lotar Teodorescu (fiul lui Arghezi)  şi pe  
Paris, pe Eminescu la Viena, pe Arghezi în Elveţia,  pe 
muzeograful Ion Grămadă şi strămoşii acestuia, în 
Canada.Printr-un fel de tehnică a inserării unui tablou în alt 
tablou, a unei relatări în altă relatare, a alunecării dintr
document în altul, oameni şi locuri se multiplică, perspectivele 
se înmulţesc ca într-un joc de oglinzi: de sub pana lui Virgil 
Caraivan răsare patriarhalul târg al Huşului cu împrejurimile 
sale şi nostalgia zărilor îndepărtate, capitolul despre N. Iorga 
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Ed. PIM, Iaşi, 2008, “Mari personalităţi ale 
o istorie a presei bârlădene”- Ed. PIM, 

“Scurte medalioane”, Ed.PIM,Iaşi.2010, 
Ed. PIM, Iaşi 2010, “Barlad.Istorie, 

Ed. PIM, Iaşi, 2010, “Bârlad.Istorie, 
Ed. PIM, Iaşi, 2010, “Scurte medalioane”-

Ed. PIM,Iaşi, 2010, “Strămoşii noştri din arhive-Restituiri”- Ed. 
Ed. PIM, Iaşi, 2012, “ Cu prieteni, 

despre prieteni, poezie şi proza scurtă a Cenacluluide  la 
coordonator  Ion N. Oprea, Ed. PIM, Iaşi, 2012, 

Ed. PIM, Iaşi, 2013, “ Borna 
“Astea-mi ramân. Referinţe, 

Ed. PIM, Iaşi, 2014, “Eternitatea sufletului în 
Ed. PIM,Iaşi, 2015, “Dacia 

preistorică N. Densuşianu prezentată de C. I. Istrati”- Ed. 
“Decaniada antologiilor- vis 

Ed. PIM,  Iaşi, 2016, “Ecouri”, Ed. PIM, Iaşi, 2016  şi 
încă altele. Acestora li se adaugă  articole sau completări 
inedite; Constantin Brâncuşi, Dimitrie Castroian, Calimah Al. 

, regina Maria- Balcic, 
reşedinţa Reginei Maria a Romaniei…  

a dreptul impresionantă bogaţia de informaţii, 
cantitatea de documente cercetate, scoase la iveală din cele mai 
ascunse locuri, documente  pe care autorul le aduce la lumină 

ru a creiona multidirecţional personalităţile prezentate. 
Acestea, fie că aparţin prezentului, fie că sunt readuse la viaţă, 

un trecut aproape uitat, de pana neobosită a sriitorului, 
aparţin celor mai diferite domenii de activitate: religie , istorie 
şi istoriografie, filosofie, literatură cu toate componentele sale 
poezie, proză, dramaturgie, istorie şi critică 
literară,eseistică),teatru, muzică, pictură, sculptură, arhitectură, 
ştiinţă, şcoală şi pedagogie,medicină, jurnalistică,                   
viaţă socială şi politică…Nimic din ceea ce înseamnă istorie, 

acest pământ românesc, de la  
începuturi şi până  în contemporaneitate, nu a fost neglijat, nu a 
fost uitat .Ne întâlnim şi cu Veniamin Costache dar şi cu Mircea 
Cărtărescu, cu Gheorghe Asaki dar şi cu Neagu Djuvara, cu 

rdt… 

ic predilect este cel moldovenesc dar filiaţiile 
merg în tot spaţiul cultural şi spiritual românesc şi chiar mult 
dincolo de hotare. Îl însoţim pe Caragiale la Berlin, pe Enescu, 
Eliazar Lotar Teodorescu (fiul lui Arghezi)  şi pe  Brâncuşi la 
Paris, pe Eminescu la Viena, pe Arghezi în Elveţia,  pe 
muzeograful Ion Grămadă şi strămoşii acestuia, în 

un fel de tehnică a inserării unui tablou în alt 
tablou, a unei relatări în altă relatare, a alunecării dintr-un 

altul, oameni şi locuri se multiplică, perspectivele 
un joc de oglinzi: de sub pana lui Virgil 

Caraivan răsare patriarhalul târg al Huşului cu împrejurimile 
sale şi nostalgia zărilor îndepărtate, capitolul despre N. Iorga 
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reînvie târgul Negresti de altădată, în pagini de “vibrantă şi 
neîntrecută poezie”, figura monumentalului Bogdan Petriceicu 
Hașdeu prilejuieşte descrierea straniului Castel de la Câmpina 
sau a monumentului- poem al Iuliei Hasdeu…  

    În întregul său, Dicţionarul lui Ion N. Oprea, primordial o 
lucrare de informare, fără pretenţii artistice, ţese încet-încet o 
pânza de mare poveste a neamului ca o mare când liniştită, când 
tumultoasă ce poartă pe valuri un caleidoscop de culori 
armonizându-le într-un tablou  de o forţă şi unicitate greu de 
prins în cuvinte. Detaliile se adună de ici şi colo, aparent rupte 
unele de altele, figurile umane răsar în prim- plan sau se 
estompează şi altele le iau locul într-o curgere permanentă, care 
configurează istoria acestui pământ cu mulţii lui uitaţi, trecuţi, 
uneori necunoscuţi dar care şi-au scris rolul în cultura şi 
spiritualitatea neamului. Spiritul enciclopedic al autorului este 
dublat permanent de patosul unui patriot autentic. 
Documentaristul Ion N. prilejuieşte cititorului un adevărat 
plonjon în zona autentică a istoriei, tradiţiilor, culturii acestui 
neam cu miile lui de lucrători şi păzitori ai adevărurilor, uneori 
mai puţin cunoscuţi (v. capitolul depre Antonovici Ioan…). 
Truditorii acestei limbi mirifice, marea oştire a culturii române 
atât de anevoios construită şi atât de repede dată uitării de 
diversele falii ale contemporaneităţii! Cititorul este cucerit nu 
numai de bogăţia informaţiilor folositoare ci, în mod deosebit, 
de această subtilă aplecare spre a crea un gen de “istorie” 
aparte, plină de farmec şi parfum de vechi documente, cu 
surprize (v.capitolul despre Dimitrie Cantemir) şi “ secrete”, cu 
oameni vii adevărate “personaje”ale unui “roman-fluviu” istoric 
şi cultural.  Eminescu spunea celor ce voiau “purificarea”limbii 
române (pe motiv de neromanitate) că “acele vorbe sunt aşa de 
concrete, aşa de încrescute în ţesătura limbii române încât 
trebuie să rupi ţesătura toată ca să le scoţi” Extrapolând, nu poţi 
să nu remarci acelaşi efect vorbind despre marile noastre 
personalităţi: nu poţi să le scoţi din “tesătura”spiritualităţii 
româneşti decât mutilându-le: figura uneia cheamă pe a alteia 
într-un tablou uman, ideatic şi artistic fără fisuri. De aici 
dimensiunea epopeică a lucrării. 

     Maniera autorului de a-şi construi “medalioanele” nu este 
cea specifică unui compendiu, care îşi organizează informaţiile 
esenţiale într-un potret-sinteză. Fiecare capitol din acest 
Dictionar surprinde prin  modul original în care este creionat, 
fugar sau complex, personalitatea- ţintă. Articolul dedicat lui 
I.L. Caragiale este unul relevant în acest sens. Cărţi întregi s-au 
scris despre personalitatea şi opera marelui dramaturg. Inutil de 
repetat! INO aduce la lumină ( din neobosita şi extraordinar de 
prolifica sa activitate de journalist) fapte, evenimente, anecdote 
mai puţin cunoscute publicului larg, detalii menite să ni-l 
apropie pe cel prezentat ca om trăitor în locul şi contextual 
social-istoric dat: procesul intentat lui Caion, pledoaria, 
bijuterie de artă oratorică, a lui  Barbu Ştefănescu Delavrancea, 

prietenia cu Cela Delavrancea, scrisoarea lui Caragiale catre 
Vlahuţă- “ Să se piarză neamul românesc!...Auzi dumneata!… , 
relatări ale celor apropiaţi despre exilul scriitorului sau despre 
momentul morţii acestuia. 

 Alteori articolul devutează cu o întrebare (“Dar cine a 
fost Maria Banuş?”) care deschide calea inserţiei documentului, 
informaţiei venită dintr-o alta sursă sau chiar din mai multe. Ca 
şi cum autorul ar spune: eu îţi pun în faţă datele, tu trage 
concluziile, cititorule! Dar nu e numai atât; autorul 
concluzionează în virtutea unei logici a faptelor insinuând: nu 
am încotro, ăsta-i firul nendoios logic. De aici, o modestie a 
relatării, a prezenţei autorului în text, ascuns în spatele 
informaţiei ziaristice…, de aici un aer de povestire cu iz de 
anonimat general; un fluviu care curge ireversibil  iar cei ce 
relatează sunt copacii de pe margini care-i marchează 
trecerea…Implicarea autorului e de adâncime, rar observabilă în 
mărcile expresiei. Din nou pare a spune; ţi-am jucat o festă, 
cititorule! Ai crezut că mie nu-mi pasă, nu mă implic, ci doar 
relatez sau îi pun pe alţii s-o facă. Efectul e o ambianţa de taifas, 
de cozerie intelectuală bogată dar lejeră, neconstrânsă, fără 
pretenţii de erudiţie sau savantlâc.  

 Când însă faptele aduse la lumină ating aspecte 
dureroase ale istoriei neamului sau ale degringoladei 
contemporane, din spatele documentaristului apare un 
commentator acid, neiertător. Articolul închinat Ninei Casian se 
constituie într-un rechizitoriu la adresa autorilor proletcultişti ai 
comunismului care s-au bucurat de onoruri peste măsura 
meritelor, în timp ce adevăratele valori culturale româneşti 
putrezeau în închisori sau erau puse la zidul tăcerii. Articolul 
despre Nichifor Crainic, unul din cele mai ample din acest 
Dictionar, înfiorează prin scenele în care prezintă viata acestuia, 
avatarurile ei cumplite, închisorile în condiţii de o cruzime 
inimaginabilă. Mărturisirile sale ulterioare, aduse în paginile 
cărţii, despre tratamentul suportat în detenţie amintesc descrieri 
asemănătoare din romanul “Aviatorul” al sciitorului rus 
contemporan Evgheni Vodolazkin, ceea ce probează încă o dată  
că sistemul lagărelor şi închisorilor regimului era organizat 
după acelaşi tipic şi cu aceleaşi ţeluri de exterminare, peste tot. 
Articolul pune la locul său o personalitate a gândirii şi literaturii 
româneşti, despre care generaţia noastră a ştiut prea puţine şi 
oferă generaţiilor actuale şi viitoare informaţii demne de a fi 
cunoscute pentru a privi istoria şi moştenirea noastră culturală 
în lumina adevărului. Nu mai puţin caustice sunt paralelele între 
adevărate fapte de cultură încărcate de iubirea de neam şi 
lepădarea laşă a unor contemporani:“când pretendenţi la 
premiul suedez ignoră sau sfidează în scris România şi valorile 
ei, deşi se hrănesc din România…doi bucovineni, în 70 de 
pagini ne oferă o înaltă lecţie de Românism.”La fel de fierbinte 
este şi pledoaria pentru adevăratele valori românesti, în articolul 
închinat lui G. Enescu. “Parisul este patria de suflet a multor 
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români. Nu cerşetorii din metrou, spărgătorii de parcometre, 
suţii, proxeneţii, infractorii de tot felul pe care ni
presa şi mai ales televiziunea, sunt românii care domină Parisul, 
Franţa. …Astăzi Panait Istrati este un autor francez, t
citit la Paris mai mult decât la Bucureşti. Brâncuşi î
somnul de veci tot în Franţa… Hotelul “Dieu” este spitalul unde 
a profesat românul Nicolae Păulescu, care a descoperit insulina, 
omul care a lucrat cu Etienne Lancereaux - unde a înc
marile decepţii ale furtului intelectual, locul unde o placă 
discreată, neinaugurată festiv, îi poartă amintirea;
Mircea Elide sunt alte personalităţi române care înnobilează 
Parisul. La Theatre de Huchette se joacă “Cântăreaţa cheală”a 
lui Eugen Ionesco. De aproape 50 de ani românul dă lecţii de 
viaţă francezilor”(pag. 357). Nu rare sunt pasajele în care, din 
spatele documentaristului scrupulos, atent la detalii, îşi face 
apariţia pana unui poet sensibil şi înflăcărat care, într
liric profund, surprinde un fapt de viaţă adânc şi relevant pentru 
frumuseţea pe care o poate atinge sufletul uman, precum în 
pagina despre moartea “din prea mare iubire” a balerinei Irinel 
Liciu, sotia lui Ştefan Augustin Doinaş. 

       Voluminos ca număr de pagini (1149), monumental prin 
bogăţia de informaţii, fapte, oameni cuprinşi în conţinutul său, 
impresionant prin tumultul de viaţă autentică pe care
prin alura de construcţie spirituală epopeică, Dicţionarul “ 
Personalităţi …3000 la număr” al domnului Ioan N. Oprea este 
o carte ce n-ar trebui să lipsească din biblioteca oricărui 
intelectual român spre  consultare, reflecţie şi neuitare.

 „Legenda legendelor”
 - fragment de roman – 

 
Prof.  Dr. Cornelia PĂUN

     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 le fi de 
călăuză şi exemplu în viaţă; le-am adus pe pământ scriitor
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 versurilor lor; le
am creat muzicieni care să-i farmece cu acordurile m
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 
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,
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 pop
alături de oameni reprezentaţiile actoriceşti, participă la 
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români. Nu cerşetorii din metrou, spărgătorii de parcometre, 
suţii, proxeneţii, infractorii de tot felul pe care ni-i prezintă 
presa şi mai ales televiziunea, sunt românii care domină Parisul, 
Franţa. …Astăzi Panait Istrati este un autor francez, tipărit şi 
citit la Paris mai mult decât la Bucureşti. Brâncuşi își doarme 
somnul de veci tot în Franţa… Hotelul “Dieu” este spitalul unde 
a profesat românul Nicolae Păulescu, care a descoperit insulina, 

unde a încercat 
marile decepţii ale furtului intelectual, locul unde o placă 

amintirea; Cioran şi 
Mircea Elide sunt alte personalităţi române care înnobilează 
Parisul. La Theatre de Huchette se joacă “Cântăreaţa cheală”a 

Eugen Ionesco. De aproape 50 de ani românul dă lecţii de 
viaţă francezilor”(pag. 357). Nu rare sunt pasajele în care, din 
spatele documentaristului scrupulos, atent la detalii, îşi face 

na unui poet sensibil şi înflăcărat care, într-un discurs 
liric profund, surprinde un fapt de viaţă adânc şi relevant pentru 
frumuseţea pe care o poate atinge sufletul uman, precum în 
pagina despre moartea “din prea mare iubire” a balerinei Irinel 

r de pagini (1149), monumental prin 
bogăţia de informaţii, fapte, oameni cuprinşi în conţinutul său, 
impresionant prin tumultul de viaţă autentică pe care-l revarsă, 
prin alura de construcţie spirituală epopeică, Dicţionarul “ 

nalităţi …3000 la număr” al domnului Ioan N. Oprea este 
ar trebui să lipsească din biblioteca oricărui 

intelectual român spre  consultare, reflecţie şi neuitare. 

Legenda legendelor” 

PĂUN-HEINZEL  
 

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 

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 

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-au schimbat 

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, îi însoţi pe 
oameni la biserici, la slujbele religioase, particip
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 
cântece, am mers şi m-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
istorice, filozofice, religioase, romantice, satirice... Am totuşi o 
nedumerire. Nu ştiu ce fel de povestiri sunt acelea care c
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 
special. 
Adevărat grăieşti, Sfinte Petru. Şi eu m
la acest lucru. Am meditat îndelung şi doresc ca începând 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. 

 
Oamenii erau mai inteligen
200 de ani decât suntem noi astăzi. Care 
sunt principalii vinovați 

traducere și adaptare: Radu U

        Deși se spune că tehnologia ne-a făcut mai inteligen
ne-a ușurat viețile, un studiu extrem de controversat arată 
contrariul.  

otrivit unei echipe de cercetători ai Universită
sunt astăzi mai puțin inteligenți decât strămoșii lor din vremurile 
victoriene. Cercetările susțin că, până acum 180 de ani, mai mulți 
oameni aveau un IQ ridicat față de zilele actuale, cauza fiind selecția 

naturală care favoriza „supraviețuirea celor mai puternici 

„Tendința micro-evolutivă de milenii care favorizează cre
cognitive generale a GCA nu numai că a încetat, dar a fost 
populațiilor europene urmașe ale celor din secol
persoanele inteligente, cu carte, aveau familii numeroase. Astăzi, acestea aleg o 
viață solitară sau să facă parte din familii mici. Selecția este cheia. Când trebuie 
să-ți folosești inteligența pentru a supraviețui, atunci 
înmulți crește. Acum oamenii inteligenți au alte preocupări, nu trebuie să se mai 
gândească la supraviețuire, ci la carieră, vacanțe, bani„, a declarat Michael 
Woodley de la Universitatea Liberă din Bruxelles, pentru The Times. 

În concluzie, dacă oamenii de astăzi ar fi lipsiți peste noapte de tehnologie, ei ar 
fi mult mai puțin capabili să facă față unei vieți simple în care ar trebui să își 
câștige existența fără calculatoare, telefon, sau alte aparate sofisticate, ar fi mult 
mai puțin capabili să trăiască în armonie cu natura…

P
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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 
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, 

Sfinte Dumnezeu, am cutreierat lumea în lung şi-n lat, am 
ascultat versurile minunate ale oamenilor şi melodioasele lor 

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. 

ru 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 

Oamenii erau mai inteligenți în urmă cu 
200 de ani decât suntem noi astăzi. Care 

ți de acest declin? 

și adaptare: Radu UNGUREANU 

a făcut mai inteligenți și 
șurat viețile, un studiu extrem de controversat arată 

unei echipe de cercetători ai Universității din Bruxelles, oamenii 
țin inteligenți decât strămoșii lor din vremurile 

țin că, până acum 180 de ani, mai mulți 
ță de zilele actuale, cauza fiind selecția 

irea celor mai puternici și inteligenți oameni”.  

evolutivă de milenii care favorizează creșterea capacității 
cognitive generale a GCA nu numai că a încetat, dar a fost și inversată în rândul 

din secolul al XIX-lea. În acele vremuri 
persoanele inteligente, cu carte, aveau familii numeroase. Astăzi, acestea aleg o 

ță solitară sau să facă parte din familii mici. Selecția este cheia. Când trebuie 
ți folosești inteligența pentru a supraviețui, atunci instinctul omului de a se 

ți crește. Acum oamenii inteligenți au alte preocupări, nu trebuie să se mai 
țuire, ci la carieră, vacanțe, bani„, a declarat Michael 

Woodley de la Universitatea Liberă din Bruxelles, pentru The Times.  

ți peste noapte de tehnologie, ei ar 
țin capabili să facă față unei vieți simple în care ar trebui să își 

știge existența fără calculatoare, telefon, sau alte aparate sofisticate, ar fi mult 
trăiască în armonie cu natura… sursa: 
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http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4706512/Victorians
class-2017-claims-study.html 

LOHANUL – o revistă de aleasă ţinută 
intelectuală 

 
Academician  CONSTANTIN TOMA

– Univ. Al. I. Cuza, Iași, Facultatea de  Biologie

        Se împlinesc 10 ani de la apariţia acestei Reviste, cu 

subtitlul ,,Magazin cultural şi ştiinţific”, fondată în anul 2007 

de către inimosul profesor VICU MERLAN, doctor în Istorie 

specializarea Arheologie, cadru didactic la Pădureni

Huşi, pasionat cercetător al orizontului local, şi nu numai.

ă bucur să fac parte din colectivul 

ştiinţifici, alături de specialişti remarcabili din 

întreaga ţară şi chiar din străinătate.

 În cei 10 ani au apărut 43 de numere, fiecare având în 

jur de 50-60 de autori, din diferite zone ale ţării şi de specialităţi 

foarte diferite: istorie, geografie, geologie şi paleontologie, 

arheologie, astronomie, literatură, psihologie, chimie, fizică, 

medicină, biologie, meteorologie, medicină naturistă, religie şi 

spiritualitate, pedagogie, drept, agronomie, economie, 

numismatică, la care se adaugă articole de comemorare şi 

aniversare, dezbateri pe diferite teme de mare interes.

 Este impresionantă tematica abordată de această 

Revistă, acurateţea textelor prezentate de oameni de ştiinţă şi 

cultură: profesori universitari, cercetători, medici, profesor

învăţământul preuniversitar, scriitori, ziarişti, jurişti, psihologi 

şi pedagogi, preoţi ş.a., toţi cu materiale bine documentate şi de 

interes pentru un public larg, dornic de cunoaştere, de vârste 

diferite. 

 Revista este bogat ilustrată, cu fotogra

color, bine selectate, reprezentative pentru anumite domenii, 

toate executate cu multă acurateţe. 

 Această consistentă Revistă, publicată în patru numere 

pe an, în condiţii grafice deosebite, este distribuită în diferite 

localităţi din ţară, în şcoli şi biblioteci, fiind citită cu interes şi 

plăcere deopotrivă de tineri (elevi şi studenţi) şi de vârstnici 

(activi sau retraşi din activitate), intelectuali de formaţie foarte 

diferită. 

M 
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4706512/Victorians-smarter-

o revistă de aleasă ţinută 

CONSTANTIN TOMA  

și, Facultatea de  Biologie 

 

Se împlinesc 10 ani de la apariţia acestei Reviste, cu 

, fondată în anul 2007 

de către inimosul profesor VICU MERLAN, doctor în Istorie – 

ădureni de lângă 

Huşi, pasionat cercetător al orizontului local, şi nu numai. 

ă bucur să fac parte din colectivul de referenţi 

ştiinţifici, alături de specialişti remarcabili din 

întreaga ţară şi chiar din străinătate. 

În cei 10 ani au apărut 43 de numere, fiecare având în 

60 de autori, din diferite zone ale ţării şi de specialităţi 

, geografie, geologie şi paleontologie, 

arheologie, astronomie, literatură, psihologie, chimie, fizică, 

medicină, biologie, meteorologie, medicină naturistă, religie şi 

spiritualitate, pedagogie, drept, agronomie, economie, 

rticole de comemorare şi 

aniversare, dezbateri pe diferite teme de mare interes. 

Este impresionantă tematica abordată de această 

Revistă, acurateţea textelor prezentate de oameni de ştiinţă şi 

cultură: profesori universitari, cercetători, medici, profesori din 

învăţământul preuniversitar, scriitori, ziarişti, jurişti, psihologi 

şi pedagogi, preoţi ş.a., toţi cu materiale bine documentate şi de 

interes pentru un public larg, dornic de cunoaştere, de vârste 

Revista este bogat ilustrată, cu fotografii alb-negru şi 

color, bine selectate, reprezentative pentru anumite domenii, 

Această consistentă Revistă, publicată în patru numere 

pe an, în condiţii grafice deosebite, este distribuită în diferite 

ă, în şcoli şi biblioteci, fiind citită cu interes şi 

plăcere deopotrivă de tineri (elevi şi studenţi) şi de vârstnici 

(activi sau retraşi din activitate), intelectuali de formaţie foarte 

 Pentru o asemenea Revistă, cu un număr mare de 

pagini (150-300), au fost necesare fonduri consistente; este 

meritul fondatorului şi editorului VICU MERLAN, care este 

permanent în legătură cu sponsori: persoane fizice, fundaţii, 

instituţii de cultură, administraţii locale etc.

 Mă întreb mereu: cum poate un om ca

Merlan, deopotrivă profesor în învăţământul preuniversitar şi 

cercetător ştiinţific, să găsească timp pentru catedră şi pentru 

investigaţii arheologice, şi nu numai, în diferite zone ale ţării şi 

îndeosebi în ţinutul Huşilor. Numai un om cu in

pasionat, harnic, dornic de noi descoperiri poate munci cu atâta 

dăruire pentru a publica această prestigioasă Revistă; un om cu 

o bogată operă în domeniul istoriei şi arheologiei, cu multe cărţi 

şi numeroase articole în reviste de specialitate, 

permanent cu articole interesante în Revista pe care o conduce.

 Ca om născut şi şcolit în ţinutul Vasluiului, ca fost elev 

al Liceului centenar ,,Cuza Vodă” din Huşi, apreciez valoarea 

Revistei la care m-am referit şi în care public şi e

articole din domeniul Biologiei, aşa cum fac şi în alte reviste ce 

apar în judeţul Vaslui, în Huşi mai cu seamă.

 Felicit cu toată sinceritatea pe domnul profesor dr. 

VICU MERLAN pentru întreaga activitate didactică, ştiinţifică 

şi editorială. 

 

Magazinul cultural-ştiinţific de suflet 
„LOHANUL”

Prof. Corneliu VĂLEANU 

          În acest an, mai precis în luna noiembrie, s
un deceniu aniversar de când în tezaurul culturii noastre 
naţionale s-a născut încă o revistă cultural
ce revistă de prestigiu, care se adresează nu numai unui 
segment de ahtiaţi de cultură, de pildă:literatură, istorie sau 
medicină, ci tuturor celor care vor să cunoască şi să
îmbogăţească cunoştinţele despre tot ce a creat omul de 
când a apărut şi până în prezent, dar şi ce va face în viitor.

 revistă Cultural-ştiinţifică apărută cu acest subtitlu în 
anul 2007 şi până în anul 2012, după care subtitlu a 
devenit Magazin cultural-ştiinţific. Cel care scrie 

prezentele rânduri nu a ştiut de existenţa acesteia, deoarece, 
după o listă găsită pe internet, după 1990 şi până 
sunt peste 120 de asemenea tipărituri, numite reviste, faţă doar 

O

literaturliteraturliteraturliteratură 
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Pentru o asemenea Revistă, cu un număr mare de 

300), au fost necesare fonduri consistente; este 

meritul fondatorului şi editorului VICU MERLAN, care este 

permanent în legătură cu sponsori: persoane fizice, fundaţii, 

instituţii de cultură, administraţii locale etc. 

Mă întreb mereu: cum poate un om ca domnul Vicu 

Merlan, deopotrivă profesor în învăţământul preuniversitar şi 

cercetător ştiinţific, să găsească timp pentru catedră şi pentru 

investigaţii arheologice, şi nu numai, în diferite zone ale ţării şi 

îndeosebi în ţinutul Huşilor. Numai un om cu iniţiativă, 

pasionat, harnic, dornic de noi descoperiri poate munci cu atâta 

dăruire pentru a publica această prestigioasă Revistă; un om cu 

o bogată operă în domeniul istoriei şi arheologiei, cu multe cărţi 

şi numeroase articole în reviste de specialitate, el însuşi prezent 

permanent cu articole interesante în Revista pe care o conduce. 

Ca om născut şi şcolit în ţinutul Vasluiului, ca fost elev 

al Liceului centenar ,,Cuza Vodă” din Huşi, apreciez valoarea 

am referit şi în care public şi eu diferite 

articole din domeniul Biologiei, aşa cum fac şi în alte reviste ce 

apar în judeţul Vaslui, în Huşi mai cu seamă. 

Felicit cu toată sinceritatea pe domnul profesor dr. 

VICU MERLAN pentru întreaga activitate didactică, ştiinţifică 

ştiinţific de suflet 
„LOHANUL”- HUŞI 

Prof. Corneliu VĂLEANU – Iași 

În acest an, mai precis în luna noiembrie, s-a împlinit 
un deceniu aniversar de când în tezaurul culturii noastre 

a născut încă o revistă cultural-ştiinţifică, şi încă 
ce revistă de prestigiu, care se adresează nu numai unui 

e ahtiaţi de cultură, de pildă:literatură, istorie sau 
medicină, ci tuturor celor care vor să cunoască şi să-şi 
îmbogăţească cunoştinţele despre tot ce a creat omul de 
când a apărut şi până în prezent, dar şi ce va face în viitor.  

nţifică apărută cu acest subtitlu în 
anul 2007 şi până în anul 2012, după care subtitlu a 

ştiinţific. Cel care scrie 
prezentele rânduri nu a ştiut de existenţa acesteia, deoarece, 
după o listă găsită pe internet, după 1990 şi până în prezent, 
sunt peste 120 de asemenea tipărituri, numite reviste, faţă doar 
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de 17 câte au apărut înainte de Revoluţie. Ce-i drept, multe sunt 
de duzină, obscure şi fără un program estetic. Magazinul 
cultural-ştiinţific „LOHANUL” este una de vastă cultură,
cuprinzând în interiorul paginilor sale materiale tematice de o 
diversitate mai rar întâlnită la alte reviste. Fondatorul acestei 
perle de cultură este inimosul profesor doctor VICU MERLAN, 
ajutat în această nobilă şi titanică muncă de soţia sa, doamna 
ELIZA MERLAN, secretar de redacţie. Înainte de a
personal, după formatul şi conţinutul revistei
tematică a acesteia, credeam că domnul profesor doctor VICU 
MERLAN este o persoană impunătoare din punct de vedere 
fizic asemănător marelui Nicolae Iorga, aşa cum îl ştiu din 
fotografiile sale, că era o persoană ce se impunea şi prin statura 
fizică, nu numai intelectuală. Dar surpriză. În faţa mea, când ne
am cunoscut, fondatorul revistei e „o mână de om”, pentru că 
nu se impune prin prezenţa fizică, ci s-a impus în conştiinţa mea 
şi a tuturor celor care îl cunosc, prin ceea ce a făcut şi face. 
Atunci mi-am adus aminte de cursul de specialitate făcut în 
facultate despre Luceafărul poeziei româneşti, Mihai Eminescu, 
când profesorul Şerban Cioculescu a spus că marele poet avea 
doar 1, 64 metri înălţime, dar că opera lui în cultura noastră 
naţională şi universală este asemenea unui pisc al Everestului. 
Existenţa acestui magazin cultural-ştiinţific se datorează şi 
sponsorilor, în majoritatea lor persoane fizice care contribuie cu 
resurse financiare la tipărirea şi apariţia trimestrială a acesteia. 
Deci, cum am spus mai înainte, nu am ştiut că în oraşul 
adolescenţei mele dintre aromatele dealuri cu podgorii ale 
Huşiului, că apare o asemenea operă de cultură şi de la primul 
număr care mi-a căzut în mână şi în faţa ochilor, mi
seama că este o tipăritură de mare valoare culturală şi am 
devenit colaboratorul acesteia, creaţiile mele apărând în fiecare 
număr începând cu numărul 2(!2) din luna april
în prezent şi sper că şi în viitor. Cred că nu exagerez să afirm că 
este o mândrie pentru orice colaborator care-şi vede creaţia şi 
numele în paginile acestui magazin cultural-ştiinţific. Spicuiesc 
la întâmplare numele unor mari personalităţi, care prin ceea ce 
au publicat, au contribuit la creşterea prestigiului acetstui 
magazin cultural-ştiinţific: regretatul prof. universitar dr. Gh. 
Buzatu, academicianul Dinu C. Giurăscu, academicianul C
Toma, profesor univestitar dr. Lucia Cantemir,
profesor Valeriu Neştian, neobositul publicist şi scriitor Ion N. 
Oprea, conducătorul Cenaclului literar la distanţă 
„PRIETENIA”, economistul Aurel Cordaş, profesorul C
Clit, profesor Lina Codreanu, familia de profesori Daniela şi 
Dragoş Curelea, profesor Gh. Clapa şi lista celor care prin 
creaţiile lor au dat viaţă şi prestigiu acestei adevărate 
enciclopedii din deceniul care s-a scurs de la primul număr este 
impresioanant de mare şi cuprinde aria românismului de peste 
tot. Parcurgând tabla de materii al magazinului cultural
aflăm număr de număr ce studii ştiinţifice de specialitate, ce 
articole şi ce creaţii literare sunt publicate, domeniile abordate 
de sârguinicioşii mânuitori ai minţii şi condeiului:
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i drept, multe sunt 
de duzină, obscure şi fără un program estetic. Magazinul 

ştiinţific „LOHANUL” este una de vastă cultură, 
cuprinzând în interiorul paginilor sale materiale tematice de o 
diversitate mai rar întâlnită la alte reviste. Fondatorul acestei 
perle de cultură este inimosul profesor doctor VICU MERLAN, 
ajutat în această nobilă şi titanică muncă de soţia sa, doamna 

ZA MERLAN, secretar de redacţie. Înainte de a-l cunoaşte 
formatul şi conţinutul revistei, prin bogăţia 

tematică a acesteia, credeam că domnul profesor doctor VICU 
MERLAN este o persoană impunătoare din punct de vedere 

e Iorga, aşa cum îl ştiu din 
fotografiile sale, că era o persoană ce se impunea şi prin statura 
fizică, nu numai intelectuală. Dar surpriză. În faţa mea, când ne-
am cunoscut, fondatorul revistei e „o mână de om”, pentru că 

a impus în conştiinţa mea 
şi a tuturor celor care îl cunosc, prin ceea ce a făcut şi face. 

am adus aminte de cursul de specialitate făcut în 
facultate despre Luceafărul poeziei româneşti, Mihai Eminescu, 

ulescu a spus că marele poet avea 
doar 1, 64 metri înălţime, dar că opera lui în cultura noastră 
naţională şi universală este asemenea unui pisc al Everestului. 

ştiinţific se datorează şi 
ersoane fizice care contribuie cu 

resurse financiare la tipărirea şi apariţia trimestrială a acesteia. 
Deci, cum am spus mai înainte, nu am ştiut că în oraşul 
adolescenţei mele dintre aromatele dealuri cu podgorii ale 

cultură şi de la primul 
a căzut în mână şi în faţa ochilor, mi-am dat 

seama că este o tipăritură de mare valoare culturală şi am 
devenit colaboratorul acesteia, creaţiile mele apărând în fiecare 
număr începând cu numărul 2(!2) din luna aprilie 2012 şi până 

Cred că nu exagerez să afirm că 
şi vede creaţia şi 

ştiinţific. Spicuiesc 
ţi, care prin ceea ce 

au publicat, au contribuit la creşterea prestigiului acetstui 
ştiinţific: regretatul prof. universitar dr. Gh. 

C. Giurăscu, academicianul C-tin 
Toma, profesor univestitar dr. Lucia Cantemir, regretatul 
profesor Valeriu Neştian, neobositul publicist şi scriitor Ion N. 
Oprea, conducătorul Cenaclului literar la distanţă 
„PRIETENIA”, economistul Aurel Cordaş, profesorul C-tin 
Clit, profesor Lina Codreanu, familia de profesori Daniela şi 

relea, profesor Gh. Clapa şi lista celor care prin 
creaţiile lor au dat viaţă şi prestigiu acestei adevărate 

a scurs de la primul număr este 
impresioanant de mare şi cuprinde aria românismului de peste 

de materii al magazinului cultural-ştiinţific 
r ce studii ştiinţifice de specialitate, ce 

articole şi ce creaţii literare sunt publicate, domeniile abordate 
de sârguinicioşii mânuitori ai minţii şi condeiului: istorie, 

arheologie, economie, literatură, artă, psihologie, pedagogie, 
medicină, biologie, spiritualitate, genetică, fizică, chimie, 
astronomie, astrologie, estetică, viticultură, enologie, 
agricultură, dezbateri tematice etc., fiindcă toate materialele 
publicate aparţin unor persoane care nu fabulează, ex
literatura, ci au o valoare ştiinţifică probată în domeniul pe care
l supune publicului cititor. Cu numărul din decembrie a
Magazinul cultural-ştiinţific „LOHANUL”HUŞI a păşit cu 
încredere în al doilea deceniu şi toţi 
operele care le trimitem spre publicare, să
de care s-a bucurat de la apariţia primului număr, dar şi pentru 
viitor. Datorită resurselor financiare obţinute prin sponsorizări, 
magazinul culltural-ştiinţific huşian nu are un tiraj mare, aşa 
cum au alte reviste, unele subvenţionate chiar de stat, deşi, prin 
tematica abordată, nu este atât de amplă ca a „LOHANULUI”. 
Mai marii diriguitori ai culturii noaste naţionale, cred că nici nu 
au auzit că în oraşul dintre vii, cântat aşa de frumos de marele 
poet Adrian Păunescu într-un poem de al său, ar exista o 
asemenea revistă. Sper ca organele judeţene ale Vasluiului să 
contribuie financiar la editarea acesteia într
care să se poată distribui şi vinde la toate chioşcurile de difuzare 
a presei din ţară. Merită ca această publicaţie să aibă un 
pe măsura bogăţiei tematice, dar şi a aspectului estetic pe care îl 
are de la coperţile color, poate cele mai frumoase pe care le 
prezintă număr de număr, dar şi bogăţia de fotografii care 
însoţesc multe din studiile şi articolele prezentate în paginile 
interioare.  

,,Lohanul” – Busuioaca de zece ani a 
culturii hușene

Petru

            Pentru prof. dr. Vicu Merlan, 
reviste care, prin multitudinea colaboratorilor, a domeniilor 
abordate și a genurilor și speciilor literare promovate și
câștigat un binemeritat prestigiu pe plan județean  și național, 
zece ani au fost de muncă intensă, de grij
multă alergătură dar și de încântări și decantări, de mulțumiri și 
bucurii, odată cu satisfacția lucrului bine făcut.

Asemenea celebrului  vin de Bohotin (localitatea sa 
natală), vin gustat și de(s)gustat delicat de la Măcin și până la
Hotin, (de către acad. Mihai Cimpoi, dar 
nu de la butoi, ci de la clondir cu buchet de trandafir), revista 
,,Lohanul” este păstrată la loc curat unde nu există nici durere, 
nici întristare, nici suspin, ca pe orice vin divin, în ini
colaboratorilor și cititorilor ei. 

La mulți ani ,,Lohan”, la mulți ani Vicu Merlan, la mulți 
ani tuturor, cu mult spor în viitor, să fie, în continuare, o revistă 
pentru toate vârstele și pentru toate gusturile!

literaturliteraturliteraturliteratură 
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mie, literatură, artă, psihologie, pedagogie, 
medicină, biologie, spiritualitate, genetică, fizică, chimie, 
astronomie, astrologie, estetică, viticultură, enologie, 

, fiindcă toate materialele 
oane care nu fabulează, exceptând 

literatura, ci au o valoare ştiinţifică probată în domeniul pe care-
l supune publicului cititor. Cu numărul din decembrie a. c., 

ştiinţific „LOHANUL”HUŞI a păşit cu 
 cei care contribuim, prin 

operele care le trimitem spre publicare, să-i asigurăm prestigiul 
a bucurat de la apariţia primului număr, dar şi pentru 

viitor. Datorită resurselor financiare obţinute prin sponsorizări, 
huşian nu are un tiraj mare, aşa 

cum au alte reviste, unele subvenţionate chiar de stat, deşi, prin 
tematica abordată, nu este atât de amplă ca a „LOHANULUI”. 
Mai marii diriguitori ai culturii noaste naţionale, cred că nici nu 

vii, cântat aşa de frumos de marele 
un poem de al său, ar exista o 

asemenea revistă. Sper ca organele judeţene ale Vasluiului să 
contribuie financiar la editarea acesteia într-un tiraj mai mare, 

la toate chioşcurile de difuzare 
a această publicaţie să aibă un destin 

pe măsura bogăţiei tematice, dar şi a aspectului estetic pe care îl 
are de la coperţile color, poate cele mai frumoase pe care le 

ar şi bogăţia de fotografii care 
însoţesc multe din studiile şi articolele prezentate în paginile 

Busuioaca de zece ani a 
șene 

Petruș ANDREI – Bârlad 
membru U.S.R. 

Pentru prof. dr. Vicu Merlan, redactorul-șef al acestei 
reviste care, prin multitudinea colaboratorilor, a domeniilor 

și a genurilor și speciilor literare promovate și-a 
știgat un binemeritat prestigiu pe plan județean  și național, 

zece ani au fost de muncă intensă, de griji, de speranțe și de 
și de încântări și decantări, de mulțumiri și 

ția lucrului bine făcut. 

Asemenea celebrului  vin de Bohotin (localitatea sa 
și de(s)gustat delicat de la Măcin și până la 

Hotin, (de către acad. Mihai Cimpoi, dar și de noi sau voi, dar 
nu de la butoi, ci de la clondir cu buchet de trandafir), revista 
,,Lohanul” este păstrată la loc curat unde nu există nici durere, 
nici întristare, nici suspin, ca pe orice vin divin, în inimile 

ți ani ,,Lohan”, la mulți ani Vicu Merlan, la mulți 
ani tuturor, cu mult spor în viitor, să fie, în continuare, o revistă 

și pentru toate gusturile! 
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Dialog imaginar între STĂPÂNUL 
INTUNECAT AL LUMII și un supus 

slujbaș (ficțiune!) 
 

 

- MARE STĂPÂN, al omenirii, cel de nimeni văzut, dar de to

mare problemă.  

- Spune, te ascult ! 

- La gurile Dunării trăiește un popor afurisit, avem mari probleme cu ei, sunt 

prea rezistenți. Sunt un popor vechi de când lumea, origini sănătoase, sunt 

oameni inteligenți,, puternici, trăiți în aer curat și cu apă curată, au o imunitate 

de fier, cu ei nu merge precum la ceilalți. Am urmat planul întocmai, Îi conduc 

ai noștrii, le-am distrus țara, industria, i-am făcut sclavi în 

dezbinat, i-am promovat pe cei mai nedemni dintre ei, i-am umilit, i

plece în toată lumea, dar cu toate astea rezistă.  

I-ați ”reeducat” ?  

- Da STĂPÂNE, tot sistemul de educație e praf,, le-am alterat cunoa

”învățăturile” sunt aranjate, i-am umplut de proști cu diplome, a funcționat din 

plin.  

- Le-ați otrăvit hrana ? 

- Le-am otrăvit STĂPÂNE, de la chimizare agricolă cu cele mai tari otrăvuri, la 

”E”-uri alimentare în toată hrana procesată, se supun întocmai la ”Codex 

Alimentarius”  

- Le-ați otrăvit apa, le-ați distrus toate izvoarele de apă naturală, de apă vie?

- Le-am otrăvit STĂPÂNE, le-am disatrus toate izvoarele naturale, doar apă 

îmbuteliată sub controlul nostru, devitalizată și ”îmbogâțită” cu ce trebuie, clor, 

fluor, metale grele, tot. Am reușit să băgâm în apa lor freatică cele mai toxice și 

radioactive substanțe, prin fracturare hidraulică STĂPÂNE, a mers la fix, 

chipurile prospectam � ha, ha, ha. 

- Le-ați otrăvit aerul, le-ați distrus pădurile ?  

- Le-am ras toate pădurile și încă o mai facem, iar chemtrails la greu 

STĂPÂNE, tot cerul e plin de aburul otrăvitor.  

- Să nu mai fie nimic natural nealterat, nepângărit, neotrăvit sau nemodificat 

genetic.  

- Le-am distrus toate semințele naturale, acum toată agricultura lor și tot ce 

plantează în grădină e de ”la noi”, modificate genetic. Zootehnie nu prea mai au, 

iar ce mai e, e cu soiuri de ”la noi”, iar restul primesc direct de afară.

- Ce rată aveți ? 

- Slab stăpâne, sub 25% reducerea populației, dar perspective sunt, au deja cea 

mai mare rată a cancerelor.  

- Puțin, foarte puțin ! 

- Știu STĂPÂNE, de asta suntem îngrijorați, ăștia sunt prea rezistenți, mânâncă 

otravă și nu crapă, nu știu ce organisme au, dar prea puțin din ortăvurile noastre 

ajung în sângele lor.  

- Asta e, băgați-le otrava direct în sânge ! 

- Direct, dar cum STĂPÂNE ? 
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STĂPÂNUL 
și un supus 

MARE STĂPÂN, al omenirii, cel de nimeni văzut, dar de toți ascultat, avem o 

ște un popor afurisit, avem mari probleme cu ei, sunt 

ți. Sunt un popor vechi de când lumea, origini sănătoase, sunt 

ți,, puternici, trăiți în aer curat și cu apă curată, au o imunitate 

ți. Am urmat planul întocmai, Îi conduc 

am făcut sclavi în țara lor, i-am 

am umilit, i-am făcut să 

am alterat cunoașterea, toate 

ști cu diplome, a funcționat din 

am otrăvit STĂPÂNE, de la chimizare agricolă cu cele mai tari otrăvuri, la 

toată hrana procesată, se supun întocmai la ”Codex 

ți distrus toate izvoarele de apă naturală, de apă vie?  

am disatrus toate izvoarele naturale, doar apă 

și ”îmbogâțită” cu ce trebuie, clor, 

șit să băgâm în apa lor freatică cele mai toxice și 

țe, prin fracturare hidraulică STĂPÂNE, a mers la fix, 

și încă o mai facem, iar chemtrails la greu 

Să nu mai fie nimic natural nealterat, nepângărit, neotrăvit sau nemodificat 

țele naturale, acum toată agricultura lor și tot ce 

plantează în grădină e de ”la noi”, modificate genetic. Zootehnie nu prea mai au, 

iar ce mai e, e cu soiuri de ”la noi”, iar restul primesc direct de afară. 

ției, dar perspective sunt, au deja cea 

Știu STĂPÂNE, de asta suntem îngrijorați, ăștia sunt prea rezistenți, mânâncă 

țin din ortăvurile noastre 

- Prin vaccinuri idiotule, dar ai grijă să fie toți vaccinați ! Băgați mai întâi frica

n ei, epidemii, cazuri emoționante intens mediatizate, 

- Ești un geniu STĂPÂNE, așa vom face, avem pe

peste tot, o să pregătim o lege a vaccinării obligatorii, o să

alterăm iremediabil ADN-ul, să nu mai fie nici urmă de această rasă

reușim STĂPÂNE, în sfârșit o să avem un teritoriu liber la gurile Dunării.

- Da ce facem cu corupții lor, ca să nu vorbească după ?

- Scăpați și de ei, după, da la cât i-am dresat, cred că o să ceară singuri să se 

vaccineze, ca marea majoritate a populației: HA, HA, HA ! Dacă nu, știți voi, 

după ce ne-am folosit de ei ... Și când mă gândesc ce infantili sunt, ăștia chiar se 

cred făcând parte din elită, chiar cred că au locurile rezervate, ce idio

Slujbasul disciplinat. 

Platforma antigravitațională inventată de 
Viktor Grebennikov – aceasta „absoarbe” 
undele gravitaționale anihilând a

gravitația

        Viktor Grebennikov savant de origine rusă, care a pus 
bazele teoriei „efectul structurilor cavernoase”.

ceastă teorie, când va fi pusă în aplicare, va permite 
omului să creeze diverse aparate de zbor care vor putea 
ignora gravitația. 

Povestea acestei descoperiri uimitoare a început undeva prin 
anii ’80, când savantul rus a observat la microscop o insectă 
rară. Atunci a fost pentru prima dată când a realizat că puterea 
naturii este una incredibilă, pe care omul nu a ajuns s
înțeleagă nici pe jumătate. Acea insectă avea aripile structurate 
în așa fel încât să poată ignora gravitația și astfel zborul să 
devină mult mai ușor. 

Aripile acestei insecte erau construite încât ignorarea 
gravitațională devenea posibilă prin anumite s
cavernoase nanometrice. Cu cât structura cavernoasă este mai 
mică, cu atât ea absoarbe undele gravita
urmă tind spre zero. 

În acest fel, o insectă de dimensiuni mici poate anihila gravita
cu ajutorul cavităților sculptate în aripile sale. În acel moment, 
fizicianul rus și-a pus problema ca tehnologia inventată de 
natură să fie folosită și de oameni. Bineînțeles că descoperirea 
sa nu a fost băgată în seamă de către mediul savan
toate acestea Grebennikov și-a 
minuțiozitate. 

Câțiva ani mai târziu, omul de știință rus și
sa. Este vorba despre o placă sau o platformă din lemn care 
ignora gravitația. După cum susținea Grebennikov, inițial a 
înțeles principiile pe care natura le-
acelei aripi, după care le-a aplicat pe platforma sa.

A

literaturliteraturliteraturliteratură 
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ți vaccinați ! Băgați mai întâi frica-

mediatizate, știți voi.  

ști un geniu STĂPÂNE, așa vom face, avem pe-ai noștri sau corupți de-ai lor 

peste tot, o să pregătim o lege a vaccinării obligatorii, o să-i otrăvim pe toți, le 

ul, să nu mai fie nici urmă de această rasă. O să 

șim STĂPÂNE, în sfârșit o să avem un teritoriu liber la gurile Dunării.  

ții lor, ca să nu vorbească după ? 

am dresat, cred că o să ceară singuri să se 

ției: HA, HA, HA ! Dacă nu, știți voi, 

Și când mă gândesc ce infantili sunt, ăștia chiar se 

cred făcând parte din elită, chiar cred că au locurile rezervate, ce idioți." 

țională inventată de 
aceasta „absoarbe” 

ționale anihilând astfel 
ția  

Viktor Grebennikov savant de origine rusă, care a pus 
bazele teoriei „efectul structurilor cavernoase”.  

ceastă teorie, când va fi pusă în aplicare, va permite 
omului să creeze diverse aparate de zbor care vor putea 

Povestea acestei descoperiri uimitoare a început undeva prin 
anii ’80, când savantul rus a observat la microscop o insectă 
rară. Atunci a fost pentru prima dată când a realizat că puterea 
naturii este una incredibilă, pe care omul nu a ajuns s-o 
țeleagă nici pe jumătate. Acea insectă avea aripile structurate 
șa fel încât să poată ignora gravitația și astfel zborul să 

Aripile acestei insecte erau construite încât ignorarea 
țională devenea posibilă prin anumite structuri 

cavernoase nanometrice. Cu cât structura cavernoasă este mai 
mică, cu atât ea absoarbe undele gravitaționale, care în cele din 

În acest fel, o insectă de dimensiuni mici poate anihila gravitația 
te în aripile sale. În acel moment, 

a pus problema ca tehnologia inventată de 
și de oameni. Bineînțeles că descoperirea 

sa nu a fost băgată în seamă de către mediul savanților, dar cu 
a continuat munca cu 

țiva ani mai târziu, omul de știință rus și-a prezentat invenția 
sa. Este vorba despre o placă sau o platformă din lemn care 

ția. După cum susținea Grebennikov, inițial a 
-a folosit pentru crearea 

a aplicat pe platforma sa. 
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Mașinăria nu avea nicio componentă mecanică și se deplasa 
doar cu ajutorul acestei tehnici antigravitaționale. Poate atinge 
viteze impresionante, de peste 1000 de km/h, dar omul de știință 
rus și-a limitat plimbările la doar 100 km/h din motive lesne de 
înțeles. 

Interesant mai este și faptul că în momentul în care se urca pe 
platforma antigravitațională, se forma o bulă. La orice înălțime 
sau viteză bula se menținea și curenții de aer nu se puteau 
forma. Aceasta este explicația pentru care putea atinge viteze 
impresionante. 

În cele mai multe dintre cazuri, Grebennikov când se urca pe 
platforma sa antigravitațională se întâmpla să-și piardă 
conștiința și de cele mai multe ori se pare că păcălea și timpul. 
Nu de puține ori după o plimbare cu platforma sa ora indicată 
de ceasul de la mână nu coincidea cu cea indicată de celelalte 
ceasuri. 

Grebennikov a murit în 2001 și a luat cu sine unul dintre cele 
mai interesante secrete ale sale. Nici până în ziua de astăzi nu s-
a găsit nicio explicație logică pentru a defini modalitatea de 
mișcare a unei platforme antigravitaționale de lemn. 

Probabil că atunci când vom înțelege modul de funcționare al 
naturii, vom înțelege cum este posibil ca o platformă 
antigravitațională să se comporte astfel.”[1] 

Aceasta inventie este similara cu cea a englezului, John Searle, 
care a reusit sa creeze motorul anti-gravitational, pe care l-a 
plasat intr-o farfurie zburatoare, ce masura 4,5 metri diametru, 
testandu-l in Cornwall, la 30 iunie 1968. El a fost însă oprit de 
autorități. 

Principiul fundamental al omului de știință austriac, Viktor 
Schauberger (1885-1958), cel ce a contribuit la dezvoltarea 
OZN-urilor naziste, Vril și Haunebu, afirmă că noi ar trebui să 
copiem natură, în loc să încercăm, să o “corectăm” prin diverse 
acțiuni. 

El consideră că, ar trebui să ne bazăm tehnologia pe implozie, o 
mișcare anterioară spiralată a energiei, care se adună către 
centru, atât de diferită de tehnologia zilelor noastre, care se 
bazează pe explozie, mișcare exterioară, expansivă și în linie 
dreapta. Tehnologia imploziei atinge tărâmul antimateriei și 
astfel constelația gravitatiei. 

Viktor Shauberger a început ca modest pădurar, fără educație 
academică, dar cu o bună cunoaștere a biologiei, fizicii și 
chimiei. Avea o capacitate extraordinară de percepere și 
înțelegere a mișcărilor apei în natură și s-a folosit de 
observațiile sale pentru a stabili noi principii de baza ale 
hidrodinamicii, fapt care la început i-a adus disprețul cercurilor 
academice. Una din ideile sale era că apă este “sângele naturii”. 

Schauberger scria: 

“Tehnologia noastră este distructivă. În afară de o folosire 
excesivă a cărbunilor și a petrolului, care au un rol de jucat în 
natură mult mai important decât să ardă în mașinării, care 
funcționează nebunește, această tehnologie lasă, de asemenea, 
reziduri, deșeuri care otrăvesc și poluează întregul spațiu în care 
traim.” 

Cel mai rău exemplu al tehnologiei actual este puterea nucleară, 
obținută prin scindarea atomilor. Motorul cu implozie nu are 
nevoie de combustibil. Energia lui vine din natură. Pentru a 
funcționa, are nevoie doar de aer și apă. Principiul imploziei 
este o mișcare creatoare, în timp ce tehnologia actuală se 
bazează pe o mișcare distructiva. 

 

Iluminații nu permit această tehnologie naturală. Mult prea 
multe invenții extrem de folositoare au fost stopate. Aceștia sunt 
dispuși chiar să ucidă pentru a opri dezvoltarea tehnologiilor 
naturale și continuă să mintă, susținând că, “nu există 
alternative”.”[1] 

SURSE 

1. http://www.efemeride.ro/secretul-platformei-antigravitationale-
inventata-de-viktor-s-grebennikov 

2. Foto: Internet 
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Cum poate fi stăpânit timpul? 
“ghicitoare” a lui Albert Einstein, fizica 
cuantică şi scenarii SF care devin realitate

 

          Toată lumea crede că ştie ce este timpul
suntem capabili să distingem, fără nicio ambiguitate, 
prezentul de trecut, trecutul de viitor, şi nimeni nu ignoră, 
de exemplu, succesiunea anotimpurilor, a evenimentelor, a 
fenomenelor diverse, a zilelor, în trecerea lor ireversibilă, a 
ceea ce numim ciclicitatea vieţii, până la momentul final al 
existentei individuale.  

i totuşi, cine ar putea da o definiţie precisă a 
cine nu s-a întrebat măcar o dată dacă şi “
stăpânit timpul”. Semnificativ este şi faptul că, şi pentru 

oamenii de ştiinţă, de la care aşteptăm să ne scoată din acest 
ïmpas al incertitudinilor, timpul rămâne o enigmă. Cercetările 
actuale, mai ales cele din zona fizicii cuantice, repun în discuţie 
o serie de adevăruri, teorii, concepţii, demonstraţii, pe care le
am crezut incontestabile. Există, simultan, mai 
ale timpului? Putem întrerupe şi relua timpul? Trecerea timpului 
este doar un efect al modului nostru de a gândi, al subiectivităţii 
noastre? Timpul, în anumite condiţii, se poate comprima, 
dilata? Multe dintre aceste întrebări păreau că ţin
demult, doar de scenariile SF. Cu toate acestea, în urmă cu peste 
o sută de ani, în 1905, Albert Einstein, cu intuiţiile sale si cu 
inteligenta sa genială, elaborând teoria relativităţii restrânse, a 
pornit de la premisa că spaţiul şi timpul nu sunt absolute, că 
depind de sistemele de referinţă. Pentru a înţelege mai uşor o 
astfel de afirmaţie, fără a intra în zona aridă a limbajului 
demonstraţiei ştiinţifice, iată una dintre “ghicitorile”/problemele 
lui Einstein, care ne provoacă să gândim, să ne 
la conceptul de timp. 

O “ghicitoare” a lui Albert Einstein 

Imaginaţi-vă situaţia următoare: La data de 1 ianuarie 2000, se 
nasc patru gemeni. Unul dintre ei rămâne pe Pământ, iar ceilalţi 
sunt trimişi în spaţiu, cu ordinul de a se întoarce
ani. Navetele cu care au plecat aveau viteze diferite. Prima se 
deplasa cu jumătate din viteza luminii, a doua, cu 90% din 
viteza luminii, a treia, cu 99% din viteza luminii. La întoarcerea 
celor trei gemeni, din cosmos, peste o sută de an
pe Pământ împlinise 100 de ani, cel plecat cu prima navetă 
spaţială avea 87 de ani, al doilea, 13 ani, iar cel de
zile. Cu siguranţă, cei care stăpânesc domeniul fizicii vor găsi, 
fără dificultate, rezolvarea acestei probleme şi vă aşteptam, cu 
interes, soluţiile. 

Cum este timpul în Univers? 

La începutul secolului al XVII-lea, Galileo Galilei, “părintele 
fizicii moderne”, matematician, astronom, filozof, a propus o 
înţelegere diferită, în raport cu epocile anterioare, a conce
de timp, prin formularea principiului de bază al relativităţii, 

Ş
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Cum poate fi stăpânit timpul? – o 
“ghicitoare” a lui Albert Einstein, fizica 
cuantică şi scenarii SF care devin realitate 

timpul, de vreme ce 
suntem capabili să distingem, fără nicio ambiguitate, 
prezentul de trecut, trecutul de viitor, şi nimeni nu ignoră, 

emplu, succesiunea anotimpurilor, a evenimentelor, a 
fenomenelor diverse, a zilelor, în trecerea lor ireversibilă, a 
ceea ce numim ciclicitatea vieţii, până la momentul final al 

i totuşi, cine ar putea da o definiţie precisă a timpului? Sau 
a întrebat măcar o dată dacă şi “cum poate fi 

”. Semnificativ este şi faptul că, şi pentru 
oamenii de ştiinţă, de la care aşteptăm să ne scoată din acest 
ïmpas al incertitudinilor, timpul rămâne o enigmă. Cercetările 

, repun în discuţie 
o serie de adevăruri, teorii, concepţii, demonstraţii, pe care le-
am crezut incontestabile. Există, simultan, mai multe ipostaze 
ale timpului? Putem întrerupe şi relua timpul? Trecerea timpului 
este doar un efect al modului nostru de a gândi, al subiectivităţii 
noastre? Timpul, în anumite condiţii, se poate comprima, 
dilata? Multe dintre aceste întrebări păreau că ţin, până nu 
demult, doar de scenariile SF. Cu toate acestea, în urmă cu peste 
o sută de ani, în 1905, Albert Einstein, cu intuiţiile sale si cu 
inteligenta sa genială, elaborând teoria relativităţii restrânse, a 

unt absolute, că 
depind de sistemele de referinţă. Pentru a înţelege mai uşor o 
astfel de afirmaţie, fără a intra în zona aridă a limbajului 
demonstraţiei ştiinţifice, iată una dintre “ghicitorile”/problemele 

 raportăm altfel 

vă situaţia următoare: La data de 1 ianuarie 2000, se 
nasc patru gemeni. Unul dintre ei rămâne pe Pământ, iar ceilalţi 
sunt trimişi în spaţiu, cu ordinul de a se întoarce peste o sută de 
ani. Navetele cu care au plecat aveau viteze diferite. Prima se 
deplasa cu jumătate din viteza luminii, a doua, cu 90% din 
viteza luminii, a treia, cu 99% din viteza luminii. La întoarcerea 
celor trei gemeni, din cosmos, peste o sută de ani, copilul rămas 
pe Pământ împlinise 100 de ani, cel plecat cu prima navetă 
spaţială avea 87 de ani, al doilea, 13 ani, iar cel de-al treilea 1,5 

Cu siguranţă, cei care stăpânesc domeniul fizicii vor găsi, 
e şi vă aşteptam, cu 

lea, Galileo Galilei, “părintele 
fizicii moderne”, matematician, astronom, filozof, a propus o 
înţelegere diferită, în raport cu epocile anterioare, a conceptului 
de timp, prin formularea principiului de bază al relativităţii, 

acela că nu există mişcare şi nici repaos absolut. Trei secole mai 
târziu, Albert Einstein avansa conceptul spaţiu
nu există timp absolut. Consecinţele au fost enorme, 
fizica microcosmosului, cât şi în cea care viza înţelegerea 
Marelui Univers, astfel încât cosmologia, ramură a astronomiei, 
care se ocupă cu structura şi legile Universului, a fost complet 
reconsiderată. Mai mult, această ştiinţă, ca şi noile teori
fizicii cuantice, aduc o perspectivă cu totul nouă asupra 
percepţiei timpului. 

Matematicianul şi astrofizicianul Jérôme Pérez, explicând teoria 
relativităţii, a lui Einstein, arată că genialul fizician şi
seama că se putea aplica teoria relativităţii generale Universului 
în ansamblu, dar că surpriza lui Einstein însuşi a fost uriaşă 
când a constatat că, din aplicarea ecuaţiilor sale, rezultă, 
teoretic, un Univers dinamic, în sensul temporal al termenului, 
nu unul static, cu planete, stele, galaxii urmând imperturbabil 
acelaşi drum, dintotdeauna şi pentru totdeauna, cum se 
susţinuse până la acel moment şi cum credea savantul însuşi, 
Rezultatul teoriei relativităţii a fost atât de neaşteptat, de 
surprinzător, chiar pentru Einstein, încât prima re
a se îndoi el însuşi de concluzia la care a ajuns. S
pierdut ceva din vedere, în demonstraţia sa, şi a modificat 
calculele şi ecuaţiile, adăugând un termen, o constantă, pe care a 
numit-o constantă cosmologică. 

Acest fapt a condus la elaborarea, în 1919, a modelului spaţiu
timp. S-a ajuns astfel la concluzia că nu numai viteza (de 
exemplu, viteza de deplasare a doi observatori, unul în raport cu 
celălalt) influenţează timpul, dar şi masa sau energia, ceea ce a 
condus la celebra formulă E=mc2 (dacă nu s
considerare acest adevăr, informaţiile furnizate, de exemplu, de 
sistemele GPS ar fi eronate, cu câţiva kilometri pe zi, şi deci 
inutilizabile). Relativitatea restrânsă, cu alte cuvinte, subliniază 
faptul că c (din formula E=mc2) nu se referă doar la viteza unui 
anumit fenomen, ci şi la felul în care sunt relaţionate spaţiul şi 
timpul. 

Intenţia declarată a lui Einstein a fost de a crea o teorie fizică 
universal valabilă şi aplicabilă tuturor câmpurilor fizice care 
există, ceea ce nu i-a reuşit în totalitate. Dar, câţiva ani mai 
târziu, observaţiile astronomului american Edwin Hubble 
(1885-1953) au confirmat teoria lui Einstein 
dinamică a Universului, iar acesta este în expansiune.
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acela că nu există mişcare şi nici repaos absolut. Trei secole mai 
conceptul spaţiu-timp, arătând că 

. Consecinţele au fost enorme, atât în 
fizica microcosmosului, cât şi în cea care viza înţelegerea 
Marelui Univers, astfel încât cosmologia, ramură a astronomiei, 
care se ocupă cu structura şi legile Universului, a fost complet 
reconsiderată. Mai mult, această ştiinţă, ca şi noile teorii ale 
fizicii cuantice, aduc o perspectivă cu totul nouă asupra 

 

Matematicianul şi astrofizicianul Jérôme Pérez, explicând teoria 
relativităţii, a lui Einstein, arată că genialul fizician şi-a dat 

ivităţii generale Universului 
în ansamblu, dar că surpriza lui Einstein însuşi a fost uriaşă 
când a constatat că, din aplicarea ecuaţiilor sale, rezultă, 
teoretic, un Univers dinamic, în sensul temporal al termenului, 

axii urmând imperturbabil 
acelaşi drum, dintotdeauna şi pentru totdeauna, cum se 
susţinuse până la acel moment şi cum credea savantul însuşi, 
Rezultatul teoriei relativităţii a fost atât de neaşteptat, de 
surprinzător, chiar pentru Einstein, încât prima reacţie a fost de 
a se îndoi el însuşi de concluzia la care a ajuns. S-a gândit că a 
pierdut ceva din vedere, în demonstraţia sa, şi a modificat 
calculele şi ecuaţiile, adăugând un termen, o constantă, pe care a 

ndus la elaborarea, în 1919, a modelului spaţiu-
a ajuns astfel la concluzia că nu numai viteza (de 

exemplu, viteza de deplasare a doi observatori, unul în raport cu 
celălalt) influenţează timpul, dar şi masa sau energia, ceea ce a 

formulă E=mc2 (dacă nu s-ar lua în 
considerare acest adevăr, informaţiile furnizate, de exemplu, de 
sistemele GPS ar fi eronate, cu câţiva kilometri pe zi, şi deci 
inutilizabile). Relativitatea restrânsă, cu alte cuvinte, subliniază 

la E=mc2) nu se referă doar la viteza unui 
anumit fenomen, ci şi la felul în care sunt relaţionate spaţiul şi 

Intenţia declarată a lui Einstein a fost de a crea o teorie fizică 
universal valabilă şi aplicabilă tuturor câmpurilor fizice care 

a reuşit în totalitate. Dar, câţiva ani mai 
târziu, observaţiile astronomului american Edwin Hubble 

1953) au confirmat teoria lui Einstein – da, există o 
dinamică a Universului, iar acesta este în expansiune. 
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• Predicţiile despre găurile negre 

 

Ecuaţiile teoriei relativităţii a lui Einstein au adus însă şi alte 
surprize, bulversând concepţia consacrată despre relaţia timp-
spaţiu şi permiţând, printre altele, predicţiile despre existenţa a 
ceea ce cosmologii numesc “găurile negre”. Se numesc “negre” 
pentru sunt înconjurate de un halo, iar câmpul lor gravitaţional 
este aşa de puternic încât nu permite să scape din interior nimic, 
nici măcar radiaţia electromagnetică (lumina, de exemplu). Este 
vorba, în acest caz, de zone particulare ale Universului, în jurul 
cărora, un fel de frontieră, numită “orizontul găurii negre”, nu 
permite niciunei raze luminoase să scape. În aceste condiţii, în 
termenii teoriei relativităţii generale, se întâmplă nişte bizarerii, 
consideră acelaşi astrofizician Jérôme Pérez: dacă un obiect, 
apropiindu-se de o gaură neagră, trece de “orizontul” acesteia, 
nu s-ar mai putea întoarce niciodată. Deci nu timpul este 
unidirecţional, în această situaţie, ci distanţa de la obiect la 
gaura neagră, ca şi cum timpul şi spaţiul şi-ar inversa rolurile. 

• Un Univers în expansiune 

 

O altă singularitate rezultată din conceptul spaţiu-timp, al lui 
Einstein, se referă la Big-Bang, un model cosmologic al 
Începutului Universului, o “extremitate” temporală a 
Universului, o teorie care agită încă spiritele în lumea ştiinţifică, 
întrebarea fundamentală fiind: Ce se întâmplă cu timpul când se 
apropie de Big-Bang, de Marele Inceput? Ce a fost înainte de 
acest moment, în urmă cu peste 13,7 miliarde de ani, la 
momentul zero, când se presupune că toată materia din Univers 
era mai mică decât o particulă subatomică. Ce se va întâmpla cu 
Universul, cât de viabile sunt teorii precum Big Crunch, Big 
Chill (Big Freeze sau “moartea termică”), prima mizând pe 
expansiunea continuă a Universului, cealaltă pe “stingerea” 
universală. 

Interstellar – de la scenariu SF la realitate 

Când, în urmă cu peste un secol şi jumătate, Jules Verne îşi 
publică romanele sale (De la Pământ la Lună, Douăzeci de mii 
de leghe sub mări, Ocolul Pământului în optzeci de zile etc.), un 
amestec de literatură de aventuri cu science fiction, evenimente, 
obiecte, situaţii care, la momentul respectiv, ţineau doar de 
imaginaţia excepţională şi de spiritul vizionar al scriitorului, 
părând nişte utopii – elicopterul, scafandrul autonom, zborul în 
spaţiu, submarinul, imponderabilitatea în spaţiu etc. – astăzi 
sunt realitate. 

Ideea stăpânirii timpului de către om, adevărul din “ghicitoarea” 
lui Einstein, prezentată la începutul articolului, precum şi 
sugestiile cercetărilor din domeniul fizicii cuantice despre faptul 
că timpul nu există, este doar o proiecţie a subiectivităţii 
noastre, un adevăr pentru care mintea noastră încă nu este 
pregătită să îl accepte, călătoria în alte galaxii etc. sunt teme 
care au fost exploatate recent, de exemplu, şi în superbul film 
american Interstellar, lansat în 2014. Regizorul american 
Christopher Nolan, împreună cu fratele său, Jonathan “Jonah” 
Nolan, co-scenarist, propun o poveste care, nu peste mult timp 
(inevitabil, cuvântul “timp” rămâne, deocamdată, un reper 
fundamental), poate deveni realitate. 

O echipă de exploratori spaţiali călătoresc, pentru a găsi o 
soluţie salvatoare pentru Pământul deşertificat, printr-o gaură de 
vierme, creată, aparent, de o inteligenţă extraterestră. Pe una 
dintre planetele pe care ajung, o puternică dilatare gravitaţională 
a timpului face ca o oră pe această planetă să fie echivalentă cu 
şapte ani în spaţiul cosmic normal sau pe Pământ. De asemenea, 
în timp ce naveta spaţială, în care se află protagonistul, 
orbitează gaura neagră, pe Pământ trec câteva decenii, asa incat, 
la întoarcerea pe Terra a echipajului, fetiţa de 10 ani, care 
comunicase cu inteligenţa extraterestră şi care rămăsese pe 
Pământ, punând la punct un plan de întemeiere a unei noi 
omeniri, pe o altă planetă, ajunsese la vârsta bătrâneţii, în timp 
ce membrii echipajului erau cu mult mai tineri. 

Scenarii science fiction care ne fascinează, dar care, poate, vor 
face parte din viitorul omenirii, care ne pot învăţa să acceptăm 
inacceptabilul, în felul nostru actual de a gândi, şi un film care 
merită să fie văzut. Pe această idee insistă şi Arthur C. Clarke, 
scriitor, inventator, futurolog britanic, comentator al serialului 
de televiziune Mysterious World, autor al romanului Odiseea 
spaţială, atunci când mărturisea, într-un articol de presă, că, 
probabil, nu am fi avut oameni pe Lună fără Jules Verne şi alţii 
care au scris pe astfel de subiecte şi care i-au făcut pe locuitorii 
acestei planete să mediteze la ce este dincolo de limitele lumii 
noastre. În mod similar, primul om care a zuburat în spaţiu, 
cosmonautul rus Iuri Gagarin, ca şi astronautul Frank Borman, 
comandant al misiunii Apollo 8, primul om care a zburat pe 
orbita Lunii, mărturiseau cum romanele lui Jules Verne le-a 
marcat, pe viaţă, pasiunea pentru tainele Universului. 

De-a lungul timpului, s-a trecut de la convingerea că Universul 
este imuabil, la aceea că totul este în expansiune. A fost nevoie 
să se inventeze şi să se definească ideea de timp (Galileo 
Galilei), să se stabilească legile care guvernează Universul 
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(Newton), definit acum în patru dimensiuni, a fost 
revoluţioneze teoria spaţiu-timp (Einstein), să constatăm că 
fizica cuantică pare a rescrie aproape tot, în acest domeniu. Atât 
de multe supoziţii, atât de puţine certitudini şi atâta “foame”de 
timp, de dorinţa de a stăpâni timpul, fizic, a o
Paradoxul este că, pentru a găsi răspunsuri la toate acestea, 
inevitabil vom invoca aceeaşi mare necunoscută, timpul, care va 
trebui, dacă există, să aibă cu noi nesfârşită răbdare.
https://destepti.ro/cum-poate-fi-stapanit-timpul-o-ghicitoare-
einstein-fizica-cuantica-si-scenarii-sf-care-devin-realitate 

Povestea lui Sid Hurwich și misterul 
incredibilul său aparat capabil să înghe

timpul 
 

        “Capacitatea de a schimba trecutul și de a influența 
decisiv viitorul a reprezentat încă din cele mai fragede 
timpuri puterea absolută, în căutarea căreia omul a alergat 
necontenit. 

umeroase au fost cazurile în care diverși cercetători au 
încercat să creeze un aparat cu ajutorul căruia să 
călătorească în timp. Este posibil ca unii dintre ei să fi 

reușit, dar cu toate acestea informațiile nu au fost niciodată 
furnizate publicului larg. 

Un astfel de caz este cel al lui Sid Hurwich, inventat
trăit în secolul trecut în Ontario, Canada. S-a născut în 1918 
fost un copil cu capacități extraordinare. Era de o inteligență 
ieșită din comun, motiv pentru care cei mai mulți îl considerau 
un viitor geniu. Lucrurile nu au stat chiar așa, dar Hurwich a 
avut o sclipire de geniu într-un moment de cumpănă a
sale. La vârsta de 36 de ani s-a retras din activitate în urma unui 
atac de cord. Și-a dedicat viața cercetării și invențiilor. Astfel s
a născut o mașinărie ciudată, care era capabilă să înghețe timpul 
și chiar să-i schimbe complet fluxul. Adică viitorul să se scurgă 
spre prezent și trecut. 

În 1969, mai multe bănci au fost jefuite în provincia canadiană 
Ontario. Poliția nu reușea să-i prindă pe criminali 
intrat în scenă Hurwich. Bărbatul s-a prezentat la sec
poliție și a adus cu el aparatul bizar. Le-a spus oamenilor legii 
că este capabil să înghețe timpul și astfel să afle cine se ascunde 
în spatele jafurilor bancare. 

Pentru că nimeni nu l-a crezut, Hurwich a fost nevoit să le facă 
o demonstrație polițiștilor. Cu ajutorul aparatului i
revolverul unuia dintre polițiști. Pistolul, așezat pe masă, se 
putea vedea, dar nu era posibil să fie mișcat și nici trăgaciul 
apăsat. Era pur și simplu înghețat în acel loc. 

O a doua demonstrație a fost făcută cu ceasurile polițiștilor. 
Acestea indicau o anumită oră, iar atunci când Hurwich a pornit 
aparatul misterios, timpul a zburat și nimeni nu l
secundă s-au scurs circa 25 de minute. 

N
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(Newton), definit acum în patru dimensiuni, a fost necesar să se 
(Einstein), să constatăm că 

fizica cuantică pare a rescrie aproape tot, în acest domeniu. Atât 
de multe supoziţii, atât de puţine certitudini şi atâta “foame”de 
timp, de dorinţa de a stăpâni timpul, fizic, a oamenilor. 
Paradoxul este că, pentru a găsi răspunsuri la toate acestea, 
inevitabil vom invoca aceeaşi mare necunoscută, timpul, care va 
trebui, dacă există, să aibă cu noi nesfârşită răbdare. 

-a-lui-albert-

și misterul 
incredibilul său aparat capabil să înghețe 

și de a influența 
decisiv viitorul a reprezentat încă din cele mai fragede 
timpuri puterea absolută, în căutarea căreia omul a alergat 

și cercetători au 
încercat să creeze un aparat cu ajutorul căruia să 
călătorească în timp. Este posibil ca unii dintre ei să fi 

șit, dar cu toate acestea informațiile nu au fost niciodată 

e caz este cel al lui Sid Hurwich, inventator care a 
a născut în 1918 și a 

ți extraordinare. Era de o inteligență 
șită din comun, motiv pentru care cei mai mulți îl considerau 

șa, dar Hurwich a 
un moment de cumpănă aș vieții 
a retras din activitate în urma unui 
ța cercetării și invențiilor. Astfel s-

șinărie ciudată, care era capabilă să înghețe timpul 
i schimbe complet fluxul. Adică viitorul să se scurgă 

În 1969, mai multe bănci au fost jefuite în provincia canadiană 
pe criminali și atunci a 
a prezentat la secția de 

a spus oamenilor legii 
țe timpul și astfel să afle cine se ascunde 

a crezut, Hurwich a fost nevoit să le facă 
ție polițiștilor. Cu ajutorul aparatului i-a înghețat 

țiști. Pistolul, așezat pe masă, se 
șcat și nici trăgaciul 

ție a fost făcută cu ceasurile polițiștilor. 
Acestea indicau o anumită oră, iar atunci când Hurwich a pornit 

și nimeni nu l-a simțit. Într-o 

Imediat după aceste două demonstrații impresionante, armata a 
intrat pe fir și povestea a fost clasată. Nu se știe dacă poliția a 
prins făptașii jafurilor și până în 1977 nu s
Hurwich. Atunci a apărut un articol 
Hurwich într-un ziar din Vancouver. Ziari
relatat povestea misteriosul om și al aparatului său, pentru ca la 
sfârşitul articolului să se întrebe unde a dispărut acest bărbat. S
au efectuat mai multe cercetări în speran
găsit, dar acestea nu au avut niciun rezultat concludent. A fost 
căutat în cimitire pentru că s-a presupus că murise, dar nici 
acolo nu a fost găsit. 

Hurwich dispăruse ca și cum nu existase niciodată. Mai mult de 
atât, el dispăruse împreună cu toată familia sa 
totdeauna. S-a speculat că bărbatul s-ar fi folosit de aparatul său 
pentru a trece într-o dimensiune paralelă sau chiar în viitor.

În prezent nu se cunosc mai multe detalii despre ma
impulsuri care poate îngheța timpul, dar cu siguran
există într-un laborator secret unde a fost testată de agen
secrete.”[1] http://www.efemeride.ro/povestea
incredibilul-sau-aparat-capabil-sa-inghete-timpul

Ne apropiem de Punctul ZERO. Din 1980 
timpul pe Pământ s-a scurtat. O zi nu mai 

are 24 de ore
 

           Oamenii de ştiinţă susţin că ziua s
consecinţă o zi nu mai are 24 de ore ci 16 ore, dată fiind 
modificarea frecvenţei de la 7,8 HZ la 12 HZ.

eofizicienii contemporani considera ca Rezonanţa 
Shumann este adevărata bătaie a inimii planetei noastre. 
Ei au concluzionat că există o relaţie directă între 

accelerarea ritmului acesteia şi percepţia omului conform căreia 
timpul trece mai repede scrie evz.ro 

Potrivit cocoon.ro, unele filme precum „Cazul ciudat al lui 
Benjamin Button” sau „Ziua in care Pământul s
prezintă subtil acest fenomen, iar multă lume nu înţelege cum se 
poate scurta timpul dacă ceasul arată tot atâtea ore.

„Ceea ce nu înţelege omul este că fiind în timp, facem totul 
mai repede, acesta fiind comprimat ca un balon care dacă este 
umflat şi scrii ceva pe el cu markerul, vezi literele mari şi 
largi, dar daca se dezumflă se strânge scrisul. Aşa este şi 
timpul sau spaţiul nostru 3D, care se poate măsura în această 
rezonanţă energetică Schumann”, conform uneia dintre păreri.

Alte păreri subliniază că Biblia ne-a avertizat că în vremurile 
din urmă timpul se va scurta, viaţa omului se va scurta, ca să se 
scurteze ororile şi suferinţele de pe planetă.

Timp de mii de ani, Rezonanţa Shumann a avut valoarea 
constantă de 7,8 Hz însă, începând din 1980
accelerare rapidă. Astfel, s-a ajuns ca în zilele noastre 

G
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ții impresionante, armata a 
și povestea a fost clasată. Nu se știe dacă poliția a 

șii jafurilor și până în 1977 nu s-a mai auzit nimic de 
Hurwich. Atunci a apărut un articol despre povestea lui 

un ziar din Vancouver. Ziariștii canadieni an 
și al aparatului său, pentru ca la 

sfârşitul articolului să se întrebe unde a dispărut acest bărbat. S-
au efectuat mai multe cercetări în speranța că Hurwich să fie 
găsit, dar acestea nu au avut niciun rezultat concludent. A fost 

a presupus că murise, dar nici 

și cum nu existase niciodată. Mai mult de 
eună cu toată familia sa și pentru 

ar fi folosit de aparatul său 
o dimensiune paralelă sau chiar în viitor. 

În prezent nu se cunosc mai multe detalii despre mașinăria cu 
timpul, dar cu siguranță că ea 

un laborator secret unde a fost testată de agențiile 
ro/povestea-lui-sid-hurwich-si-misterul-

timpul 

Ne apropiem de Punctul ZERO. Din 1980 
a scurtat. O zi nu mai 

are 24 de ore 

Oamenii de ştiinţă susţin că ziua s-a micşorat, în 
consecinţă o zi nu mai are 24 de ore ci 16 ore, dată fiind 
modificarea frecvenţei de la 7,8 HZ la 12 HZ. 

eofizicienii contemporani considera ca Rezonanţa 
Shumann este adevărata bătaie a inimii planetei noastre. 
Ei au concluzionat că există o relaţie directă între 

accelerarea ritmului acesteia şi percepţia omului conform căreia 

Potrivit cocoon.ro, unele filme precum „Cazul ciudat al lui 
Benjamin Button” sau „Ziua in care Pământul s-a oprit” 
prezintă subtil acest fenomen, iar multă lume nu înţelege cum se 
poate scurta timpul dacă ceasul arată tot atâtea ore. 

Ceea ce nu înţelege omul este că fiind în timp, facem totul 
mai repede, acesta fiind comprimat ca un balon care dacă este 

scrii ceva pe el cu markerul, vezi literele mari şi 
largi, dar daca se dezumflă se strânge scrisul. Aşa este şi 
timpul sau spaţiul nostru 3D, care se poate măsura în această 

”, conform uneia dintre păreri. 

a avertizat că în vremurile 
din urmă timpul se va scurta, viaţa omului se va scurta, ca să se 
scurteze ororile şi suferinţele de pe planetă. 

Timp de mii de ani, Rezonanţa Shumann a avut valoarea 
începând din 1980 s-a constatat o 

a ajuns ca în zilele noastre 
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Rezonanţa Shumann să aibă valoarea de 12 Hz, consecinţa 
directă fiind că 24 de ore actuale corespund cu 16 ore reale, în 
termenii timpului terestru. 

Potrivit unora dintre teorii, curgerea timpului terestru se va 
accelera în continuare până la apropierea de „punctul zero”, 
care corespunde inversării polilor magnetici ai Pământului. 
Fenomenul este văzut de mulţi ca fiind Apocalipsa prevestită de 
Biblie, potrivit căreia planeta va fi cuprinsa de întuneric timp de 
trei zile. Conform acestei logici, în „momentul zero” cele 24 de 
ore ale timpului terestru vor corespunde la zero ore efective. 

Consecinţele acestui fenomen sunt incredibile: planeta şi toţi 
locuitorii acesteia vor trece într-o alta dimensiune. Se pare că 
după trecerea prin Punctul Zero, soarele va răsări la Vest şi va 
apune la Est. 

Mai multe texte stravechi descriu astfel de trasformari radicale 
în trecutul îndepărtat al omenirii. Cea mai mare parte a 
tehnologiilor actuale nu vor mai fi operaţionale, cu excepţia 
energiei libere, descoperită de Tesla în urmă cu un secol. 

Creşterea frecvenţei de vibraţie a planetei noastre implică şi 
elevarea frecvenţei de vibraţie a locuitorilor sai, ceea ce ar putea 
determina efecte asupra organismului, dar şi elevarea asupra 
conştiinţei, chiar dacă evenimentele actuale nu susţin această 
teorie. 

Comprimarea timpului, metoda de protecție folosită de 
Terra împotriva omului? 

Timpul este un instrument de măsură pe planeta noastră, iar la 
nivel global un element după care Universul și-a extins 
tentaculele într-un mod încă necunoscut pe deplin. 

Am fost învățați că o zi este compusă din 24 de ore și este exact 
ceea ce ceasurile din întreaga lume o arată. Cu toate acestea, 
timpul pare să fie o constantă oscilatorie, care a intrat într-un 
proces continuu de contracție. Problema dezvoltării acestei 
teorii s-a născut în 1978. Înainte de această dată fatidică, Terra 
acționa la o frecvență de numai 8 Hz. Această frecvență este 
similară cu starea de liniște și bucurie a creierului uman, care 
surprinzător sau nu, atunci când se află în stare latentă sau de 
veghe pulsează la aceeași frecvență. 

Anumite studii sugerează că Terra este o planetă vie care 
influențează în mare măsură psihicul dar și intelectul tuturor 
ființelor pe care le găzduiește. Ceva s-a întâmplat și imediat 
după 78, frecvența de funcționare a planetei noastre a crescut 
brusc de la 8 Hz la 13 Hz. Unii specialiști sunt de părere că 
planeta a fost deranjată din starea de veghe în care se afla și 
brusc a fost împinsă să către un alt ciclu. 

Aceasta este cauză pentru care schimbările climaterice sunt atât 
de evidente în ultima perioadă. O altă cauză se răsfrânge asupra 
oamenilor, care au devenit mult mai agitați, aflându-se 
permanent într-o stare de neliniște. 13 Hz înseamnă modul beta 
de funcționare a creierului uman, care a fost astfel forțat să 

treacă de la o stare de fericire și împlinire, la una de agitație și 
permanentă neliniște. Influența pe care Terra o are asupra 
oamenilor este una dramatică. Dacă înainte de 78 timpul părea 
că se scurge lin, odată cu schimbarea frecvenței planetare și 
timpul, ca dimensiune, a început să se condenseze. Astfel, o zi 
are în continuare 24 de ore, dar este percepută de organismul 
uman ca având doar 16 ore. Nu se poate explica cu exactitate 
motivul pentru care planeta a accelerat ritmul de viață, dar este 
cert că în ziua de astăzi, cei mai mulți dintre oameni au senzația 
că nu mai au timp pentru a-și duce la bun sfârșit obligațiile 
zilnice. 

Boli, viață tristă și frustrări acumulate 

Un alt factor important care și-a pus amprenta pe viața socială 
sunt numeroasele boli cu care se confruntă oamenii. Acestea 
sunt de natură fizică, psihică, dar și intelectuală. Generațiile 
născute după 78 sunt diferite din mai multe puncte de vedere 
decât precedentele. Cei mai mulți dintre oameni sunt afectați de 
numeroase boli, obezitatea și-a făcut brusc apariția și nivelul 
IQ-ului a crescut brusc. Probabil că regula evoluției a fost 
schimbată sau pur și simplu barbar încălcată și acesta este 
motivul pentru care oamenii devin mai inteligenți, dar sunt 
nimiciți de numeroase boli, care în trecut nu își arătau colții atât 
de des. 

Stresul, este un alt aspect caracterizant al vieții din prezent. El 
poate fi atribuit multor cauze, dar cu siguranță că are o legătură 
directă cu modul de percepere al vieții. Oamenii nu au fost 
pregătiți să realizeze saltul evoluționist, motiv pentru care unii 
specialiști sunt de părere că specia se poate afla într-un mare 
pericol. Creșterea frecvenței globale este atribuit unui altui 
fenomen contestat de unii dintre oamenii de știință, creșterea 
volumului planetei. Acest fapt este unul real și nu poate fi 
explicat de nicio teorie științifică acceptată în prezent. Și totuși, 
există anumite voci care consideră că este normal ca planeta să 
se dezvolte astfel atunci când se află în stare de alertă, adică 
funcționează la 13 Hz. Chiar dacă aceste teorii sunt contestate 
de cei mai mulți dintre oamenii de știință, problema este că 
problemele actuale nu pot fi altfel explicate. Timpul se 
comprimă continuu și frecvența de pulsare a planetei este în 
creștere. Într-o zi din viitorul apropiat, aceasta poate crește și 
mai mult și toate aceste aspecte, menționate mai sus, se vor 
intensifica. Probabil ca acesta este scutul de apărare al unei 
ființe, care ne găzduieşte fără nicio chirie, iar noi o răsplătim 
numai prin rău.”[2] 

„Accelerarea Rezonanței Schumann ne scurtează viața 

Inversarea polarității magnetice terestre – una dintre cauzele 
accelerării frecvențelor Schumann Oamenii de știință pun în 
legătură accelerarea rezonanțelor Schumann și cu inversarea 
actuală a polarităţii magnetice terestre. Magnetismul planetei 
Pământ este influenţat de magnetismul solar şi de magnetismul 
lunar; iar magnetismul planetei noastre este în legătură 
indisolubilă cu componenta magnetică a biocâmpului tuturor 
vieţuitoarele terestre, prin urmare şi a omului. 

fizicfizicfizicfizică 
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Haosul magnetic afectează sănătatea mintală. Perturbarea 
geomagnetismului poate duce la violenţă. Prin ruperea 
echilibrului dintre magnetosfera terestră şi componenta 
magnetică a biocâmpului, vor avea loc importante dezorganizări 
ale funcţiilor psihice şi organice ale omului şi a altor vieţuitoare 
pe Terra. În condiţii de puternică activitate geomagnetică 
(noaptea se înregistreză maximum activităţii geomagnetice), 
infrasunetele generate de falii geologice pot influenţa psihicul 
uman, astfel încât omul să vadă „fantome”. 

Ceea ce este un fenomen natural. Noi, oamenii, vedem în 
fiecare noapte fantomele unor lumi dispărute de mii de ani. 
Lumina unor stele îndepărtate este imaginea unor corpuri cere
demult dispărute din punct de vedere fizic. Noi vedem în acest 
caz doar fantomele acelor stele, datorită drumului pe care îl 
parcurg fotonii în spațiul cosmic. Magnetismul terestru a intrat 
de peste un secol în proces involutiv, exitând deja zone de mii 
de kilometri pătraţi pe suprafaţa Pământului în care 
magnetismul s-a redus cu aproximativ 10-15 %. 

În Atlanticul de Sud, de exemplu, s-a format o zonă de peste 
7.000.000 km pătraţi în care mangnetisul terestru s
10%; şi fenomenul este în evoluţie. Nu trebuie să scăpăm din 
vedere nici faptul că inversarea polarității magnetice terestre 
este în relație și cu schimbarea polarității magnetice a Soarelui, 
fenomen ce va influența și gravitația terestră. 

Iar oamenii de știință, cu toate eforturile depuse până în prezent, 
încă nu au reușit să detecteze în mod direct energia 
gravitațională, pentru a fi studiată. Conform concluziilor lui 
Albert Einstein, gravitația influențează timpul, respectiv ce
biologic al celulelor noastre. Prin urmare, trăim într
unde evoluează legități fizice paradoxale.”[3] 

SURSE 

1. https://www.cocoon.ro/timpul-s-a-scurtat-o-zi-mai
din-24-rezonanta-schumann-s-a-accelerat-de-la-78

2. http://www.efemeride.ro/comprimarea-timpului-metoda
protectie-folosita-de-terra-impotriva-omului 

3. http://jurnalparanormal.ro/content/accelerarea-rezonan%C8%9Bei
schumann-ne-scurteaz%C4%83-via%C8%9B 

Între ştiinţă şi alchimie – un mare geniu 
Isaac Newton 

 
 
        Cel mai mare fizician al secolului al XVII
secret un pasionat alchimist practician care a amestecat, în 
creuzetele din laboratoarele sale, ştiinţa cu ocultismul

 carte recentă scrisă de un francez acreditează ideea 
îndrăzneaţă că marile descoperiri ale lui Isaac Newton 
au la bază experimentele sale alchimice reu

 
Un intelectual precoce 

Isaac Newton s-a născut în 1642, chiar în ziua morţii lui Galileo 
Galilei (fizician şi astronom italian). A fost singurul fiu al unui 
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i mare fizician al secolului al XVII-lea a fost în 
secret un pasionat alchimist practician care a amestecat, în 
creuzetele din laboratoarele sale, ştiinţa cu ocultismul.  

carte recentă scrisă de un francez acreditează ideea 
îndrăzneaţă că marile descoperiri ale lui Isaac Newton 
au la bază experimentele sale alchimice reușite.  

a născut în 1642, chiar în ziua morţii lui Galileo 
(fizician şi astronom italian). A fost singurul fiu al unui 

mic proprietar de pământ analfabet din Woolsthorpe 
(Lincolnshire), un sat din Anglia. Isaac era un copil 
introvertit, care avea note slabe la şcoală, cu excepţia „filosofiei 

naturii”, disciplină care, la vremea 
aceea, încerca să explice mecanismul 
funcţionării universului. Interesul 
său pentru acest subiect era aşa de 
mare, încât unchiul său, un ţăran 
ceva mai bogat, s
susţină, ajutându
pentru examenu
College din Cambridge, unde a fost 
admis în 1661. 

Pentru tânărul de 19 ani, intrarea 
într-o astfel de instituţie prestigioasă 

a fost profitabilă din două motive: în primul rând, a acumulat 
foarte repede toate cunoştinţele epocii în domeniu
şi în cel al fizicii, punând astfel bazele viitoarelor sale 
descoperiri. Pe de altă parte, a căzut sub influenţa profesorului 
său de matematică şi de teologie, Henry More, şi a profesorului 
de ştiinţe, Isaac Barrow, doi alchimişti amatori, bu
transmită cunoştinţele secrete unui tânăr strălucit şi entuziast. 
De altfel, acesta şi-a depăşit foarte repede maeştrii, sporind 
numărul experienţelor în acest domeniu, în ciuda riscului de a
ruina reputaţia universitară. În vremea aceea, p
alchimiei era ilegală, unii savanţi ai epocii fiind condamnaţi la 
moarte pentru așa-zisele lor erezii.  

În 1665, Newton a fost constrâns să se întoarcă în satul său 
natal, pentru că la Cambridge izbucnise epidemia de ciumă. 
Această şedere forţată la ţară, timp de doi ani, s
deosebit de fructuoasă. Atunci şi acolo, marele om de ştiinţă a 
descoperit calculul diferenţial şi integral, principiile opticii şi 
legea gravitaţiei universale. La 27 de ani, aceste descoperiri l
propulsat ca profesor nominalizat la Universitatea din 
Cambridge, unde i-a succedat maestrului său, Barrow, care a 
demisionat spontan pentru a-i ceda locul strălucitului său elev. 
Trei ani mai târziu, Newton a devenit membru al 

Se pare însă că în paralel cu această existenţă oficială de 
profesor onorabil, preocupat în mod special de publicarea 
rezultatelor cercetărilor sale în matematică şi fizică, Isaac 
Newton a dus existenţa omului de ştiinţă retras în laboratorul 
său, îndeletnicindu-se cu savante şi secr
domeniul alchimiei. O carte pasionantă 
alchimiei – semnată de un francez, Jean
ipoteza îndrăzneaţă că alchimia a fost, de fapt, cheia 
descoperirilor geniale ale lui Newton. Să
argumentele.  

Cercetări în domeniul alchimiei  

„Chiar dacă la 24 de ani genialul matematician a început să 
intuiască deja că mişcarea planetelor se explică printr
particulară, Newton nu putea să înţeleagă la vremea aceea 
legile fenomenului gravitaţiei. În secolul al XVII
cunoştinţelor ştiinţifice asupra naturii nu permitea acceptarea 

fizicfizicfizicfizică 
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ideii că un obiect poate influenţa deplasarea altuia, fără ca 
între ele să existe contact fizic. În prezent, această proprietate 
de acţiune la distanţă este acceptată şi susţinută din punct de 
vedere ştiinţific, dar pe vremea lui Newton era considerată 
drept un fenomen magic sau ocult.”  

Cunoştinţele din domeniul alchimiei i-au permis, fără îndoială, 
lui Newton să abordeze problema gravitaţiei cu mai multă 
acuitate decât contemporanii săi. Studiind principalele tratate de 
alchimie ale epocii sale, el a realizat personal majoritatea 
experimentelor descrise ulterior. Practicate la început cu 
mijloace rudimentare, experimentele sale s-au îmbunătăţit şi, 
departe de privirea autorităţilor, Newton a făcut alchimia să 
progreseze dincolo de limitele fixate de către predecesorii săi. 
Într-un demers cu adevărat ştiinţific, el a procedat sistematic şi 
a notat cu mare precizie tot ceea ce a descoperit. După moartea 
sa, survenită în 1727, la reşedinţa sa a fost descoperită o 
bibliotecă uriaşă de lucrări oculte, achiziţionate în cel mai mare 
secret. Şi mai interesant, Newton a contribuit cu mai mult de un 
milion de cuvinte la limbajul secret al alchimiei. Însemnările 
sale despre alchimie, care nu au fost niciodată publicate 
integral, reprezintă 70% din tot ceea ce a scris!  

Isaac Newton nu a încercat niciodată să transforme metalul în 
aur, ci a încercat să descopere legile fundamentale care 
guvernează Cosmosul. Foarte credincios, el a fost convins că 
era de datoria sa să studieze opera dumnezeiască a creaţiei şi să 
se intereseze de tot ceea ce formează universul fizic. Chiar dacă 
în perioada de studiu el nu realiza că va ajunge să descopere 
teoria gravitaţiei prin intermediul ştiinţelor oculte, el a fost 
convins până la finalul vieţii că există o lege fundamentală a 
lumii, o cunoaştere ascunsă care este necesar să fie dovedită.  

Creuzetul său de alchimist i-a inspirat printre altele revelaţia că 
elementele se atrag unele pe altele sau se resping prin 
intermediul unor forţe misterioase. De fapt, Newton a observat 
această acţiune în laboratorul său. Atunci a el făcut legătura cu 
gravitaţia. Ceea ce se petrecea în creuzetul alchimistului putea fi 
apoi transpus la o scară planetară, conform formulei: „Ceea ce 
se petrece jos (pe pământ) se petrece de asemenea şi sus (în 
cer)”.  

Enigmele Bibliei  

Studiul alchimiei şi al ştiinţelor oculte l-au condus pe Isaac 
Newton spre alte teorii, neexplorate până atunci. Curiozitatea sa 
era insaţiabilă şi, de la mijlocul anului 1670 şi până la moartea 
sa, el a fost pasionat de teologie. A studiat Biblia vreme de ani 
întregi, ajungând la concluzia că toate cunoştinţele popoarelor 
vechi sunt descrise în Vechiul Testament. Astfel, în 
personalitatea regelui Solomon (suveran al Israelului între 972-
932 î.e.n.) el a văzut o autoritate supremă, caracterizându-l drept 
„cel mai mare filosof al lumii”. S-a lăsat absorbit de pasajele 
care descriau templul lui Solomon şi a studiat traducerile din 
diferite limbi ale cărţii lui Ezechiel, formată – după cum bine se 
ştie – din mai multe „oracole”, prin care acest profet biblic a 
anunţat prăbuşirea Ierusalimului, iar apoi renaşterea viitorului 
Israel.  

Isaac Newton nu a vrut nici mai mult, dar nici mai puţin, decât 
să refacă planul templului. El era convins că regele Solomon 
codificase în proporţiile şi măsurile acestei clădiri toată 
înţelepciunea strămoşilor, descrisă în Vechiul Testament. 
Newton era sigur că va ajunge să profeţească viitorul lumii 
analizând Biblia cu cheia pe care i-o furnizase planul lui 
Solomon. Studiul planului templului a influenţat nu numai 
elaborarea teoriei gravitaţiei, ci le-a furnizat oamenilor de ştiinţă 
informaţii pentru interpretările sale profetice. Pentru marele 
matematician şi fizician, templul lui Solomon era „un foc de 
jertfă care ardea perpetuu în mijlocul unui loc sacru”, 
vizualizând centrul templului ca un foc în jurul căruia se adunau 
credincioşii. Newton a botezat această structură prytaneum şi a 
sugerat maniera în care ea reprezintă Cosmosul: „Cerul era 
adevăratul templu al lui Dumnezeu şi pentru ca un prytaneum 
să merite numele de templu, el era astfel conceput încât să 
reprezinte sistemele celeste într-un mod cât mai fidel cu 
putinţă”.  

„Tocmai imaginea focului reunindu-i pe discipoli în centrul 
templului l-a ajutat pe Newton să elaboreze noţiunea de 
gravitaţie universală”, ne spune Jean-Paul Auffray. În loc să 
vadă razele luminoase ieşind din foc, Newton a vizualizat aceste 
raze ca pe nişte forţe care îi atrăgeau pe discipoli către centru. 
Astfel, paralela dintre sistemul solar şi templu se vede cu 
claritate: planetele sunt discipolii, iar focul templului (care este 
numit uneori „focul din centrul lumii”) este Soarele.  

Bazându-se pe ideea că forţa care atrage corpurile cereşti unul 
spre celălalt depinde de distanţa care le separă şi comparându-le 
cu forţele degajate în creuzetul de alchimie, Newton a ajuns la 
concluzia că o forţă invizibilă – a cărei intensitate scade pe 
măsură ce obiectele se îndepărtează unele de altele – acţionează 
asupra oricărui lucru. Principiul gravitaţiei a fost astfel 
descoperit.  

Mesaje sibiline  

Fructul cercetărilor efectuate de Newton în zona matematicii, a 
Bibliei şi a astrologiei a fost sintetizat într-unul dintre cele mai 
importante tratate ştiinţifice care au fost scrise vreodată: 
Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (Principiile 
matematice ale filosofiei naturale), publicat în 1687, în care 
cititorul avizat de astăzi poate să identifice urmele alchimiei 
newtoniene. Fiecare noţiune enunţată conţine simultan un 
discurs „laic”, destinat marelui public, şi un discurs ezoteric, 
care se adresează iniţiaţilor. Astfel, când Newton scrie: 
„Scoatem apa din ocean cu o scoică”, nu putem să nu facem 
legătura între această frază poetică şi prima etapă iniţiatică a 
adepţilor alchimiei: să faci pelerinajul la Santiago de 
Compostela pentru a găsi o cochilie care să păstreze ermetic apa 
oceanului.  

Indicii ascunse  

Templul lui Solomon, construit pe locul sacrificiului lui Isaac 
către anul 1000 î.Hr., a fost un sanctuar al înţelepciunii şi al 
credinţei poporului evreu. Isaac Newton era convins că 
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dimensiunile sale şi geometria ascundeau indicii care ar fi 
aruncat o nouă lumină asupra cuvintelor marilor profeţi ai 
Bibliei (mai ales Ezechiel, Ioan şi Daniel). Căutând în planul 
templului chei pentru a clarifica interpretarea scrierilor sfinte, 
Newton a făcut să apară o nouă cronologie, ce permitea atât 
interpretarea trecutului, cât şi pe cea a viitorului. El a încercat 
mai ales să calculeze data viitoarei veniri a lui Iisus şi pe cea a 
Judecăţii de apoi.  

Căutătorii de aur  

Se spune adesea că alchimia se află la originea chimiei 
moderne. Practicanţii ei, care experimentau în secret, încercau 
să fabrice „piatra filosofală”, o substanţă legendară care putea 
să transforme toate metalele în aur. Această preocupare a fost 
foarte la modă până în secolul al XVII-lea, apoi a intrat în 
declin. La apogeul ei, petrecut la mijlocul Evului Mediu, în 
Europa existau mii de alchimişti care încercau să descopere 
piatra care să-i facă bogaţi. Istoria a reţinut mai ales pitorescul 
acestei preocupări, piatra filosofală nesemnificând doar 
fabricarea aurului, ci şi o desăvârşire de sine. Pentru unii 
alchimişti era vorba despre descoperirea misterelor universului, 
în timp ce alţii se ocupau de cercetarea mistică, transmutarea 
metalelor ordinare reprezentând fiinţa umană care accede la 
puritatea aurului prin tot felul de ritualuri complexe. Psihiatrul 
german Carl Gustav Jung a fost primul om de ştiinţă care a 
avansat teoria conform căreia alchimiştii făceau apel la aceste 
ritualuri pentru a ajunge la iluminarea spirituală. 

Pământul este lovit de o cantitate uria
antimaterie 

traducere  și adaptare: Radu UNGUREANU

           Pământul este „lovit” constant de
antimaterie numite pozitroni. 
electroni” au sarcina electrică +1 și spinul 1/2 și aceeași 
masă pe care o are un electron.  

ând un pozitron cu o energie redusă ciocne
electron de joasă energie, are loc procesul de anihilare 
electron-antielectron, generându-se doi fotoni din 

spectrul radiațiilor gamma. Procesul are loc conform 
principiului echivalenței masă-energie al lui Albert Einstein. 

Lucrurile au început să devină confuze din 2008,
care orbitează în jurul Pământului, denumită Pamela,
mai mulţi pozitroni care bombardează planeta noastr

C
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le şi geometria ascundeau indicii care ar fi 
aruncat o nouă lumină asupra cuvintelor marilor profeţi ai 

(mai ales Ezechiel, Ioan şi Daniel). Căutând în planul 
templului chei pentru a clarifica interpretarea scrierilor sfinte, 

ă o nouă cronologie, ce permitea atât 
interpretarea trecutului, cât şi pe cea a viitorului. El a încercat 
mai ales să calculeze data viitoarei veniri a lui Iisus şi pe cea a 

Se spune adesea că alchimia se află la originea chimiei 
moderne. Practicanţii ei, care experimentau în secret, încercau 
să fabrice „piatra filosofală”, o substanţă legendară care putea 
să transforme toate metalele în aur. Această preocupare a fost 

lea, apoi a intrat în 
declin. La apogeul ei, petrecut la mijlocul Evului Mediu, în 
Europa existau mii de alchimişti care încercau să descopere 

i facă bogaţi. Istoria a reţinut mai ales pitorescul 
pări, piatra filosofală nesemnificând doar 

fabricarea aurului, ci şi o desăvârşire de sine. Pentru unii 
alchimişti era vorba despre descoperirea misterelor universului, 
în timp ce alţii se ocupau de cercetarea mistică, transmutarea 

zentând fiinţa umană care accede la 
puritatea aurului prin tot felul de ritualuri complexe. Psihiatrul 
german Carl Gustav Jung a fost primul om de ştiinţă care a 
avansat teoria conform căreia alchimiştii făceau apel la aceste 

luminarea spirituală.  

Pământul este lovit de o cantitate uriașă de 

și adaptare: Radu UNGUREANU 

 

de particule de 
 Acești „anti-

și spinul 1/2 și aceeași 

ând un pozitron cu o energie redusă ciocnește un 
electron de joasă energie, are loc procesul de anihilare 

se doi fotoni din 
re loc conform 

energie al lui Albert Einstein.  

2008, când o sondă 
Pamela, a detectat 
noastră decât se 

considera că este normal. O echipă internaţională de cercetători 
a analizat rezultatele recente de la HAWC (High
Cherenkov), observator care se găseşte în Mexic, pentru 
a verifica ipoteza conform căreia antimateria în exces provin
de la pulsari. 

După mai bine de un an de zile petrecut
la HAWC au descoperit că pulsarii sunt
pentru o parte din pozitronii în exces, 
mult prea mic pentru a explica întreaga
care ne loveşte în prezent planeta. Dacă
aduce prejudicii, rămâne să se descopere

*** 

Existența pozitronilor a fost prima dată postulată de către Paul 
Dirac în 1928, ca o consecință a ecuației Dirac. În 1932 
pozitronii au fost descoperiți de către Carl D. Anderson, cel care 
a și botezat această particulă. Pozitronul a fost descoperit ca 
urmare a trecerii de radiații cosmice prin așa numita „cameră cu 
ceață”. 

Astăzi, pozitronii creați prin dezintegrare radioactivă 
folosiți și în tomografia cu emisie de pozitroni(TEP), în spitale 
și în laboratoare. În cazul TEP, pozitronul arată 
suprafețele active din creierul uman.
sursa: http://www.sciencealert.com/pulsars-fail
positrons 

Complexitatea gravitației. Cât de multe 
lucruri știm de fapt despre această forță 

fundamentală?

traducere și adaptare: Radu UNGUREANU

           Gravitația este, probabil, cea mai cunoscută dintre 
cele patru forțe fundamentale. Aceasta ne influențează în 
fiecare moment al vieții noastre și pare și cel mai ușor de 
înțeles.  

a un nivel de bază este forța care permite Soarelui să 
mențină planetele pe orbitele lor și forța care ne ține pe 
Pământ. Însă, simplitatea aparentă a gravita

un fenomen profund, subtil și complex.

Când Newton a propus modelul său de gravita
fost extrem de criticat. Cum poate Luna „să detecteze” prezen
Pământului și „să știe” că va fi trasă într
Totuși, din moment ce modelul lui Newton a fost atât de precis 
realizat, problema de acțiune-la-distan
dată uitării, asta pentru oamenii de știință din acele vremuri nu 
au reușit să-l deslușească pe deplin. Indiferent de modul prin 
care masele ajung să se influenţeze reciproc, pe baza modelului 
lui Newton se putea calcula mișcarea acestora. O altă dificultat
a ajuns să fie problema cu 3 corpuri. Calculul mi
gravitaționale a oricăror două mase a simplu, dar mișcarea a trei 

L

fizicfizicfizicfizică 

Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie     2017201720172017 

O echipă internaţională de cercetători 
recente de la HAWC (High-Altitude Water 

Cherenkov), observator care se găseşte în Mexic, pentru 
verifica ipoteza conform căreia antimateria în exces provine 

petrecut în laborator, cei de 
sunt într-adevăr responsabili 
 însă numărul acestora era 

întreaga masă de antimaterie 
Dacă acest fenomen ne va 

descopere în viitor… 

ța pozitronilor a fost prima dată postulată de către Paul 
ță a ecuației Dirac. În 1932 

ți de către Carl D. Anderson, cel care 
și botezat această particulă. Pozitronul a fost descoperit ca 

ții cosmice prin așa numita „cameră cu 

ți prin dezintegrare radioactivă sunt 
ți și în tomografia cu emisie de pozitroni(TEP), în spitale 

și în laboratoare. În cazul TEP, pozitronul arată 
active din creierul uman. 

fail-to-explain-extra-cosmic-ray-

ției. Cât de multe 
știm de fapt despre această forță 

amentală? 

și adaptare: Radu UNGUREANU 

ția este, probabil, cea mai cunoscută dintre 
țe fundamentale. Aceasta ne influențează în 

ții noastre și pare și cel mai ușor de 

ța care permite Soarelui să 
țină planetele pe orbitele lor și forța care ne ține pe 

Pământ. Însă, simplitatea aparentă a gravitației ascunde 
și complex. 

Când Newton a propus modelul său de gravitație universală, a 
fost extrem de criticat. Cum poate Luna „să detecteze” prezența 

și „să știe” că va fi trasă într-o anumită direcție? 
și, din moment ce modelul lui Newton a fost atât de precis 

distanță a fost în mare parte 
știință din acele vremuri nu 

șească pe deplin. Indiferent de modul prin 
care masele ajung să se influenţeze reciproc, pe baza modelului 

șcarea acestora. O altă dificultate 
a ajuns să fie problema cu 3 corpuri. Calculul mișcării 

ționale a oricăror două mase a simplu, dar mișcarea a trei 
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sau mai multe mase a fost imposibil de calculat exact în acea 
vreme.  

La începutul anilor 1900 s-a constatat că de fapt 
este o forță. În modelul lui Einstein, gravitaţia nu este o forță, ci 
mai degrabă o deformare a spațiului-timp. Practic, masa îi 
spune spațiului cum să se curbeze, iar spațiul îi spune masei 
cum să se deplaseze. Relativitatea generală nu este
matematic pentru a calcula, în mod corect, forța gravitaţională 
cu care interacţionează obiectele. Aceasta face predic
privire la comportamentul luminii și materiei, care sunt diferite 
de predicţiile bazate pe ideea că gravitaţia este o forţă. Într
adevăr spațiul se curbează și, în consecinţă, obiectele sunt 
deviate şi nu mai urmează o traiectorie dreaptă, ca şi cum 
asupra lor ar acţiona o forță. 

Astăzi, putem descrie cu exactitate mișcările stelelor și ale 
planetelor. Problema apare atunci când dorim să descriem 
obiecte mici cu gravitație puternică, cum ar fi cele mai vechi 
momente ale Big Bang-ului. Fără o teorie completă a gravita
cuantice nu vom înțelege pe deplin primele momente ale 
Universului. Știm din observații că Universul timpuriu a fost 
foarte mic și foarte dens. Conform relativităţii generale acest 
lucru însemnă că Universul a început ca o singularitate. Cu 
toate acestea, cei mai multe cosmologi nu cred că Universul a 
început ca o singularitate, dar fără o teorie a gravita
nu putem fi siguri. 

Constanța cosmologică este în acord cu ceea ce observăm, dar 
există și alte modele teoretice pentru energia întunecată care 
respectă datele observaţionale. În cazul în care energia 
întunecată se datorează într-adevăr constantei cosmologice, 
atunci constanta trebuie să aibă o valoare foarte apropiată de 
zero, de aproximativ 10^-122. De ce ar avea o constantă o 
valoare atât de apropiată de zero? De ce ar exista această 
constantă dacă relativitatea generală nu o impune
aceste lucruri… sursa: https://futurism.com/what-is-gravity-really/
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sau mai multe mase a fost imposibil de calculat exact în acea 

a constatat că de fapt gravitaţia nu 
ță. În modelul lui Einstein, gravitaţia nu este o forță, ci 

timp. Practic, masa îi 
țiului cum să se curbeze, iar spațiul îi spune masei 

cum să se deplaseze. Relativitatea generală nu este doar un truc 
ța gravitaţională 

cu care interacţionează obiectele. Aceasta face predicții unice cu 
și materiei, care sunt diferite 

este o forţă. Într-
țiul se curbează și, în consecinţă, obiectele sunt 

deviate şi nu mai urmează o traiectorie dreaptă, ca şi cum 

 

șcările stelelor și ale 
pare atunci când dorim să descriem 
ție puternică, cum ar fi cele mai vechi 

Fără o teorie completă a gravitației 
țelege pe deplin primele momente ale 

versul timpuriu a fost 
și foarte dens. Conform relativităţii generale acest 

lucru însemnă că Universul a început ca o singularitate. Cu 
toate acestea, cei mai multe cosmologi nu cred că Universul a 

gravitației cuantice 

ța cosmologică este în acord cu ceea ce observăm, dar 
și alte modele teoretice pentru energia întunecată care 

respectă datele observaţionale. În cazul în care energia 
ăr constantei cosmologice, 

atunci constanta trebuie să aibă o valoare foarte apropiată de 
122. De ce ar avea o constantă o 

valoare atât de apropiată de zero? De ce ar exista această 
constantă dacă relativitatea generală nu o impune? Încă nu știm 

really/ 

Teleportarea cuantică bate un nou record 
de distanță

  
  
         Fizicienii chinezi au bătut un nou record 
cuantică, cu o distanță de 1.200 km față de 100 km în 
experimentul precedent, o etapă importantă spre o revolu
a telecomunicațiilor și a criptării informatice pe internet, 
relatează AFP, conform Agerpres. 
 

ercetarea publicată în data de 
americană Science se sprijină pe proprietă
subatomice, descrise de Albert Einstein, în care 

particulele pot exista în două stări diferite simultan, ca ni
gemeni. Aceste particule, fotoni sau neutroni, aflate în stare 
cuantică de „inseparabilitate” (entanglement) se comportă ca o 
singură entitate chiar dacă ele sunt separate fizic.
 
Cu ajutorul unei raze laser, echipa profesorului Jian
din cadrul Universității Hefei din China, a emis perechi de 
fotoni „inseparabili cuantic” de pe un satelit aflat pe orbita 
Pământului. Cei doi fotoni au fost separa
stații aflate la sol, la 1.200 km distanță, în munții din Tibet. 
Altitudinea ridicată a permis reducerea densită
care acești fotoni fragili s-au deplasat. 
 
Fizicienii au modificat polarizarea unei păr
observat că „gemenii” lor situați la peste 1.200 km s
modificat la fel în peste o mie de cazuri, adică mult mai frecvent 
decât ar putea fi explicat de pura întâmplare, confirmând astfel 
conservarea proprietăților lor cuantice pe o distanță mare.
 
„Este o realizare enormă”, a declarat Thomas Jennewein, 
fizician în cadrul Universității Waterloo din Canada, referindu
se la implicațiile teoretice și practice ale acestui experiment.
 
Proprietățile cuantice oferă aplicații potențial importante, 
precum calculatoare dotate cu o capacitate 
calcul mult superioară celor mai puternice ma
actuale. Echipe europene și americane propun în p
instalarea de instrumente cuantice la bordul Sta
Internaționale (ISS). 
 
Unul dintre obiective este de a vedea dacă particulele î
păstra proprietățile cuantice în lipsa gravitației. Pentru a face 
acest lucru, oamenii de știință vor să plaseze un foton, adică o 
particulă de lumină, în mediul cu microgravita
trimită partenerul său „inseparabil” pe Terra, a explicat Anton 
Zeilinger, fizician în cadrul Academiei Austriece de 
la Viena. 
 
„Există puține experiențe care testează legăturile între gravitație 
și fizica cuantică”, a mai spus el. Aceste experiențe ar putea 
duce într-o zi la crearea unei rețele de sateliți care să lege 
calculatoare cuantice. 
„Eu personal sunt convins că internetul va fi bazat în viito
principiile fizicii cuantice”, a estimat profesorul Zeilinger.
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Teleportarea cuantică bate un nou record 
ță 

Fizicienii chinezi au bătut un nou record de teleportare 
ță de 1.200 km față de 100 km în 

experimentul precedent, o etapă importantă spre o revoluție 
țiilor și a criptării informatice pe internet, 

 15 iunie 2017 în revista 
americană Science se sprijină pe proprietățile lumii 
subatomice, descrise de Albert Einstein, în care 

particulele pot exista în două stări diferite simultan, ca niște 
gemeni. Aceste particule, fotoni sau neutroni, aflate în stare 
cuantică de „inseparabilitate” (entanglement) se comportă ca o 
singură entitate chiar dacă ele sunt separate fizic. 

Cu ajutorul unei raze laser, echipa profesorului Jian-Wei Pan, 
ții Hefei din China, a emis perechi de 

„inseparabili cuantic” de pe un satelit aflat pe orbita 
Pământului. Cei doi fotoni au fost separați și captați în două 

ții aflate la sol, la 1.200 km distanță, în munții din Tibet. 
Altitudinea ridicată a permis reducerea densității aerului prin 

 

Fizicienii au modificat polarizarea unei părți a fotonilor și au 
ți la peste 1.200 km s-au 

modificat la fel în peste o mie de cazuri, adică mult mai frecvent 
ra întâmplare, confirmând astfel 

ților lor cuantice pe o distanță mare. 

„Este o realizare enormă”, a declarat Thomas Jennewein, 
ții Waterloo din Canada, referindu-

le acestui experiment. 

țile cuantice oferă aplicații potențial importante, 
precum calculatoare dotate cu o capacitate și o rapiditate de 
calcul mult superioară celor mai puternice mașini de calcul 

și americane propun în prezent 
instalarea de instrumente cuantice la bordul Stației Spațiale 

Unul dintre obiective este de a vedea dacă particulele își pot 
țile cuantice în lipsa gravitației. Pentru a face 

să plaseze un foton, adică o 
particulă de lumină, în mediul cu microgravitație de pe ISS și să 
trimită partenerul său „inseparabil” pe Terra, a explicat Anton 
Zeilinger, fizician în cadrul Academiei Austriece de Științe de 

țe care testează legăturile între gravitație 
și fizica cuantică”, a mai spus el. Aceste experiențe ar putea 

țele de sateliți care să lege 

„Eu personal sunt convins că internetul va fi bazat în viitor pe 
principiile fizicii cuantice”, a estimat profesorul Zeilinger. 
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Neobișnuitul „Manuscris de la Sibiu” 
descrie o RACHETĂ ÎN TREPTE, fiind 
redactat acum 450 de ani. E cel mai vechi 
document ce abordează o asemenea temă!

Tomi TOHANEANU

         Manuscrisul de la Sibiu a fost (re)descoperit în anul 
1961, este o scriere neobișnuită și cuprinde sute de pagini. 
Orice om de știință ar parcurge paginile acestei scrieri 
bizare redactate în secolul XVI va avea senza
face cu opera unui spirit vizionar.  

i chiar aceasta este realitatea! Conrad Haas, autorul 
manuscrisului, a fost, fără dar și poate, un geniu ce a 
anticipat tehnologii utilizate pentru prima dată abia în 

secolul XX. Printre altele, în tinerețe s-a ocupat 
alchimiei, dobândind cunoștințe ce aveau să îi fie utile, mai 
târziu. 

În modernitate (mai exact în anul 1961), manuscrisul a fost 
studiat cu atenție, pentru prima oară, de către istoricul Doru 
Todericiu (n. 1921 – d. 2008), după ce anterior a zăcut în uit
nejustificat de multă vreme. Anul finalizării misteriosului 
manuscris, care tratează un subiect specific, mai degrabă, 
preocupărilor de cercetare și nivelului de cunoaștere ale 
secolului XX, este 1569. 

Ș
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șnuitul „Manuscris de la Sibiu” 
descrie o RACHETĂ ÎN TREPTE, fiind 
redactat acum 450 de ani. E cel mai vechi 
document ce abordează o asemenea temă! 

Tomi TOHANEANU 

 

Manuscrisul de la Sibiu a fost (re)descoperit în anul 
șnuită și cuprinde sute de pagini. 

știință ar parcurge paginile acestei scrieri 
bizare redactate în secolul XVI va avea senzația că are de-a 

i chiar aceasta este realitatea! Conrad Haas, autorul 
și poate, un geniu ce a 

anticipat tehnologii utilizate pentru prima dată abia în 
a ocupat și cu studiul 

ștințe ce aveau să îi fie utile, mai 

În modernitate (mai exact în anul 1961), manuscrisul a fost 
ție, pentru prima oară, de către istoricul Doru 

d. 2008), după ce anterior a zăcut în uitare 
nejustificat de multă vreme. Anul finalizării misteriosului 

un subiect specific, mai degrabă, 
și nivelului de cunoaștere ale 

 

Conrad Haas, militar și inventator ce a trăit în
1576, a îndeplinit, începând cu anul 1556, importanta func
șef al arsenalului, în cetatea Sibiului. Haas era, la vremea sa, un 
„cercetător” pasionat în domeniul artileriei, materiilor explozive 
și balisticii, precum și un experimenta
mod sigur, el avea o inventivitate vecină cu geniul.

Manuscrisul de la Sibiu a fost redactat pe durata a patru decenii 
(munca de redactare fiind inițiată, se pare, la Viena, oraș aflat 
nu departe de localitatea în care a văzut l
Cartea a fost isprăvită la Sibiu, unde a 
secole, de către Dimitrie Doru Todericiu (scriitor, istoric 
cercetător cunoscut și sub numele de Pierre Carnac). Ca 
document, Manuscrisul figura, la Arhivele Statului
„Varia II 374”. De altfel, D. Todericiu a avut 
autor al lucrării „Preistoria Rachetei Moderne. Manuscrisul de 
la Sibiu”, care a văzut lumina tiparului în anul 1969 (la patru 
secole de la terminarea cărții lui Conrad Haas).

În 1970, Doru Todericiu a părăsit 
străinătate, se pare că a intrat în aten
doreau să afle mai multe informații despre munca sa de arhivă 
din România, legată de bizarele inven
Dacă dăm crezare datelor oferite de către 
de exil Doru Dimitrie Todericiu, autor pentru mai mult de 30 de 
cărți, a fost inițiat în masonerie, făcând parte dintr
subordonată Marii Loje a Franței. 

Interesant este că genialul Conrad Haas er
unor concepte tehnologice care aveau să fie puse în practică 
abia peste patru secole, ci și o persoană care avea concepții 
evoluate, pacifiste, considerând că firesc ar fi ca „lumea să 
trăiască în pace, război să nu mai fie, muschetele
neatinse sub acoperiş, ghiulelele bombardelor să nu mai 
împrăştie moarte iar praful de puşcă să nu mai ia foc şi nici să 
se umezească”, adăugând că în acest chip „prinţul va rămâne cu 
banii şi armurierul va rămâne în viaţă”.

Manuscrisul de la Sibiu (numit și Coligatul de la Sibiu) este 
redactat, în întregime, în limba germană. Explica
sunt acompaniate de către desene. Vechea scriere se referă la 
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și inventator ce a trăit între anii 1509 și 
1576, a îndeplinit, începând cu anul 1556, importanta funcție de 
șef al arsenalului, în cetatea Sibiului. Haas era, la vremea sa, un 
„cercetător” pasionat în domeniul artileriei, materiilor explozive 
și balisticii, precum și un experimentator deosebit de iscusit. În 
mod sigur, el avea o inventivitate vecină cu geniul. 

Manuscrisul de la Sibiu a fost redactat pe durata a patru decenii 
țiată, se pare, la Viena, oraș aflat 

a văzut lumina zilei Haas). 
Cartea a fost isprăvită la Sibiu, unde a și fost descoperită, peste 
secole, de către Dimitrie Doru Todericiu (scriitor, istoric și 

și sub numele de Pierre Carnac). Ca 
document, Manuscrisul figura, la Arhivele Statului, sub cota 
„Varia II 374”. De altfel, D. Todericiu a avut și calitatea de 
autor al lucrării „Preistoria Rachetei Moderne. Manuscrisul de 
la Sibiu”, care a văzut lumina tiparului în anul 1969 (la patru 

ții lui Conrad Haas). 

 

970, Doru Todericiu a părăsit țara natală și, ajuns în 
străinătate, se pare că a intrat în atenția celor de la CIA, care 

ții despre munca sa de arhivă 
din România, legată de bizarele invenții ale lui Conrad Haas. 

ezare datelor oferite de către Wikipedia, în anii săi 
de exil Doru Dimitrie Todericiu, autor pentru mai mult de 30 de 

ți, a fost inițiat în masonerie, făcând parte dintr-o lojă 

Interesant este că genialul Conrad Haas era nu doar creator al 
unor concepte tehnologice care aveau să fie puse în practică 

și o persoană care avea concepții 
evoluate, pacifiste, considerând că firesc ar fi ca „lumea să 
trăiască în pace, război să nu mai fie, muschetele să fie lăsate 
neatinse sub acoperiş, ghiulelele bombardelor să nu mai 
împrăştie moarte iar praful de puşcă să nu mai ia foc şi nici să 
se umezească”, adăugând că în acest chip „prinţul va rămâne cu 
banii şi armurierul va rămâne în viaţă”. 

și Coligatul de la Sibiu) este 
redactat, în întregime, în limba germană. Explicațiile tehnice 
sunt acompaniate de către desene. Vechea scriere se referă la 
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construirea diferitelor tipuri de arme. Pentru prima dată în 
istorie, această veche lucrare (în care sunt prezente
moderne!) se referă la tehnologia de construire a unor rachete 
cu mai multe trepte. Se referă, de asemenea, la modul în care 
combustibilii lichizi ar fi putut fi utilizați pentru propulsarea 
proiectilelor. 

Este greu de spus dacă genialul Haas a reușit să și construiască 
o rachetă cu 2 – 3 trepte, după planurile sale care anticipau 
tehnologia secolului XX, cu toate că s-a afirmat, în termeni nu 
foarte preciși, că ar fi avut loc o lansare a unei rachete în S
anului 1550. Mai înainte de descoperirea manuscrisului de la 
Sibiu, întâietatea proiectării unei rachete în trepte (trei la număr) 
îi era atribuită polonezului Kazimierz Siemienowicz, care a 
publicat informații despre invenția sa într-un tratat scris
numit Artis Magnae Artilleriae (partea întâi). 

Un spirit inventiv precum Conrad Haas nu s-a limitat doar la 
conceperea – pentru prima dată în istorie – a unei rachete în 
trepte. Neobositul Haas a mai proiectat și baterii de rachete, 
rampe de lansare ale dispozitivelor balistice, rachete de tip 
„bumerang”, aripi în forma literei delta pentru rachete (necesare 
în stabilizarea dispozitivului) și chiar o… „căsuță zburătoare”. 
Peste patru veacuri, inginerul și fizicianul Hermann Julius 
Oberth, născut tot la Sibiu (!), avea să-și aducă, la rândul său, 
neprețuita contribuție la dezvoltarea astronauticii și a 
tehnologiei de fabricare a rachetelor. Surse: wikipedia.org, jurnalul.ro, 
enciclopediaromaniei.ro, www.ancient-code.com 

 

Fenomen extrem de rar care se petrece o 
dată la 10 ani în Marele Canion din SUA

traducere și adapatere: Radu Ungureanu

         Aceasta este un fenomen meteorologic rar, care are loc 
o dată la un deceniu și afectează Marele Canion din SUA. 
La sfârșitul lunii noiembrie, odată la circa 10 ani, întregul 
canion este învăluit într-o ceață extrem de densă și 
neobișnuită.  

enomenul, cunoscut ca „inversarea temperaturii”, se 
întâmplă atunci când aerul mai rece stă la suprafa
pământului, cu aer mai cald deasupra sa.  F
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construirea diferitelor tipuri de arme. Pentru prima dată în 
ucrare (în care sunt prezente și concepte 

moderne!) se referă la tehnologia de construire a unor rachete 
cu mai multe trepte. Se referă, de asemenea, la modul în care 

ți pentru propulsarea 

șit să și construiască 
3 trepte, după planurile sale care anticipau 

a afirmat, în termeni nu 
și, că ar fi avut loc o lansare a unei rachete în Sibiul 

anului 1550. Mai înainte de descoperirea manuscrisului de la 
Sibiu, întâietatea proiectării unei rachete în trepte (trei la număr) 
îi era atribuită polonezului Kazimierz Siemienowicz, care a 

un tratat scris în 1650, 

a limitat doar la 
a unei rachete în 

și baterii de rachete, 
are ale dispozitivelor balistice, rachete de tip 

„bumerang”, aripi în forma literei delta pentru rachete (necesare 
și chiar o… „căsuță zburătoare”. 

și fizicianul Hermann Julius 
și aducă, la rândul său, 

țuita contribuție la dezvoltarea astronauticii și a 
Surse: wikipedia.org, jurnalul.ro, 

se petrece o 
dată la 10 ani în Marele Canion din SUA 

și adapatere: Radu Ungureanu 

Aceasta este un fenomen meteorologic rar, care are loc 
și afectează Marele Canion din SUA. 

a 10 ani, întregul 
ță extrem de densă și 

enomenul, cunoscut ca „inversarea temperaturii”, se 
întâmplă atunci când aerul mai rece stă la suprafața 

 

 

În mod normal, temperatura aerului din atmosferă scade odată 
cu creșterea altitudinii. Acest lucru se datorează faptului că 
majoritatea energiei soarelui este transformată în căldură la sol, 
care, la rândul său, încălzește aerul la suprafață. 
ridică în atmosferă, unde se extinde și se răcește. Când apare o 
inversare a temperaturii, temperatura aerului cre
cu înălțimea. Aerul cald deasupra aerului mai rece acționează ca 
un capac. 

Inversiunile de temperatură se întâmplă o dată 
pe an, de obicei în lunile de iarnă. Cu toate acestea, aceste 
inversiuni sunt parțiale și acoperă doar câteva părți ale Marelui 
Canion. Cea mai mare inversiune se întâmplă doar o dată la 10 
ani, moment în care ceața umple întregul canion. D
există o dată anume în care are loc fenomenul, lucru ce îl face 
să fie și mai greu de observat. 

sursa: http://www.amusingplanet.com/2013/12/rare
creates-river.html 

Creaturile ce sunt indestructibile şi care 
trăiesc pe Terra. Vor muri doar atunci 

când Soarele va dispărea
 

 
          Minusculele tardigrade sunt considerate ca făcând 
parte dintr-o specie despre care se poate spune că este 
indestructibilă, după ce oamenii de ştiinţă au ajuns la 
concluzia că sunt singurele creaturi care vor supravieţui în 
orice condiţii până când Soarele se va stinge.

a propriu. Cu toate că pe Terra gândacii sunt priviţi drept 
vietăţile cele mai rezistente, aceste microorganisme cu 
opt picioare sunt, de fapt, mult mai puternice şi vor 

continua să existe pe planetă şi în următorii 10 miliarde de ani, 
indiferent că vine Apocalipsa ori că ne acoperă potopul, au 
descoperit oamenii de ştiinţă de la Universitatea Oxford, 
informează The Telegraph. 

Tardigradele sunt capabile să supravieţuiască 
fără hrană sau apă şi să reziste la temperaturi extreme de până la 
150 de grade Celsius, în adâncimile mărilor sau în vacuumul 
îngheţat al spaţiului cosmic. Cercetătorii de la Universităţile 
Oxford şi Harvard au descoperit că abilităţile 

L
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În mod normal, temperatura aerului din atmosferă scade odată 
șterea altitudinii. Acest lucru se datorează faptului că 

majoritatea energiei soarelui este transformată în căldură la sol, 
ște aerul la suprafață.  Aerul cald se 

și se răcește. Când apare o 
inversare a temperaturii, temperatura aerului crește de fapt odată 

țimea. Aerul cald deasupra aerului mai rece acționează ca 

Inversiunile de temperatură se întâmplă o dată sau de două ori 
pe an, de obicei în lunile de iarnă. Cu toate acestea, aceste 

țiale și acoperă doar câteva părți ale Marelui 
Canion. Cea mai mare inversiune se întâmplă doar o dată la 10 

ța umple întregul canion. Din păcate nu 
există o dată anume în care are loc fenomenul, lucru ce îl face 

 

sursa: http://www.amusingplanet.com/2013/12/rare-weather-phenomenon-

Creaturile ce sunt indestructibile şi care 
Terra. Vor muri doar atunci 

când Soarele va dispărea 

Minusculele tardigrade sunt considerate ca făcând 
o specie despre care se poate spune că este 

indestructibilă, după ce oamenii de ştiinţă au ajuns la 
reaturi care vor supravieţui în 

orice condiţii până când Soarele se va stinge.  

Cu toate că pe Terra gândacii sunt priviţi drept 
vietăţile cele mai rezistente, aceste microorganisme cu 
opt picioare sunt, de fapt, mult mai puternice şi vor 

continua să existe pe planetă şi în următorii 10 miliarde de ani, 
indiferent că vine Apocalipsa ori că ne acoperă potopul, au 
descoperit oamenii de ştiinţă de la Universitatea Oxford, 

Tardigradele sunt capabile să supravieţuiască timp de 30 de ani 
fără hrană sau apă şi să reziste la temperaturi extreme de până la 
150 de grade Celsius, în adâncimile mărilor sau în vacuumul 
îngheţat al spaţiului cosmic. Cercetătorii de la Universităţile 
Oxford şi Harvard au descoperit că abilităţile lor uluitoare le-ar 
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proteja în cazul unor calamităţi, chiar dacă acestea ar fi atât de 
puternice încât să şteargă de pe faţa Pământului orice urmă de 
viaţă. Singurele evenimente care ar putea determina dispariţia 
tardigradelor – adică impactul planetei noastre cu un asteroid 
gigantic, explozia unei stele sau radiaţii gama mortale 
avea loc până când soarele nu va muri. 

 

 
Aceste descoperiri nu sugerează doar că tardigradele vor 
supravieţui mult timp după ce oamenii vor fi dispărut, ci 
speranţa că viaţa ar putea exista chiar şi pe planete pustii, cu un 
mediu ambiant mult mai ostil. 
„Viaţa pe această planetă poate continua mult după ce oamenii 
vor dispărea. Tardigradele sunt organismele care se apropie 
cel mai mult de ideea de indestructibil de pe întregul Pământ, 
dar există şi posibilitatea să mai fie alte specii similare undeva 
în Univers. În acest context, ar fi cazul să începem să căutăm 
serios viaţă pe Marte şi în alte zone ale sistemului solar, în 
general. Dacă Tardigradele sunt cele mai rezistente specii de 
pe Pământ, cine ştie ce mai există în alte părţi
doctorul Rafael Alves Batista, de la Departamentul de Fizică al 
Universităţii din Oxford. 
 

Hibaku Jumoku – arborii care au 
supravieţuit, miraculos, cumplitului 
bombardament atomic de la Hiroshima

         La 6 august 1945 asupra Hiroshimei a fost aruncată 
cea mai puternică bombă dintre cele folosite până atunci în 
vreun război.  

n urma atacului nuclear, 90% dintre construcţiile oraşului au 
fost şterse de pe suprafaţa pământului. 80.000 de oameni au 
fost ucişi pe loc şi numeroşi alţii, circa 100.000, au pierit 

după aceea. O a doua bombă nucleară a fost aruncată asupra 
oraşului Nagasaki, la 9 august. Printre puţinii supravieţuitori ai 
oribilului atac nuclear de la Hiroshima s-au numărat şi… unii 
dintre arborii oraşului. Aceştia au fost numiţi Hibaku Jumoku. 
Sau „arborii supraviețuitori”. 

În urma atacului nuclear, trunchiurile şi coroanele celor mai 
mulţi copaci din Hiroshima au fost distruse total, prin 

Î 
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proteja în cazul unor calamităţi, chiar dacă acestea ar fi atât de 
puternice încât să şteargă de pe faţa Pământului orice urmă de 
viaţă. Singurele evenimente care ar putea determina dispariţia 

stre cu un asteroid 
gigantic, explozia unei stele sau radiaţii gama mortale – nu vor 

 

Aceste descoperiri nu sugerează doar că tardigradele vor 
supravieţui mult timp după ce oamenii vor fi dispărut, ci dau şi 
speranţa că viaţa ar putea exista chiar şi pe planete pustii, cu un 

Viaţa pe această planetă poate continua mult după ce oamenii 
vor dispărea. Tardigradele sunt organismele care se apropie 

structibil de pe întregul Pământ, 
dar există şi posibilitatea să mai fie alte specii similare undeva 
în Univers. În acest context, ar fi cazul să începem să căutăm 
serios viaţă pe Marte şi în alte zone ale sistemului solar, în 

nt cele mai rezistente specii de 
pe Pământ, cine ştie ce mai există în alte părţi”, a îndemnat 
doctorul Rafael Alves Batista, de la Departamentul de Fizică al 

arborii care au 
supravieţuit, miraculos, cumplitului 
bombardament atomic de la Hiroshima 

La 6 august 1945 asupra Hiroshimei a fost aruncată 
cea mai puternică bombă dintre cele folosite până atunci în 

n urma atacului nuclear, 90% dintre construcţiile oraşului au 
suprafaţa pământului. 80.000 de oameni au 

fost ucişi pe loc şi numeroşi alţii, circa 100.000, au pierit 
după aceea. O a doua bombă nucleară a fost aruncată asupra 
oraşului Nagasaki, la 9 august. Printre puţinii supravieţuitori ai 

au numărat şi… unii 
dintre arborii oraşului. Aceştia au fost numiţi Hibaku Jumoku. 

În urma atacului nuclear, trunchiurile şi coroanele celor mai 
mulţi copaci din Hiroshima au fost distruse total, prin 

carbonizare, însă rădăcinile au rămas intacte ori au suferit 
numai daune minore. După nimicitorul bombardament, din 
rădăcinile viguroase au răsărit vlăstare tinere, ca simboluri ale 
renaşterii, ale triumfului vieţii asupra forţelor distructive.

În Hiroshima au existat 170 de arbori supravieţuitori ai 
cumplitului atac, aparţinând unui număr de 32 de specii. Rata de 
regenerare a fost diferită, de la specie la specie. Arborele cel 
mai apropiat de zona nimicitoarei explozii a fost o salcie 
plângătoare. Unda de şoc a culcat la pământ salcia aflată la 370 
de metri de locul exploziei iar trunchiul său a fost carbonizat. 
Însă rădăcinile sale au supravieţuit şi din ele au răsărit numeroşi 
vlăstari. Un eucalipt s-a aflat în vecinătatea Castelului 
Hiroshima, la 740 de metri de locul în care a avut loc explozia. 
Castelul Hiroshima s-a prăbuşit, însă arborele a supravieţuit.

Astăzi, Hiroshima este un oraş verde, plin de viaţă. În vreme ce 
arborii care au supravieţuit bombei de la Hiroshima au fost 
ocrotiţi de către autorităţi, fiind consideraţi monumente vii, în 
oraş au fost plantaţi, după război, numeroşi alţi puieţi, trimişi de 
către locuitorii din alte părţi ale ţării Soarelui Răsare. În prezent, 
seminţele arborilor Hibaku Jumoku, care au rezistat bombei 
atomice în mod miraculos, sunt distribuite în toată lumea.

 

Fericirea artificială – drogul secolului 
XXI. Bunurile materiale 

«capcană»
 

         Când ai maşină scumpă, lucruri frumoase, o casă 
luxoasă şi alte asemenea bunuri ce te plasează pe un statut 
social mai înalt, începi să simţi că parcă ai preţui mai mult 
şi că te ridici cu un nivel mai sus faţă de cei care nu au toate 
acestea.  

e uiţi la vecinul care are o maşină mult mai ieftină şi îţi 
spui: aceasta se petrece pentru că sunt mai grozav şi 
câştig mai bine. De aceea el este sărăntoc, dar eu sunt 

bogat. 
Te gândeşti că vecinul crede despre tine că eşti cool, fiindcă ai 
maşină scumpă. Şi acest gând te încălzeşte şi te face să te ridici 
în propriii ochi. Te simţi important atunci când treci pe lângă 
vecin, sau când treci printr-o intersecţie unde sunt maşini mai 
ieftine decât a ta. 

T
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are, însă rădăcinile au rămas intacte ori au suferit 
numai daune minore. După nimicitorul bombardament, din 
rădăcinile viguroase au răsărit vlăstare tinere, ca simboluri ale 
renaşterii, ale triumfului vieţii asupra forţelor distructive. 

stat 170 de arbori supravieţuitori ai 
cumplitului atac, aparţinând unui număr de 32 de specii. Rata de 
regenerare a fost diferită, de la specie la specie. Arborele cel 
mai apropiat de zona nimicitoarei explozii a fost o salcie 

lcat la pământ salcia aflată la 370 
de metri de locul exploziei iar trunchiul său a fost carbonizat. 
Însă rădăcinile sale au supravieţuit şi din ele au răsărit numeroşi 

a aflat în vecinătatea Castelului 
locul în care a avut loc explozia. 

a prăbuşit, însă arborele a supravieţuit. 

Astăzi, Hiroshima este un oraş verde, plin de viaţă. În vreme ce 
arborii care au supravieţuit bombei de la Hiroshima au fost 

ind consideraţi monumente vii, în 
oraş au fost plantaţi, după război, numeroşi alţi puieţi, trimişi de 
către locuitorii din alte părţi ale ţării Soarelui Răsare. În prezent, 
seminţele arborilor Hibaku Jumoku, care au rezistat bombei 

s, sunt distribuite în toată lumea. 

 

drogul secolului 
XXI. Bunurile materiale – criteriul 

«capcană» 

Când ai maşină scumpă, lucruri frumoase, o casă 
luxoasă şi alte asemenea bunuri ce te plasează pe un statut 

înalt, începi să simţi că parcă ai preţui mai mult 
şi că te ridici cu un nivel mai sus faţă de cei care nu au toate 

e uiţi la vecinul care are o maşină mult mai ieftină şi îţi 
spui: aceasta se petrece pentru că sunt mai grozav şi 

e. De aceea el este sărăntoc, dar eu sunt 

Te gândeşti că vecinul crede despre tine că eşti cool, fiindcă ai 
maşină scumpă. Şi acest gând te încălzeşte şi te face să te ridici 
în propriii ochi. Te simţi important atunci când treci pe lângă 

o intersecţie unde sunt maşini mai 
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Dacă vecinul are o maşină mai luxoasă decât a ta, aceasta îţi 
scade aprecierea de sine, dat fiind faptul că vecinul, în ochii tăi, 
este înaintea ta. Şi când ai ocazia, încerci să-ţi reiei întâietatea... 
şi asta nu doar în privinţa maşinilor. Aşa va fi la nesfârşit. Şi 
aprecierea de sine ba va scădea, ba va creşte. 
Dacă acestea-ţi sunt criteriile, de ele depinde cât de fericit eşti.
 
Charles de Montesquieu, filozof şi scriitor francez, a spus odată: 
„Dacă noi pur şi simplu am vrea să fim fericiţi, să atingem 
fericirea ar fi uşor, dar noi vrem să fim mai fericiţi decât ceilalţi 
oameni, dar asta practic este imposibil, fiindcă nouă mereu ni se 
pare că ceilalţi sunt mai fericiţi decât noi.”
 
În goana după fericirea artificială oamenii ajung să se comporte 
asemeni unor drogaţi, căutând cu înfrigurare să îşi menţină cu 
orice preţ valoarea proprie prin comparație cu ceilalţi. Ei îşi 
cumpără telefon nou, își schimbă maşina, îşi cumpără o pereche 
de pantaloni noi sau mobilă scumpă în casă, pentru cazul în care 
cei din jur vor veni în vizită. Dar cum toate acestea costă 
scump, oamenii împătimiţi intră în datorii. 
 
Ei se aşează pe „acul” creditului, în goana după fericire. Şi se 
simt foarte rău când văd că au coborât la nivelul celor pe care îi 
considerau mai prejos. Ar da oricât să se ridice. Ca să
menţină statutul, ei cheltuie foarte mulţi bani pe orice lucruri 
care le menţin poziţia privilegiată iluzorie. 
 
Dacă există ceva care nu concordă cu statutul afi
posibilul să ascundă acel aspect. Viaţa unor asemenea oameni 
se preface în minciună. Ei nu îi mint doar pe ceilalţi, ci, în 
principal, se mint pe ei înşişi. Ei sunt siguri că aparţin poziţiei 
sociale pe care o imită şi ignoră faptul că acel statut este bazat 
pe datorii, pe care toată viaţa vor trebui să le plătească.
 
Ajunși într-un moment al vieţii când băncile nu le mai acordă 
credite, izvorul lor de veselie şi fericire superficială seacă, 
cad într-o depresie profundă. Atunci ei încep să învinovăţească 
pentru situația deplorabilă în care se află băncile, guvernarea, 
viaţa grea şi angajatorul care nu le mai plăteşte acelaşi salariu. 
Singurul om pe care nu îl învinovăţesc este însă chiar propria 
persoană – ei înșiși. Tot ce şi-au dorit a fost doar pentru a fi la 
fel „ca ceilalţi” şi pentru a nu pierde anii importanţi din viaţă, 
căutând să ia totul – după standardele superficiale ale societă
– de la viaţă. Oare ar putea ei fi consideraţi vinovaţi pentru 
situaţia lor economică jalnică? 
Să încheiem cu spusele lui Henry Ford:
„Nu am de ce să mă cazez la un hotel scump, pentru că nu văd 
sensul să plătesc suplimentar, pentru lucruri inutile, de care nu 
am nevoie. Oriunde aş poposi, eu sunt Henry Ford. Nu văd 
diferenţa în hoteluri, căci şi în cel mai ieftin hotel poţi să te 
odihneşti la fel de bine ca în cel mai scump hotel. Şi acest 
palton – da, aveţi dreptate, l-a purtat tatăl meu, dar asta nu are 
nicio importanţă, căci şi în acest palton eu sunt Henry Ford. Fiul 
meu este încă tânăr şi fără experienţă, de aceea îi este frică de 
ceea ce vor crede oamenii dacă el se va caza într
Pe mine nu mă preocupă părerea celorlalţi oameni, fiindcă îmi 
cunosc adevărata 
valoare. Şi miliardar am devenit pentru că ştiu să număr banii şi 
fac diferenţa dintre valorile adevărate şi cele false.”
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Cele 6 droguri ale Fericirii
 

 
          Eşti fericit pentru că reuşeşti sau 
eşti fericit? Bună întrebarea, deși aparent stupidă ar spune 
unii. Bunul simţ ne-ar face să spunem că oamenii sunt 
fericiţi pentru că ating obiective importante în relaţii şi 
muncă.  

hiar aş vrea să văd cine n-ar fi fericit după ce a f
promovat. Ei bine, potrivit cercetătorilor, se pare că 

opusul este adevărat. Să fii fericit în mod cronic creşte 
şansele de succes în viaţă! Fericirea este o chestiune de chimie, 
sau mai degrabă despre procesele chimice care au
nostru.  Până aici, nimic deosebit sau ciudat.
putem controla aceste procese aparent 
întâmplătoare? Astfel, devenind maeștrii chimiști ai
noastre? 

Să începem cu elementele de bază.
neurotransmițători în corpul nostru, care provoacă 
fericirea. Este vorba 
despre: dopamină , serotonină , oxitocină
sunt beneficul cvartet responsabil pentru fer
chiar când ziua nu începe cu piciorul drept, putem încerca să 
îndreptăm situația prin „piratarea“ acestor substanțe chimice 
care produc o varietate de efecte benefice asupra stării noastre 
de spirit. Cheia stă întotdeauna în exerci

I. Dopaminaeste un neurotransmițător care este eliberat în 
corpul nostru atunci când atingem un obiectiv.
acest lucru să se întâmple trebuie să se succeadă două lucruri: 
stabilirea obiectivelor, și atingerea lor.

Este dovedit științific că procrastinarea (amânarea, 
întârzierea) ne face nefericiți, vinova
datorează faptului că procrastinarea elimină aportul zilnic de 
dopamină. Ar trebui să ne creem obiective chiar mai mici, să le 
scriem pe o foaie de hârtie, astfel încât să

C
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atingerea acestora, și pentru a crea fericire instantanee în noi 
înșine. Este foarte important să nu avem doar obiective anuale, 
lunare sau săptămânale, ci și de zi cu zi. 

Dacă sunteți antreprenori această tehnică trebuie să  o 
implementezi și echipei tale. Stabilirea de obiective și 
recompensarea celor care le ating este esențială pentru a crea 
fericire în grupul de lucru. 

II. Apoi vom trece la Serotonină, adică agentul chimic care ne 
inundă atunci când ne simțim semnificativi și importanți. Este 
adesea domeniul în care acționează produsele 
psihofarmaceutice, combătând singurătatea și depresia, care nu 
sunt altceva decât simptomele absenței serotoninei. Să spunem, 
totuși, că pentru a fi fericit, putem alege metode mai evoluate, 
prin care să nu fim obligați să luăm medicamente. 

Iată câteva metode de a elibera serotonina în corpul nostru: 

1. Recunoștința. De multe ori nu reușim să evidențiem 
lucrurile bune care ni se întâmplă în fiecare zi, iar 
nivelul serotoninei este afectat. Deci, să încercăm în 
fiecare zi să identificăm trei lucruri pentru care ne 
simțim recunoscători. Vom vedea curând beneficiile. 

2. Auto-felicitarea. Un exemplu vine de la Silvio 
Berlusconi, care (se pare că) în timpul banchetelor 
proiecta un video cu mulțimi care aplaudă. Sigur, poate 
părea o mișcare egoistă la niveluri stratosferice, dar 
este cu siguranță o auto-felicitare care trebuie folosită 
în doze mici. Dar este, de asemenea, o dovadă a 
faptului că, creierului nostru îi este greu să facă 
distincția între evenimente reale și imaginare, și că 
putem „pirata“ procesele chimice, oferindu-ne 
serotonină si fericire. 

3. Visează cu ochii deschiși. Imaginați-vă un viitor mai 
frumos care vă face bine. 

4. Fă dragoste ( și pe asta ți-o poți imagina). 
5. Expune-te cel puțin 20 de minute la soare în fiecare 

zi. Aceasta practică este foarte cunoscută populațiilor 
scandinave, care știu că lipsa luminii soarelui te face 
nefericit. Ca să nu mai vorbim de faptul că, printre alte 
beneficii cunoscute este aportul de vitamina D prin 
lumină. 

III. Al treilea prieten al fericirii noastre este Oxitocina. Cine a 
avut un copil știe bine, deoarece este administrată femeilor 
pentru a ajuta la inducerea travaliului. Acest lucru se datorează 
faptului că oxitocina creează intimitate și încredere, și 
promovează stabilirea de relații sănătoase. De fapt, este 
eliberată deja în mod natural de către mame în timpul nașterii și 
alăptării, precum și în timpul orgasmului și îmbrățișării. Dr. 
Paul Zak, neuroeconomist american spune că atingerea 
interpersonală reduce stresul cardiovascular și îmbunătățește 
sistemul imunitar. 

Așa că, vă sfătuiesc, deși ar putea părea ciudat, dar va avea cu 
siguranță beneficii: îmbrățișați-vă, îmbrățișați-vă când vă 
întâlniți, așa cum este cazul în India, unde îmbrățișarea 

prietenilor este o practică obișnuită. Vă dau chiar o rețetă pe 
care să o urmați: 5 îmbrățișări pe zi... și stresul va lăsa spațiu 
pentru încredere. 

IV. Apoi, sunt Endorfinele, drogurile sportivilor. Ele sunt 
similare cu morfina și acționează ca un analgezic și sedativ. În 
practică scad percepția noastră de durere și să ne fac mai puțin 
supărați. Am putea spune că ne fac mai puțin vulnerabili la 
„valurile“ vieții. 

A face sport ajută la creșterea endorfinelor, așa cum ne ajută 
sexul și râsul . În acest sens, există yoga râsului, care este o 
practică încântătoare pe care te sfătuim să o descoperi. Și unele 
parfumuri au fost legate de o creștere a endorfinelor, de 
exemplu cele de lavandă și vanilie, precum și consumul de 
cacao. De aceea un frumos baton de ciocolată neagră ar trebui 
să fie întotdeauna la îndemână pe birou. 

Vom mai adăuga mai apoi la listă alte două molecule care sunt 
eliberate cu acțiuni opuse, și sunt, prin urmare, potrivite pentru 
oamenii complet diferiți între ei. 

Pe de o parte avem Epinefrina, mai bine cunoscută sub numele 
de Adrenalina. Ea se produce prin practicarea de sporturi 
extreme și de fiecare dată când facem ceva care este dincolo de 
zona noastră de confort. Acțiunile neobișnuite în practică ne 
injectează adrenalina în organism, producând o frumoasă 
descărcare energizantă. Ce înseamnă? Că atunci când ești 
obosit, este foarte important să alungi oboseala, prin a face ceva 
ciudat și neașteptat. 

Ultimul prieten al fericirii noastre este Acidul y-aminobutiric, 
numit GABA,  și care este într-un fel antiteza adrenalinei. 
Acesta este produs atunci când ajungem într-o stare meditativă, 
și produce o fericire mult mai puțin adrenalinică și energizantă, 
legată mai mult de calm și seninătate. 

Din cele expuse mai sus, este clar că Fericirea schimbă 
funcţionarea creierului nostru. De exemplu, te interesează mai 
mult să interacționezi, să vorbeşti cu alţii (cine a avut vreodată 
succes și a tăcut?), poți rezolva problemele cu mai multă 
creativitate, tinzi să-i ajuți pe alţii şi să fii mai înclinat să nu 
lupți cu ceilalți şi să rezolvi conflictele apărute. 

Înțelegând dubla relație dintre Fericire și Succes, nu  ne mai 
rămâne altceva de făcut decât să ne “drogăm” cu fericire și cu 
bine, să modificăm funcționarea creierului nostru și să îl 
exploatăm în avantajul nostrum. 
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Sentimentele îți pot schimba ADN
 

Glen Rein, Rollin McCraty

          Cu toții dăm uneori  sfaturi unui prieten, unei rude 
sau unui coleg care este bolnav, îngrijorat sau nu este în 
apele lui.  Nu poate face rău, corect? 

e fapt, dovezile științifice din ultima jumătate de secol 
arată în mod clar că sentimentele – atât cele bune, cât 
și cele rele – ne afectează în multiple moduri: sănătate, 

activități școlare, performanțele la muncă, relațiile sentimentale 
și multe altele. Fie că resimțim aceste sentimente în mod natural 
sau intenționat ( astăzi voi avea numai gânduri bune)
sentimentele noastre sunt într-un fel că în vechea expresie “e
ceea ce mănânci”. 

In mare parte în decursul istoriei, evaluarea academic 
a simțămintelor a fost un domeniu majoritar al filozofilor
Consemnările istorice de la vechii chinezi, greci sau alte culturi 
abundă de discuții filozofice despre simțămintele umane. Natur
și însemnătatea sentimentelor era un lucru proeminent în mințile 
și scrierile printre alții, ale lui Confucius, Platon, Ari
Descartes, Sf. Toma din Aquino și Machiavelli. 

Doar din secolul 19 … au început să apară substan
empirice scrise , atunci când personalități deosebite au avut 
abordări mai stiintifice. 

Dupe ce au început prin a fi domeniul filozofilor 
ani, sentimentele sunt acum observate cu atenție în laboratoarele 
secolului XXI, unde savanții pot efectiv observă efectele lor 
asupra A DN-ului uman. 

‘Intenția’ demonstrată a fi o forță puternică 
schimbarea ADN-ului 

Specialistul în biologie celulară Glen Rein și directorul de 
cercetări al ÎHM, Rollin McCraty, au condus la începutul anilor 
’90 o serie de experimente  implicând ADN-ul 
generate intenționat. O decadă mai târziu, interesul stârnit de 
aceste experimente încă persistă. După numeroase cereri, 
McCraty a rezumat datele experimentelor 
rezultatele cercetărilor în 2003 într-un scurt raport 
intitulat Modularea conformatiei ADN prin inten
asupra inimii. 

“Rezultatele oferă dovezi experimentale pentru a sprijini ipoteza 
că aspecte ale moleculei de AND pot fi alterate structural cu 
intenție”, au scris Rein și McCraty. “După cunoștințele noastre, 
acest studiu a fost primul care să coreleze modalită

D
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acest studiu a fost primul care să coreleze modalități 

electrofiziologice specifice cu capacitatea de a
în țintă biologică (ADN) din afară corpului. Datele indică faptul 
că atunci când indivizii sunt într-o stare de iubire, concentrată 
asupra inimii și într-un mod mai coerent de func
fiziologică, ei au o mai mare capacitate de a alter
(formă sau structura) ADN-ului. 

Participantii la experimente au inclus un grup test de indivizi 
antrenați și experimentați în tehnicile HeartMath de construire a 
coerenței și un grup de control care nu posedă astfel de abilită
Fiecare participant la grupurile testate a 
de ADN dintr-o eprubetă și a fost îndrumat să utilizeze trei 
metode diferite – câte una o dată în teste separate 
face mostră să se curbeze sau să se îndrepte. Fiecare participant 
al grupului de control s-a concentrat doar asupra dobândirii 
aceluiași rezultat folosind o singură metoda.

Coerența inimii și ADN-ul 

Este important de notat că scopul antrenării participan
grupul test în tehnicile HeartMath a fost de a le da putin
genereze stări de înalta coerentă, despre care cercetătorii 
credeau că ar fi cheia pentru a dovedi ipoteza lor: inten
concentrată asupra inimii poate schimbă conforma
mostre controlate de ADN dintr-o eprubetă. Coerentă este o 
stare marcată de interacțiuni mai ordonate sau mai coerente 
între variatele sisteme ale corpului, inclusiv ritmuri mai 
ordonate ale inimii. 

Metodele următoare au fost utilizate de fiecare grup pentru a 
încerca să afecteze mostrele de ADN: 

• Intentia de a face ADN-ul să se schimbe
menținută o stare de concentrare asupra inimii, 
generând sentimente de iubire 

• Mentinerea unei stări de concentrare asupra inimii, dar 
fără nici o intenție de a provoca vreo schimbare a 
ADN-ului. 

• Intentia de a provoca schimbări
se găseau într-o stare normală.

• Mentinerea unei stări de concentrare asupra inimii cu 
intenția de a cauza schimbări ADN

Rezultate 

• “Indivizii capabili de a genera rate înalte ale coeren
inimii au fost capabili de a schimbă conf
ului potrivit intențiilor lor”, au descoperit
McCraty. În general participan
niveluri de coerentă au afectat
grad mostrele.”Participanții la grupul de control au 
arătat rate scăzute ale coeren
incapabili de a schimbă inten
ului. Este important de notat că atât inten
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electrofiziologice specifice cu capacitatea de a cauza schimbări 
țintă biologică (ADN) din afară corpului. Datele indică faptul 

o stare de iubire, concentrată 
un mod mai coerent de funcționare 

fiziologică, ei au o mai mare capacitate de a altera conformația 

au inclus un grup test de indivizi 
ți și experimentați în tehnicile HeartMath de construire a 

care nu posedă astfel de abilități. 
participant la grupurile testate a ținut în mâna o mostră 

și a fost îndrumat să utilizeze trei 
câte una o dată în teste separate – pentru a 

face mostră să se curbeze sau să se îndrepte. Fiecare participant 
a concentrat doar asupra dobândirii 

și rezultat folosind o singură metoda. 

Este important de notat că scopul antrenării participanților la 
grupul test în tehnicile HeartMath a fost de a le da putință să 

ereze stări de înalta coerentă, despre care cercetătorii 
credeau că ar fi cheia pentru a dovedi ipoteza lor: intenția 
concentrată asupra inimii poate schimbă conformația unei 

o eprubetă. Coerentă este o 
țiuni mai ordonate sau mai coerente 

între variatele sisteme ale corpului, inclusiv ritmuri mai 

Metodele următoare au fost utilizate de fiecare grup pentru a 
 

ul să se schimbe în timp ce era 
ținută o stare de concentrare asupra inimii, 

generând sentimente de iubire și apreciere. 
Mentinerea unei stări de concentrare asupra inimii, dar 

ție de a provoca vreo schimbare a 

Intentia de a provoca schimbări ADN-ului în timp ce 
o stare normală. 

Mentinerea unei stări de concentrare asupra inimii cu 
ția de a cauza schimbări ADN-ului. 

“Indivizii capabili de a genera rate înalte ale coerenței 
au fost capabili de a schimbă conformația ADN-

țiilor lor”, au descoperit  Rein and 
McCraty. În general participanții cu cele mai înalte 
niveluri de coerentă au afectat în cel mai înalt 

ții la grupul de control au 
arătat rate scăzute ale coerenței inimii și au fost 
incapabili de a schimbă intenționat conformația ADN-
ului. Este important de notat că atât intenția de a 
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provoca o schimbare, cât și coerentă inimii au fost 
variabile importante pentru rezultatele 
experimentelor.” 

Studii nonlocale despre ADN și sentimente

 … In raportul lor, Rein și McCraty au abordat și chestiunea 
proximității fizice a subiecților testelor față de mostrele de 
ADN – la urmă urmei, au ținut eprubetele în mâinile lor în 
timpul experimentelor – ar fi putut să le schimbe în vreun fel. 
Chestiunea era dacă energia provenind de la câmpul 
electromagnetic generat de inima umană ar fi putut face 
schimbările asupra mostrelor ADN. 

“Un număr de studii nonlocale în care oamenii au avut inten
de a afecta un sistem biologic la distanțe mari au revelat de 
asemenea efecte dramatice”, au scris Rein și McCraty. “În 
aceste studii, distanță dintre ținte și oamenii având intenția 
respectivă sunt dincolo de cele la care câmpurile 
electromagnetice convenționale pot media efectul în mă
care se poate imagina o astfel de interactiune. 

Ei au citat unul dintre studiile nonlocale pe care le
care un individ era la 900 m de o mostră de ADN. “În acest 
exemplu, intenția a fost de a mari curbură secvenței de ADN… 
Rezultatele de la o serie de 5 testări nonlocale (inclusiv testarea 
de 900 de m), a demonstrat o schimbare semnificativă a 
conformatiei ADN”. 

Rezultatele experimentelor lui Rein și McCraty
posibilități interesante, pe care ei le discuta în raportul lor.

“Deși ADN-ul utilizat în acest experiment a fost extras de la o 
sursă exogenă (externă), este probabil că propriul ADN al 
individului să fie mai ‘acordat’ sau rezonant, și de aceea chiar 
mai ușor de a răspunde la intențiile acelei persoane”, au spus ei. 
“Astfel, deși clar că este nevoie de teste în continuare, este de 
imaginat că indivizii ar putea influență propriul lor ADN printr
un proces de sus în jos (top-down, adică de la minte la materie, 
n.t.) așa cum a fost descris acesta, producând în mod potențial 
efecte de o și mai mare magnitudine decât cele observate în 
acest studiu”. 

Urmeaza alte implicații potențiale ale acestor experimente. 
Autorii notează că aceste implicații impun cercetări 
suplimentare: 

• Deoarece schimbările în ADN din aceste experimente 
au loc de fapt biologic într-un număr de func
ale celulei, inclusiv replicarea și repararea ADN
conceptul că intenția umană poate influență procesele 
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și coerentă inimii au fost 
variabile importante pentru rezultatele 

și sentimente 

și McCraty au abordat și chestiunea 
ții fizice a subiecților testelor față de mostrele de 

ținut eprubetele în mâinile lor în 
chimbe în vreun fel. 

Chestiunea era dacă energia provenind de la câmpul 
electromagnetic generat de inima umană ar fi putut face 

“Un număr de studii nonlocale în care oamenii au avut intenția 
țe mari au revelat de 

și McCraty. “În 
ță dintre ținte și oamenii având intenția 

respectivă sunt dincolo de cele la care câmpurile 
ționale pot media efectul în măsură în 

Ei au citat unul dintre studiile nonlocale pe care le-au condus în 
care un individ era la 900 m de o mostră de ADN. “În acest 

ția a fost de a mari curbură secvenței de ADN… 
(inclusiv testarea 

de 900 de m), a demonstrat o schimbare semnificativă a 

și McCraty ridică unele 
ți interesante, pe care ei le discuta în raportul lor. 

ul utilizat în acest experiment a fost extras de la o 
(externă), este probabil că propriul ADN al 

și de aceea chiar 
șor de a răspunde la intențiile acelei persoane”, au spus ei. 

și clar că este nevoie de teste în continuare, este de 
ță propriul lor ADN printr-

down, adică de la minte la materie, 
șa cum a fost descris acesta, producând în mod potențial 

și mai mare magnitudine decât cele observate în 

ții potențiale ale acestor experimente. 
ții impun cercetări 

Deoarece schimbările în ADN din aceste experimente 
un număr de funcții vitale 

și repararea ADN-ului, 
ția umană poate influență procesele 

din celulă umană este un concept sprijinit de date 
experimentale. 

• Descoperirea conform căreia
cheia pentru realizarea rezultatelor acestor experimente 
ar putea ajută la o mai bună în
sentimentelor și atitudinilor pozitive din aceste 
domenii critice: sănătate și vindecare; fenomene 
precum efectul placebo; remisia spontană(resorbirea 
țesutului) cancerului; recompensele în materie de 
sănătate conferite de o credin
pozitive ale rugaciunii. 

Sursa: http://viataverdeviu.ro/sentimentele

Studiile asupra ADN-ului: con
trupul sunt una. Experienţele se transmit 

copiilor 

         De mii de ani atât filozofii cât şi oamenii de ştiinţă au 
încercat să afle dacă spiritul determină materia sau materia 
determină spiritul. Recent, o nouă ramură a cercet
ştiinţifice aduce o abordare complet diferită a problemei

elaţia dintre ADN şi materie 
poate fi privită în câteva moduri.

1. Materia determină spiritul: 
trăsăturile personalităţii, în combinaţie cu anumite influenţe 
externe sau cu un comportament dobândit, care pare, de fapt, să 
fie mai mult o funcţie a realităţii fizice din jurul nostru decât o 
caracteristică a conștiinței noastre. 

2. Spiritul determină materia: 
determină ce funcţii din ADN-ul nostru sunt activate. Modul în 
care alegem să ne privim pe noi înşine şi lumea din jur ne 
afectează în mod fizic ADN-ul. 

3. Ambele sunt adevărate. Studiile asupra ADN
să se îndrepte către închiderea circuitului dintre spirit şi materie 
– adică dintre conștiința şi trupul nostru.

Epigenetica este un domeniu ştiinţific ce analizează influenţele 
exteriorului asupra bagajului nostru genetic (
exterior în limba greacă). ADN-ul conţine multe gene (unităţi 
fizice de bază care transportă instrucţiunile pentru exprimarea 
caracteristicilor ereditare). Genele care sunt activate, sau să 
spunem instrucţiunile care sunt de fapt trimise din interiorul 
ADN-ului, ar putea fi influenţate de un anumit număr de factori 
– incluzând mediul în care trăim, modul în care percepem 
mediul, ba chiar şi stilul de viaţă şi experienţele de viaţă ale 
înaintaşilor noştri recenţi. 

Experienţele de viaţă lasă o urmă genetică

R
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din celulă umană este un concept sprijinit de date 

Descoperirea conform căreia coerentă inimii a fost 
cheia pentru realizarea rezultatelor acestor experimente 
ar putea ajută la o mai bună înțelegere a rolului 

și atitudinilor pozitive din aceste 
și vindecare; fenomene 
misia spontană(resorbirea 

țesutului) cancerului; recompensele în materie de 
sănătate conferite de o credință puternică; și efectele 

http://viataverdeviu.ro/sentimentele-îți-pot-schimbă-adn-ul/ 

ului: conștiința şi 
trupul sunt una. Experienţele se transmit 

 

 Malene Lindholm 

De mii de ani atât filozofii cât şi oamenii de ştiinţă au 
încercat să afle dacă spiritul determină materia sau materia 
determină spiritul. Recent, o nouă ramură a cercetării 
ştiinţifice aduce o abordare complet diferită a problemei.  

elaţia dintre ADN şi materie – corpul uman în mare, 
poate fi privită în câteva moduri. 

 ADN-ul ne determină 
trăsăturile personalităţii, în combinaţie cu anumite influenţe 
externe sau cu un comportament dobândit, care pare, de fapt, să 
fie mai mult o funcţie a realităţii fizice din jurul nostru decât o 

 Personalitatea noastră 
ul nostru sunt activate. Modul în 

care alegem să ne privim pe noi înşine şi lumea din jur ne 

Studiile asupra ADN-ului continuă 
să se îndrepte către închiderea circuitului dintre spirit şi materie 

știința şi trupul nostru. 

Epigenetica este un domeniu ştiinţific ce analizează influenţele 
exteriorului asupra bagajului nostru genetic (epi înseamnă 

ul conţine multe gene (unităţi 
fizice de bază care transportă instrucţiunile pentru exprimarea 
caracteristicilor ereditare). Genele care sunt activate, sau să 
spunem instrucţiunile care sunt de fapt trimise din interiorul 

putea fi influenţate de un anumit număr de factori 
incluzând mediul în care trăim, modul în care percepem 

mediul, ba chiar şi stilul de viaţă şi experienţele de viaţă ale 

Experienţele de viaţă lasă o urmă genetică  
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Epigeneticienii au descoperit că ceea ce oamenii 
experimentează în timpul vieţii poate lăsa „cicatrici” genetice, 
acestea putând fi transmise urmaşilor lor. Experienţele pozitive 
şi negative îşi lasă însemnele lor. Materia influenţează 
conștiința – factorii externi crează stres sau, dimpotrivă, un 
sentiment de iubire şi securitate. Dar starea con
persoane afectează de asemenea şi materia – adică genele.

Descendenţii par să fie la mila cicatricilor genetice. Dar acei 
descendenţi ar putea în schimb să facă anumite alegeri care 
crează anumite experienţe, pozitive sau negative, care la rândul 
lor vor lăsa propriile lor urme pe moştenirea genetică a familiei.

Exerciţiile fizice afectează genetica  

Tipurile de alimente şi chimicale la care suntem expuşi pot 
afecta probabilitatea ca anumite gene să fie activate. Institutul 
Karolinska din Stockholm a studiat dacă exerciţiile fizice ar 
putea să aibă un astfel de impact. 

Cercetătorii au descoperit că exerciţiile cauzează un număr 
mare de modificări anumitor părţi ale genomului 
influenţând metabolismul energiei, răspunsul la insulină şi 
sănătatea musculară în general. 

Malene Lindholm, unul dintre cercetători, a declarat: „
pregătire îndelungată – o schimbare a stilului de viaţă ca
la îndemâna celor mai mulţi oameni şi care nu este costisitoare 
financiar – putem să inducem modificări care afectează modul 
în care ne folosim genele şi, prin acest fapt, obţinem o 
musculatură mai sănătoasă şi mai funcţională care în cele din 
urmă poate duce la o îmbunătăţire a calităţii vieţii.
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Epigeneticienii au descoperit că ceea ce oamenii 
experimentează în timpul vieţii poate lăsa „cicatrici” genetice, 

Experienţele pozitive 
şi negative îşi lasă însemnele lor. Materia influenţează 

factorii externi crează stres sau, dimpotrivă, un 
sentiment de iubire şi securitate. Dar starea conștiinței acelei 

adică genele. 

Descendenţii par să fie la mila cicatricilor genetice. Dar acei 
a în schimb să facă anumite alegeri care 

crează anumite experienţe, pozitive sau negative, care la rândul 
lor vor lăsa propriile lor urme pe moştenirea genetică a familiei. 

ntem expuşi pot 
afecta probabilitatea ca anumite gene să fie activate. Institutul 
Karolinska din Stockholm a studiat dacă exerciţiile fizice ar 

Cercetătorii au descoperit că exerciţiile cauzează un număr 
i anumitor părţi ale genomului – în principal 

influenţând metabolismul energiei, răspunsul la insulină şi 

Malene Lindholm, unul dintre cercetători, a declarat: „Prin 
o schimbare a stilului de viaţă care este 

la îndemâna celor mai mulţi oameni şi care nu este costisitoare 
putem să inducem modificări care afectează modul 

în care ne folosim genele şi, prin acest fapt, obţinem o 
musculatură mai sănătoasă şi mai funcţională care în cele din 

poate duce la o îmbunătăţire a calităţii vieţii.” 

 

Viață după moarte? Peste 1.000 de gene 
revin la viață la nici două zile după ce… 

murim! 

traducere și adaptare: Radu UNGUREANU

           Există sau nu există viață după moarte? Aceasta este 
întrebarea care îi macină pe oameni încă din cele mai vechi 
timpuri.  

ovezi științifice de necontestat nu au fost încă găsite, 
însă cercetătorii par a face din ce în ce mai multe 
progrese în elucidarea misterului. 

Potrivit unor experimente derulate recent de geneticienii 
Universității din Washington, nu mai puțin de 1063 de gene 
revin la viață după câteva zile de la survenirea… morții. Studiul 
a analizat ARNr-ul mai multor șoareci și pești 
Potrivit acestuia, anumite celule crează o copie provizorie a 
instrucțiilor genetice sub forma unui lanț ARN, la câteva ore de 
la încetarea vieții. Cu cât mai multe copii, cu atât mai multe 
gene se reactivează.  În celule se găsesc diferite ti
Proporția lor diferă, cea mai mare cantitate este reprezentată de 
ARNr , care ocupă cam 80-90% din ARN
regăsim ARNt în proporție de 10-15% 
5%, ARNm. Oamenii de știință susțin că descoperirea este 
extrem de importantă, atât pentru cercetarea unei eventuale 
forme de existență a noastre după moarte, cât și în 
perfecționarea operațiunilor de transplant de organe.
dailymail.co.uk/ 

O genă unică protejează inima locuitorilor 
din munţii insulei Creta

 

        Oamenii de ştiinţă dezvăluie secretul locuitorilor din 
munţii aflaţi în nordul insulei Creta, care au o viaţă lungă şi 
sunt sănătoşi în ciuda unei diete bogate în grăsimi animale.

ocuitorii din Mylopotamos, o localitate izolată situată în 
munţii din nordul insulei Creta, Grecia, se bucură de 
sănătate şi o viaţă lungă. Secretul lor nu se af

alimentaţie, deoarece locuitorii consumă produse bogate în 
grăsimi animale – carne şi cantităţi mari de brânză 
suferă de boli cardiovasculare. 

De curând oamenii de ştiinţă au aflat secretul: au descoperit că 
locuitorii din această zonă au în comun o genă care le protejează 
inimile menţinând în acelaşi timp un nivel scăzut al 
colesterolului. 

Cazul este atipic, deoarece o dietă bogată în grăsimi este, de 
obicei, asociată cu complicaţii medicale. Grăsimile saturate 
cresc nivelul colesterolului şi cea mai mare parte a 
colesterolului este transportat în sânge împreună cu proteinele, 
formând o particulă cu densitate mică, numită lipoproteină 
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ță după moarte? Peste 1.000 de gene 
ță la nici două zile după ce… 

 

și adaptare: Radu UNGUREANU 

ță după moarte? Aceasta este 
întrebarea care îi macină pe oameni încă din cele mai vechi 

științifice de necontestat nu au fost încă găsite, 
însă cercetătorii par a face din ce în ce mai multe 

elucidarea misterului.  

Potrivit unor experimente derulate recent de geneticienii 
ții din Washington, nu mai puțin de 1063 de gene 
ță după câteva zile de la survenirea… morții. Studiul 

șoareci și pești zebră morți. 
Potrivit acestuia, anumite celule crează o copie provizorie a 

țiilor genetice sub forma unui lanț ARN, la câteva ore de 
ții. Cu cât mai multe copii, cu atât mai multe 

În celule se găsesc diferite tipuri de ARN. 
ția lor diferă, cea mai mare cantitate este reprezentată de 

90% din ARN-ul celular, apoi 
15% și într-o proporție de nici 

știință susțin că descoperirea este 
trem de importantă, atât pentru cercetarea unei eventuale 

ță a noastre după moarte, cât și în 
ționarea operațiunilor de transplant de organe. sursa: 

O genă unică protejează inima locuitorilor 
din munţii insulei Creta 

Oamenii de ştiinţă dezvăluie secretul locuitorilor din 
Creta, care au o viaţă lungă şi 

sunt sănătoşi în ciuda unei diete bogate în grăsimi animale. 

ocuitorii din Mylopotamos, o localitate izolată situată în 
munţii din nordul insulei Creta, Grecia, se bucură de 
sănătate şi o viaţă lungă. Secretul lor nu se află în 

alimentaţie, deoarece locuitorii consumă produse bogate în 
carne şi cantităţi mari de brânză – şi totuşi nu 

De curând oamenii de ştiinţă au aflat secretul: au descoperit că 
au în comun o genă care le protejează 

inimile menţinând în acelaşi timp un nivel scăzut al 

Cazul este atipic, deoarece o dietă bogată în grăsimi este, de 
obicei, asociată cu complicaţii medicale. Grăsimile saturate 

ului şi cea mai mare parte a 
colesterolului este transportat în sânge împreună cu proteinele, 
formând o particulă cu densitate mică, numită lipoproteină 
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(LDL). Un nivel ridicat de LDL în sânge creşte riscul apariţiei 
unor afecţiuni cardiovasculare şi accidente vasculare cerebrale. 
Dar locuitorii din aceste sate de munte au foarte puţine boli 
cardiovasculare. 

Gene diferite  

Aceste caracteristici unice au fost cele care au atras atenţia 
cercetătorilor de la Wellcome Trust Sanger
Cambridge, Marea Britanie. Oamenii de ştiinţă au vrut să 
investigheze dacă există ceva în compoziţia genetică a acestei 
populaţii care îi proteja de boli de inimă. 

În acest scop, au studiat genomul a 250 de persoane din două 
sate vecine, Zoniana şi Anogia: le-au luat probe de sânge, le
extras ADN-ul (acidul dezoxiribonucleic) şi au analizat lanţul 
care alcătuieşte genomul uman. La om, ADN-ul conţine circa 
3,27 miliarde de perechi de baze (3,27 miliarde de „trepte” în 
helixul dublu). 

Astfel, au descoperit că, într-adevăr, locuitorii acestor două sate 
izolate de munte au în comun o varietate genetică unică ce are 
rol protector asupra inimii. Concluziile studiului au fost 
publicate în revista Nature Communications. 

Potrivit cercetătorilor, printre miile de europeni cărora le
făcut o secvenţă a genomului au găsit doar un alt individ, în 
Italia, care ar avea aceeaşi varietate genetică. 

Ce implicaţii are această descoperire?  

Oamenii de ştiinţă cred că pot folosi aceste informaţii pentru a 
estima modul în care variaţiile genetice joacă un rol
declanşarea unor afecţiuni complexe, cum ar fi bolile de inimă.

Studiind această populaţie izolată, cercetătorii au descoperit o 
variaţie genetică pe care nimeni nu a identificat
este, de asemenea, legată de una dintre cauzele principale ale 
deceselor din întreaga lume: bolile cardiovasculare.

Dar există încă multe necunoscute  

Oamenii de ştiinţă nu pot încă determina dacă această variaţie 
genetică se datorează stilului de viaţă al locuitorilor, mediului în 
care trăiesc sau dacă a fost moştenită de la o generaţie la alta.
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(LDL). Un nivel ridicat de LDL în sânge creşte riscul apariţiei 
ente vasculare cerebrale. 

Dar locuitorii din aceste sate de munte au foarte puţine boli 

Aceste caracteristici unice au fost cele care au atras atenţia 
Wellcome Trust Sanger Institute din 

Cambridge, Marea Britanie. Oamenii de ştiinţă au vrut să 
investigheze dacă există ceva în compoziţia genetică a acestei 

În acest scop, au studiat genomul a 250 de persoane din două 
au luat probe de sânge, le-au 

ul (acidul dezoxiribonucleic) şi au analizat lanţul 
ul conţine circa 

3,27 miliarde de perechi de baze (3,27 miliarde de „trepte” în 

adevăr, locuitorii acestor două sate 
izolate de munte au în comun o varietate genetică unică ce are 
rol protector asupra inimii. Concluziile studiului au fost 

ntre miile de europeni cărora le-au 
făcut o secvenţă a genomului au găsit doar un alt individ, în 

Oamenii de ştiinţă cred că pot folosi aceste informaţii pentru a 
ma modul în care variaţiile genetice joacă un rol-cheie în 

declanşarea unor afecţiuni complexe, cum ar fi bolile de inimă. 

Studiind această populaţie izolată, cercetătorii au descoperit o 
variaţie genetică pe care nimeni nu a identificat-o înainte, care 
te, de asemenea, legată de una dintre cauzele principale ale 

deceselor din întreaga lume: bolile cardiovasculare. 

Oamenii de ştiinţă nu pot încă determina dacă această variaţie 
ocuitorilor, mediului în 

care trăiesc sau dacă a fost moştenită de la o generaţie la alta. 

Oameni cu adevărat celebri 
în cazul lor este semnificativă

 
 

       În ajunul morţii înţeleptului Socrate, un prieten se duce 
la închisoare să-l viziteze şi a dat acolo peste un profesor de 
muzică, care îl învăţa pe filozof un cântec la liră.
– Păi cum – exclamă prietenul – mâine vei muri şi astăzi tu mai 
înveţi un cântec nou?! 

Iar Socrate i-a răspuns: 

– Dar când să-l mai învăţ, dragul meu?

*☺*☺*☺* 

Într-o zi, ducele Jacques-Henri de Duras, văzându
Descartes cum se delecta cu nişte specialităţi culinare, i
batjocură: 
– Cum, şi filozofii mănâncă lucruri atât de bune?
– De ce nu? – i-a răspuns Rene Descartes 
ca natura lui Dumnezeu a creat toate aceste roade delicioase 
doar pentru cei proşti? 

*☺*☺*☺* 

În carnetele sale, Leonardo da Vinci şi
numeroase schiţe, studii, informaţii şi unele anecdote spuse 
prietenilor. Iată una din ele: 

Un pictor care avea nişte copii foarte urâţi, fiind întrebat cum e 
cu putinţă ca el, care a pictat tablouri atât de frumoase, are astfel 
de copii, a răspuns că: „Tablourile le-am pictat ziua, în timp ce 
pe copii i-am făcut noaptea!” 

*☺*☺*☺* 

Cea mai importantă descoperire atribuită lui Pitagora este 
celebra teoremă care-i poartă numele: „
ipotenuzei unui triunghi dreptunghic este egal cu suma 
pătratelor lungimilor catetelor.” 

Legenda spune că, dându-şi seama de importan
a descoperirii sale, de bucurie, el a dat un mare ospăţ în cinstea 
zeilor, pentru care a sacrificat o sută de boi, la care au fost 
invitaţi atât bogaţii, cât şi săracii. 

Despre aceasta împrejurare Hegel a făcut o observaţie ironică:
„A fost o mare veselie şi o imensă săr
socoteala boilor!” 

*☺*☺*☺* 

Soţia filozofului şi matematicianului grec Pitagora era o femeie 
instruită şi inteligentă. Fiind întrebată după cât timp se purifică 
o femeie care s-a împreunat cu un bărbat, a răspuns: „
propriul soţ, imediat, cu altul, niciodată

geneticgeneticgeneticgenetică 
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Oameni cu adevărat celebri – anecdotica 
în cazul lor este semnificativă 

În ajunul morţii înţeleptului Socrate, un prieten se duce 
viziteze şi a dat acolo peste un profesor de 

muzică, care îl învăţa pe filozof un cântec la liră. 
mâine vei muri şi astăzi tu mai 

l mai învăţ, dragul meu? 

Henri de Duras, văzându-l pe filozoful 
Descartes cum se delecta cu nişte specialităţi culinare, i-a zis în 

Cum, şi filozofii mănâncă lucruri atât de bune? 
a răspuns Rene Descartes – îţi închipui cumva 

ca natura lui Dumnezeu a creat toate aceste roade delicioase 

În carnetele sale, Leonardo da Vinci şi-a notat, alături de 
numeroase schiţe, studii, informaţii şi unele anecdote spuse 

care avea nişte copii foarte urâţi, fiind întrebat cum e 
cu putinţă ca el, care a pictat tablouri atât de frumoase, are astfel 

am pictat ziua, în timp ce 

erire atribuită lui Pitagora este 
i poartă numele: „pătratul lungimii 

ipotenuzei unui triunghi dreptunghic este egal cu suma 

şi seama de importanța extraordinară 
sale, de bucurie, el a dat un mare ospăţ în cinstea 

zeilor, pentru care a sacrificat o sută de boi, la care au fost 

Despre aceasta împrejurare Hegel a făcut o observaţie ironică: 
A fost o mare veselie şi o imensă sărbătoare a spiritului, pe 

Soţia filozofului şi matematicianului grec Pitagora era o femeie 
instruită şi inteligentă. Fiind întrebată după cât timp se purifică 

a împreunat cu un bărbat, a răspuns: „Cu 
imediat, cu altul, niciodată”. 
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*☺*☺*☺* 

Talleyrand stătea într-o zi între doamna de Stael şi doamna 
Récamier, galant cu amândouă, dar totuşi cu o nuanţă destul de 
pronunţată pentru cea de-a doua. 

– În sfârşit – spuse d-na de Stael, oarecum dezamăgită 
am cădea amândouă în apă, pe care ai salva
– O, doamnă baroană – răspunse Talleyrand –
înotaţi ca un înger. 

*☺*☺*☺* 

Filosoful francez Fontenelle (1657-1757), nepotul lui Corneille, 
se duce într-o zi dis-de-dimineaţă în vizită la o doamnă cu care 
era prieten. Doamna îl primeşte în capot şi se scuză:
– Vedeţi, domnule Fontenelle, mă scol pentru dvs.!
– Da, doamnă, dar vă culcaţi pentru altul! – mormăi supărat 
filosoful. 

*☺*☺*☺* 

Obiceiul marelui dramaturg francez Jean Racine era să
declame versurile plimbându-se. Nu de puţine ori uita unde se 
află şi le recita cu glas tare. Patetismul cu care le spunea mişca 
de multe ori pe muncitorii care lucrau la palatul Tuilleries. 
Aceştia credeau despre dânsul că e un om dez
avea de gând să se sinucidă! 

*☺*☺*☺* 

Napoleon avea o formulă favorită pentru a-şi exprima dispreţul 
pentru cineva: 

– E penultimul dintre oameni! 
Întrebat de ce penultimul, împăratul a răspuns: 
– Ca să nu descurajez pe nimeni. 

 Medicina nu cunoaşte cauza 
hipertensiunii 

 
Dr. Johann Georg Schnitzer

            La majoritatea persoanelor nu există o cauză 
determinantă pentru apariţia hipertensiunii arteriale. Boala 
este descrisă şi clasificată în „hipertensiune arterială 
esenţială sau primară”, dar despre cauzele ei nu se ştie mare 
lucru! 

e medicamente se dau în cazul 
hipertensiunii arteriale de către 
medicina clasică? 

Medicamentul standard pentru tratamentul 
hipertensiunii arteriale şi pe care îl primesc 
aproape 100% dintre pacienţi, conţine o 
substanţă numită beta-blocant, care inhibă 
contracțiile normale ale muşchiului inimii 
reducând randamentul ei natural. Prin această metodă inima nu 

C
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o zi între doamna de Stael şi doamna 
Récamier, galant cu amândouă, dar totuşi cu o nuanţă destul de 

dezamăgită – dacă 
am cădea amândouă în apă, pe care ai salva-o mai întâi? 

– sunt sigur că 

1757), nepotul lui Corneille, 
eaţă în vizită la o doamnă cu care 

era prieten. Doamna îl primeşte în capot şi se scuză: 
Vedeţi, domnule Fontenelle, mă scol pentru dvs.!  

mormăi supărat 

ean Racine era să-şi 
se. Nu de puţine ori uita unde se 

află şi le recita cu glas tare. Patetismul cu care le spunea mişca 
de multe ori pe muncitorii care lucrau la palatul Tuilleries. 
Aceştia credeau despre dânsul că e un om deznădăjduit, care 

şi exprima dispreţul 

 

cunoaşte cauza 

Dr. Johann Georg Schnitzer 

La majoritatea persoanelor nu există o cauză 
determinantă pentru apariţia hipertensiunii arteriale. Boala 

hipertensiune arterială 
”, dar despre cauzele ei nu se ştie mare 

reducând randamentul ei natural. Prin această metodă inima nu 

mai bate cu amplitudinea obișnuită, ceea ce duce automat la 
scăderea presiunii sângelui în artere 
robinet la care se află legat un furtun este închis un pic.

Randamentul inimii este redus 
prin substanţele beta-blocante cu 
20-40% şi aceasta va duce 
inevitabil la: 
- distrugerea sigură a muşchiului 
cardiac şi, ca urmare, la boli 
cronice de inimă; 
- lipsa de putere şi energie; 
- oboseală cronică; 
- infecţii datorită lipsei de oxigen 
şi de sânge proaspăt în 
extremităţi; 
- slăbirea sistemului imunitar; 
- slăbirea tuturor organelor (toate 
organele sunt alimentate şi întărite cu sângel
inimă); 
- capacitate cerebrală scăzută. 

Alte medicamente administrate împreună cu substanţele beta
blocante sunt cele care „subţiază” sângele, adică alterează în 
mod artificial consistenţa lui, sau cele care dilată arterele.

Dacă hipertensiunea nu are de a face cu inima 
cunoştinţele actuale ale medicinii 
medicamente care reduc puterea inimii?
Pentru că prin aceste medicamente se obţine cel mai rapid efect 

de reducere a hipertensiunii 
dorit şi de pacienţi. În
efecte nefaste, ireparabile asupra 
sănătăţii, de care vor profita la urmă 
tot fabricanţii de medicamente.

Substanţele beta
hipertensiunea arterială?
Bineînţeles că nu vindecă nimic 
pentru că inima are de a face cu 
tensiunea arterială la fel de mult ca un 
robinet cu un furtun înfundat care este 
conectat la el. Prin închiderea 

robinetului nu se curăţă furtunul chiar dacă presiunea din acesta 
scade. 

De ce doctorii nu caută o alternativă mai bună ?
Industria farmaceutică nu produce alte medicamente contra 
acestei afecţiuni şi ca urmare doctorii nu au ce să aleagă.
Beta-blocantele funcţionează rapid (deşi distrug inima şi slăbesc 
întregul organism) şi acest lucru le este mai mult decât suficient 
celor mai mulţi „doctori”. Un doctor adevărat însă va căuta 
cauza bolii şi va căuta să o înlăture, dar şansa să dai peste un 
astfel de doctor este mai mică decât cea de a nimeri toate 
numerele de la loto. 

Care este de fapt cauza adevărată a hipertensiunii arteriale?

medicinmedicinmedicinmedicină 
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șnuită, ceea ce duce automat la 
scăderea presiunii sângelui în artere la fel ca atunci când un 
robinet la care se află legat un furtun este închis un pic. 

organele sunt alimentate şi întărite cu sângele pompat de 

Alte medicamente administrate împreună cu substanţele beta-
blocante sunt cele care „subţiază” sângele, adică alterează în 
mod artificial consistenţa lui, sau cele care dilată arterele. 

nu are de a face cu inima – după 
cunoştinţele actuale ale medicinii – de ce se dau totuşi 
medicamente care reduc puterea inimii? 
Pentru că prin aceste medicamente se obţine cel mai rapid efect 

de reducere a hipertensiunii – efect 
dorit şi de pacienţi. Însă astfel apar și 
efecte nefaste, ireparabile asupra 
sănătăţii, de care vor profita la urmă 
tot fabricanţii de medicamente. 

Substanţele beta-blocante vindecă 
hipertensiunea arterială? 
Bineînţeles că nu vindecă nimic 
pentru că inima are de a face cu 

ea arterială la fel de mult ca un 
robinet cu un furtun înfundat care este 
conectat la el. Prin închiderea 

robinetului nu se curăţă furtunul chiar dacă presiunea din acesta 

De ce doctorii nu caută o alternativă mai bună ? 
oduce alte medicamente contra 

acestei afecţiuni şi ca urmare doctorii nu au ce să aleagă. 
blocantele funcţionează rapid (deşi distrug inima şi slăbesc 

întregul organism) şi acest lucru le este mai mult decât suficient 
tor adevărat însă va căuta 

cauza bolii şi va căuta să o înlăture, dar şansa să dai peste un 
astfel de doctor este mai mică decât cea de a nimeri toate 

Care este de fapt cauza adevărată a hipertensiunii arteriale? 



 

        189189189189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie     2017201720172017 
       

 

Sistemul cardio-vascular poate fi comparat cu o pompă de apă 
care ţine apa în circulaţie într-un lac artificial. Acest sistem este 
format dintr-o pompă – inima, furtun – vase sanguine, un filtru 
– rinichii. 
Pompa de apă este aleasă de aşa natură să garanteze circulaţia 
ideală a apei. 
Dacă presiunea din furtun creşte la un moment dat, există numai 
două cauze posibile: 
a) înfundarea furtunului; 
b) înfundarea filtrului (rinichii). 

Reducând randamentul pompei de apă se diminuează tensiunea 
care apare în mod automat în furtun însă acest lucru nu duce la 
repararea problemei. Un instalator va face în acest caz ceea ce 
trebuie: el va curăţa filtrul înfundat. În cazul organismului, 
referitor la cauza hipertensiunii arteriale, filtrul respectiv este 
reprezentat de rinichi. Rinichii filtrează permanent sângele şi 
atunci când randamentul lor scade, automat creşte tensiunea 
arterială căci inima nu îşi modifică randamentul în funcţie de 
cel al rinichilor. 

De ce scade randamentul rinichilor? 

Rinichii sunt organele cele mai puternic legate direct de emoţii 
şi sunt afectaţi foarte mult de supărări şi de ale emoţii nefaste, 
îndeosebi de cele de durată (tristeţe, depresie, decepţii 
sentimentale, pierderea celor iubiţi, singurătate). 
Cei mai mulţi oameni încep să facă hipertensiune arterială după 
decesul unei ființe apropiate sau după o supărare care ţine mai 
mult timp. 

În cazul supărărilor cronice, rinichii nu mai pot lucra cum 
trebuie – se strâng de la tristeţe – reducându-se astfel 
capacitatea lor de filtrare, ceea ce creşte în mod automat 
tensiunea din artere. 

Şi conflictele şi enervările zilnice la oameni care nu sunt trişti 
sau depresivi duc la hipertensiune arterială, însă acest fapt este 
cauzat nu numai de randamentul slăbit al rinichilor (cei mai 
mulţi oameni au rinichii slăbiţi şi înfundaţi) ci mai mult de ficat, 
care are o funcţie compensatoare în ceea ce privește volumul de 
sânge aflat în circulaţie în organism. 

Enervarea afectează în mod direct ficatul. Deci cauza numărul 
doi a hipertensiunii sunt conflictele emoţionale, certurile, care 
duc la tensiune emoţională şi ca urmare şi la tensiune în sânge. 
În consecință, voia bună şi echilibrul emoţional sunt factorii 
care vindecă cel mai uşor hipertensiunea arterială. 

Fiindcă pacienţii nu ştiu acest lucru, de îndată ce au aflat că 
suferă de această afecţiune ei vor lua medicamentele prescrise 
de medic ani de zile – chiar dacă necesitatea administrării lor 
dispare – fiind convinşi că boala este nevindecabilă şi că trebuie 
să ia aceste medicamente o viaţă întreagă. 

Deci pe lângă rinichi, un alt element foarte important în cazul 
hipertensiunii arteriale este ficatul.  
Ficatul acţionează ca un rezervor de sânge care menţine 
cantitatea de sânge din organism la nivelul necesar – 

asemănător cu rezervoarele de dilatare folosite la instalaţiile de 
încălzire. Oricine a văzut un ficat de animal îşi poate da seama 
uşor că acesta este asemeni unui burete care conţine mult sânge. 
În timpul mişcării muşchii trebuie alimentaţi cu sânge şi acesta 
este eliberat de ficat care îl adună în perioadele de repaus. 
Şi la enervare sau când sunt resimțite emoţii puternice ficatul 
eliberează acest sânge care se duce în zonele necesare, mai ales 
la cap, unde se creează o congestie. La un om cu ficatul sănătos, 
sângele se retrage repede înapoi în ficat după efort sau după 
enervare, pe când la unul cu ficatul afectat aceasta nu se mai 
petrece în mod rapid. 

Din cauza afecţiunilor ficatului pe care, ca şi cele de la rinichi, 
le are aproape orice om din ziua de azi mai mult sau mai puţin, 
datorită mai multor factori (alimentaţie nesănătoasă, lipsa de 
mişcare, toxine acumulate, calculi renali şi biliari), ficatul nu 
mai poate îndeplini această funcţie în mod ideal, iar 
compensarea cantităţii de sânge din artere nu mai poate fi făcută 
în timp util ducând la valori mărite de tensiune. 

Un ficat bolnav şi enervările duc deci la valori şi mai mari ale 
tensiunii arteriale decât în cazul unui ficat sănătos. Şi acest 
aspect este cunoscut: bolnavii depresivi şi mânioşi fac tensiune 
şi mai mare decât cei care sunt numai depresivi. 

Deşi cauza primară a hipertensiunii este pe plan organic, 
sistemul renal, ficatul are şi el o influenţă destul de mare asupra 
valorilor acesteia. 

Al treilea factor în cazul hipertensiunii arteriale, care este însă 
minor, îl reprezintă pierderea elasticităţii arterelor. 
Arterele elastice sunt în stare să compenseze prin dilatare o 
parte din tensiunea mărită apărută, în timp ce arterele rigide, cu 
elasticitatea alterată, vor păstra creşterea presiunii arteriale la 
valoarea cauzată de o anumită emoţie. 

Factorii zilnici care duc la variaţia tensiunii arteriale în cazul 
hipertensiunii cronice datorate rinichilor sunt emoţiile nefaste 
(inclusiv enervările), aşa cum ştie orice hipertensiv din proprie 
experienţă. 

De ce doctorul meu nu ştie toate aceste aspecte? 

Doctorii au fost învăţaţi cândva la facultate – în mod evident 
greşit – că hipertensiunea nu are cauze şi că se tratează cu beta-
blocante. Majoritatea medicilor au rămas la acest stadiu de 
necunoaştere totală, stadiu la care a rămas şi „ştiinţa” oferită de 
industria farmaceutică de mai multe decenii. 

În ultimii 30 de ani nu s-a făcut nici măcar un singur pas înainte 
pentru vindecarea hipertensiunii, căci cine are oare nevoie de un 
pas înainte, când se câştigă atâţia bani cu beta-blocantele şi cu 
alte medicamente? 

Timp de cercetare proprie, şi mai ales de gândire, doctorii din 
ziua de azi nu deţin, iar ei, ca şi cei mai mulţi „oameni de 
ştiinţă” se mulţumesc cu ceea ce ştiu deja. 

Cum se poate vindeca hipertensiunea cu adevărat? 

medicinmedicinmedicinmedicină 
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Pentru a vindeca hipertensiunea există un singur mod real şi 
eficient: trebuie vindecată sau eliminată depresia, supărarea sau 
tristeţea pacientului! Aceasta se poate face în mod efectiv prin 
transformarea radicală a modului de viaţă și cu ajutorul 
terapiilor naturiste. 

Oamenii care se enervează uşor trebuie să îndepărteze sursele 
conflictelor şi să urmărească să se stăpânească. 

În cazul hipertensiunii, trebuie tratate cu remedii naturiste atât 
organele (rinichii şi ficatul) care duc la creşterea ei, dar mai ales 
cauzele psihice care duc la dereglarea acestor organe: supărarea, 
depresia şi enervarea. 

Tratamentul cu beta-blocante şi substanţe care fluidifică sângele 
aduce numai daune întregului organism şi nu vizează deloc 
cauza adevărată a bolii, făcând bolnavii dependenţi de aceste 
medicamente pentru decenii întregi. 

În plus, faptul că doctorii administrează împotriva hipertensiunii 
un medicament pentru inimă, când de fapt cauza bolii nu este 
cunoscută şi nici atribuită inimii, este o prostie la fel de mare ca 
reducerea randamentului pompei de apă în loc de a desfunda 
filtrul, în cazul intervenţiei unui instalator. Dacă un instalator ar 
face aşa ceva, ar fi concediat imediat, în timp ce doctorii fac 
acest lucru de decenii întregi. 

Mulţi bolnavi care au reuşit să depăşească stadiul depresiv nu 
mai au hipertensiune şi nu mai au ca urmare nici nevoie de 
medicamente, dar le iau mai departe din obişnuinţă sau din 
cauză că doctorii lor nu le spun că nu mai sunt necesare. Frica 
de „a se petrece ceva” este menţinută şi inoculată de sistemul 
medical şi aceste beta-blocante se dau în cele mai multe cazuri 
decenii întregi, deşi necesitatea lor dispare des de la sine în 
multe cazuri. 

Care sunt alternativele eficiente la 
beta-blocante? 

Alternative naturale foarte eficiente 
pentru substanţele beta-blocante, 
mult mai sănătoase, şi care 
funcţionează pentru cei mai mulţi 
bolnavi, sunt remediile din plante 
medicinale de la magazinele 
naturiste, cu numele de „reglatoare 
de tensiune”.  
Mult mai eficiente la vindecarea 
cauzelor hipertensiunii ar fi însă 
drenoarele renale şi hepatice, 
remedii care înlătură depunerile din rinichi împreună cu remedii 
naturale contra depresiei şi/sau a irascibilităţii. 

Anatomia umană în viziunea lui Leonardo da Vinci. Schițe 
revoluționare ale inimii de acum 500 de ani 

Cum a fost posibil ca unele descoperiri medicale ale secolului al 
XX-lea să fie observate de acum 500 de ani? Numai o minte 

sclipitoare și un spirit vizionar impresionant ca ale lui Leonardo 
da Vinci pot explica aceste lucruri. 

Considerat adesea cel mai de seamă geniu din istoria omenirii, 
Leonardo da Vinci (1452-1519) a dăruit umanității nu doar 
opere de artă ca Mona Lisa – cel mai renumit portret realizat 
vreodată sau Cina cea de Taină – cea mai cunoscută imagine 
religioasă a tuturor timpurilor, ci și descoperiri revoluționare în 
aproape orice domeniu imaginabil în epoca sa. Peste 13.000 de 
pagini cu notițe, desene, diagrame, schițe stau mărturie asupra 
studiilor sale inovatoare în arhitectură, inginerie, matematică, 
fizică, botanică, geologie. 

Însă, poate mai mult decât orice alt domeniu, anatomia umană a 
fost cea care i-a stârnit cel mai mult curiozitatea ilustrului 
reprezentant al Renașterii. Fascinat de mecanica inimii, 
Leonardo da Vinci a descoperit, încă de acum 500 de ani, 
răsucirea inimii pentru pompare, precum și vortexurile din 
inimă. Studiile sale privind sistemul cardiovascular sunt dovada 
clară a geniului observațional, intuiției teoretice și deducției 
progresive a mecanicii cardiace și sistemului vascular. 
Specialiștii spun că Da Vinci a fost exemplul suprem de 
anatomist și artist, iar unirea celor două abilități a făcut ca el să 
fie unic.  

Știați că?  

Pornind de la anatomia inimii descrisă 
de Leonardo da Vinci în urmă cu 
cinci secole, chirurgul spaniol dr. F. 
Torrent-Guasp (1931-2005) a făcut o 
descoperire revoluționară pentru 
cardiologia modernă. Acesta a 
demonstrat, printr-o tehnică specială 
de disecție, că inima are o structură 
elicoidală, formată dintr-o singură 
bandă musculară, numită bandă 
miocardială ventriculară. Noua 
anatomie a inimii propusă de dr. 
Torrent-Guasp a atras mai mulți discipoli cardiologi, printre 
care și dr. Gerald Buckberg, specialist în chirurgie 
cardiotoracică la UCLA Medical Center, unde reușește să 
readucă la viață pacienți pe care alți medici i-ar declara morți.  

Prima reprezentare a coloanei vertebrale, prima descriere a 
cirozei  

Interesul lui Leonardo pentru anatomie a debutat în 1489, pe 
când lucra la curtea Ducelui de Milano, Ludovico Sforza. Prima 
pagină a unui caiet de notițe intitulat Carte despre figura umană 
este datată „Ziua 2 a lunii Aprilie 1489”. În acest caiet se 
regăsesc schițe uimitoare ale unui craniu, însă aceste studii, ca 
multe altele, au rămas neterminate pentru că nu avea acces la 
cadavre pe care să le disece. Cu toate acestea, Da Vinci a stăruit 
în dorința sa de a publica un tratat complet de anatomie umană, 
iar în 1507 a revenit la manuscrisul de anatomie, cunoscut ca 
Manuscrisul Anatomic B, păstrat actualmente la Biblioteca 
Regală a Castelului Windsor. În anii ce au urmat, Leonardo da 
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Vinci s-a concentrat asupra anatomiei umane mai sistematic 
decât oricând, iar până la sfârșitul vieții a disecat peste 30 de 
cadavre. În iarna din 1510-1511, în timp ce colabora cu tânărul 
profesor de anatomie Marcantonio della Torre de la 
Universitatea din Pavia, Leonardo a realizat mai mult de 240 de 
desene însoțite de note ce cuprind peste 13.000 de cuvinte. 
Acestea se regăsesc în Manuscrisul Anatomic A, păstrat de 
asemenea în Colecția Regală. Documentul este plin de 
informații logice privind anatomia funcțională a corpului uman. 
De aici aflăm, de exemplu, că Leonardo da Vinci a realizat 
prima reprezentare corectă a coloanei vertebrale umane, în timp 
ce alte notițe, care documentează disecția unui centenar 
florentin, conțin cea mai veche descriere cunoscută a cirozei 
hepatice.  

Mărturii din prezent  

Cele mai strălucite descoperiri 
științifice ale lui Leonardo au 
avut loc după 1511, când s-a 
retras la conacul asistentului 
său, contele Francesco Melzi. 
Aici a început studiul, aproape 
obsesiv, pentru a înțelege 
structura inimii. Unele din 
observațiile lui sunt și în zilele 
noastre prezentate studenților la 
medicină. Numeroși chirurgi 
care operează pe inimă au 
cercetat manuscrisele lui Da 
Vinci. De pildă, dr. Francis 
Wells, chirurg cardiovascular la 

Spitalul Papworth din Cambridge, care a publicat recent 
lucrarea Inima lui Leonardo, își amintește când, student la 
medicină fiind, a descoperit pentru prima dată schițele lui 
Leonardo: „Îmi aduc aminte că erau mult mai bune decât orice 
văzusem în manualele moderne de anatomie. Erau frumoase, 
precise, captivante și aveau o însuflețire pe care pur și simplu 
nu o găsim în desenele anatomice moderne”.  

Răsucirea inimii intuită de Leonardo, confirmată de cardiologia 
modernă  

Da Vinci a descoperit lucruri extraordinare despre inimă. Până 
la el și mult după aceea, se credea că inima este o structură cu 
două compartimente. Dar Leonardo afirma cu tărie că inima are 
patru camere. Mai mult, el a descoperit că atriile sau camerele 
de umplere ale inimii se contractă împreună, în timp ce 
camerele de pompare sau ventriculele se relaxează, și invers. 
Leonardo a observat mișcarea de rotație a inimii pentru 
pompare. Inima are forma unui con complex din punct de 
vedere geometric, pentru că este un con răsucit. Pentru a pompa 
sângele, inima se golește cu o mișcare de răsucire, la fel ca 
stoarcerea unui prosop ud. Chiar dacă Da Vinci nu a înțeles 
complet funcția mișcării de rotație a inimii, schițele lui rămân 
de referință. Există pasaje în care Leonardo descrie sacrificarea 
unor porci pe un deal toscan. Porcii au fost uciși prin înfigerea 
unor săgeți mici în inimă, iar Leonardo a observat mișcarea de 
rotație a acestor mici lănci în inimă. Observația nu a folosit 

nimănui în acele vremuri, dar a fost un punct de plecare corect 
pentru cercetările ulterioare privind înțelegerea activității 
cardiace. Funcționarea inimii în forma elicoidală, descoperită de 
dr. Torrent-Guasp, este cea care determină ușoara răsucire a 
mușchiului cardiac, pentru a permite pomparea sângelui către 
trup, apoi răsucirea în sens opus care creează sucțiune, pentru a 
permite reumplerea inimii cu sânge. Înțelegerea acestui nou 
concept în cardiologie ar putea duce la dezvoltarea unor tehnici 
mai eficiente de chirurgie cardiacă pentru restaurarea geometriei 
normale a inimii.  

Vortexurile din inimă, demonstrate după 500 de ani  

La fel de impresionante au fost observațiile lui Leonardo cu 
privire la valva aortică, pe care le-a făcut în timp ce studia inima 
unui taur. Intrigat de modul în care valva aortică se deschide și 
se închide pentru a asigura fluxul de sânge într-o singură 
direcție, Da Vinci a construit un model umplând cu ceară inima 
bovină. După ce s-a întărit ceara, a recreat structura în oglindă și 
a umplut-o cu un amestec de apă și semințe de iarbă care 
pluteau. Acest lucru l-a ajutat să 
observe micile vârtejuri (vortexuri) 
prin care semințele erau absorbite în 
partea mai largă a valvei aortice. Ca 
urmare, Leonardo a presupus corect că 
aceste vortexuri ajută la închiderea 
valvei aortice. Dar pentru că aceste 
rezultate nu au fost publicate, ele au 
rămas necunoscute timp de secole. 
Acest lucru nu a fost înțeles până în 
secolul al XX-lea. În 1968, revista 
Nature a publicat un studiu efectuat de 
doi ingineri de la Oxford, care au demonstrat existența 
vortexurilor din inimă. 

Articolul a avut o singură referință, iar această referință datează 
de peste 500 de ani: Anatomia lui Leonardo da Vinci. La rândul 
său, dr. F. Torrent-Guasp a confirmat că forma elicoidală a 
inimii face posibilă circulația spiralată a sângelui, sub formă de 
vortex. Această curgere este similară curenților de aer din 
atmosfera superioară a pământului, numiți „jet-stream”, care au 
o energie impresionantă. În mod similar, vortexurile elicoidale 
din inimă asigură o energie superioară, ceea ce întărește ideea 
că natura este guvernată după legile simplității și eficienței.  

Știați că?  

Structura în helix, asemănătoare inimii, este prezentă în natură 
în flori, în plante, în coarnele unor animale, și poate că revenind 
la studierea modelelor din natură, așa cum proceda Leonardo da 
Vinci, oamenii de știință vor reuși să pună la punct noi 
tratamente. 
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Despre api-fito-terapie în scleroza 
multiplă. Pacienții cu scleroză multiplă au 

șanse pentru o viață normală

Gabriel Silviu AO

      Ce este scleroza multiplă (SM) știe deja prea multă 
lume, din nefericire. Tot mai multă lume, tot mai tânără 
lume. Și este nefiresc pentru ființa umană ce trăiește într
societate considerată modernă și avansată.
  

 
  

ntr-un articol publicat de ActiveNews, pe care îl redăm în 
continuare, Gabriel Silviu Aoșan abordează subiectul 
sclerozei multiple. De ce? Fiindcă tratez pacien

2003. Cu începere din 2005 am făcut mai multe prezentări 
despre api-fito-terapia în SM, pe cazuri clinice, grupuri de 
pacienți, asocieri între SM și alte patologii, apoi un studiu clinic 
pe 33 de pacienți, pentru conferințe internaționale de apiterapie 
din mai multe țări: Germania, Franța, Slovenia, China, Turcia, 
Spania, Grecia, Ucraina, Japonia, Austria, Italia, Australia 
desigur România – precizează autorul. 

Pacienții cu SM au nevoie și au dreptul să știe că au șanse să 
ducă o viață normală, că celulele creierului se regenerează ca și 
alte celule din trupul nostru, că există remedii 
această refacere, precum și multe alte lucruri de folos în situația 
nedorită prin care trec. Și toți oamenii ar trebui să știe cum să 
trăiască pentru a evita asemenea probleme de sănătate. 

Denumirea de scleroză multiplă este sinonimă cu 
plăci și leuconevraxita. Aș prefera să numesc condiție 
demielinizantă starea persoanei care prezintă demielinizări, 
întrucât sunt și oameni cărora li se descoperă la RMN unele 
imagini de demielinizare, fără ca să prezinte elemente clinice de 
boală. Evident, aceștia nu pot fi numiți bolnavi, dar au nevoie să 
acorde atenție fenomenului demielinizant care este prezent în 
corpul lor, respectiv în sistemul nervos. Adică nu este cazul să 
aștepte ca problema să evolueze până vor apărea simptome, căci 
atunci va fi mai greu de tratat. Mai bine să ia măsuri imediate.

Pentru cei care totuși nu cunosc, scleroza multiplă este o 
afecțiune degenerativă a sistemului nervos central, care duce la 
paralizie progresivă. Substratul histopatologic este degenerarea 
celulelor numite oligodendrocite, care în mod normal formează 
teaca de mielină din jurul axonilor neuronali. 
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Schițe: teaca de mielină normală
 
Reamintim că principalele celule din 
neuronii, oligodendrocitele și astrocitele. Când teaca 
se distruge prin degradarea celulelor formatoare, impulsurile 
nervoase nu se mai transmit corect, așa că se instalează variate 
simptome, între care paralizia este cea mai temută. Se întâlnesc 
mai frecvent tulburări senzoriale precum parestezii (
supra-adăugate, gen furnicături, înțepături etc.) sau hipoestezie 
(scăderea sensibilității pe una sau mai multe direcții), tulburări 
vizuale, sfincteriene, astenie. 

Cauza sclerozei multiple încă nu a fost elucidată în medicină. S
au emis mai multe ipoteze între care autoimunitatea, implicarea 
virală, tulburări enzimatice. Dar niciuna nu explică întregul 
complex patologic. După câte am observat în anii în care am 
lucrat cu acești pacienți, este o patologie multifactorială, în care 
pondere mare în determinism o au consump
mentală, emoțională), stresul, dezechilibrele din stilul de viață și 
alimentar, tulburări imunitare provocate de vaccinuri sau alte 
tratamente. 

Totuși, medicina convenţională insistă pe ideea autoimunității, 
mână în mână cu tehnologia farmaceutică care pune la 
dispoziție diferite terapii adresate supresiei imunitare: interferon 
de mai multe tipuri, glatiramer acetat, imuran, anticorpi 
monoclonali, ba chiar s-au încercat (culmea, pentru o boală 
degenerativă!) și citostatice. Iar în pusee se administrează anti
inflamatoare steroidiene. Rezultatele pozitive raportate sunt de 
maxim 20-30%, fără să însemne vindecare ci doar o încetinire a 
evoluției. În schimb efectele adverse sunt numeroase și 
importante. Iar pacienții sunt lăsați să se obișnuiască cu gândul 
că nu se poate face mai mult pentru ei 
devreme sau mai târziu, va fi oricum acela
din jur prin incapacitate motorie. 

Îndrăznesc să spun că acest „nu se poate face
este exagerat și nepotrivit. Mai corect este ca medicii să
asume doar ce nu pot ei să facă: „
medicamentele existente acum în spitale
se fac mai multe lucruri eficiente. E drept că, de regulă, în alt
zone decât spitalele convenționale.  

Să vedem doar câteva argumente care sus
pentru o viață normală sunt firești și noi ca terapeuți avem 
multe lucruri de făcut. 
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Reamintim că principalele celule din țesutul nervos sunt 
și astrocitele. Când teaca de mielină 

se distruge prin degradarea celulelor formatoare, impulsurile 
șa că se instalează variate 

simptome, între care paralizia este cea mai temută. Se întâlnesc 
mai frecvent tulburări senzoriale precum parestezii (senzații 
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Cauza sclerozei multiple încă nu a fost elucidată în medicină. S-
ipoteze între care autoimunitatea, implicarea 

virală, tulburări enzimatice. Dar niciuna nu explică întregul 
complex patologic. După câte am observat în anii în care am 

ști pacienți, este o patologie multifactorială, în care 
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alimentar, tulburări imunitare provocate de vaccinuri sau alte 
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că nu se poate face mai mult pentru ei și că deznodământul, mai 
devreme sau mai târziu, va fi oricum același: dependența de cei 

nu se poate face” rostit în spitale 
și nepotrivit. Mai corect este ca medicii să-și 

asume doar ce nu pot ei să facă: „nu se poate face cu 
medicamentele existente acum în spitale”. Căci în lumea largă 
se fac mai multe lucruri eficiente. E drept că, de regulă, în alte 

Să vedem doar câteva argumente care susțin că, de fapt, șansele 
ță normală sunt firești și noi ca terapeuți avem 
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Câteva considerații fiziologice și fizio-patologice  

1. Neuronii secretă FCG – Factorul de Creștere Glială (care 
stimulează creșterea oligodendrocitelor, astrocitelor,…): 
- în viața intra-uterină; 
- la adult în timpul vindecării a diferite leziuni din creier 
(informație din cărțile obișnuite de fiziologie/fizio-patologie 
neurologică). 

2. În placa matură de demielinizare neuronii sunt integri, adică 
capabili să secrete inclusiv FCG; acesta ar putea stimula 
refacerea oligodendrocitelor. Iată schematic componenta 
plăcilor de demielinizare: 
- în placa care este în formare se găsesc fragmente de mielină 
dezintegrate, fagocite care înglobează fragmentele dezintegrate 
spre a le îndepărta din zonă și axoni neuronali deteriorați; 
- în placa matură sunt axoni integri, înconjuraţi de filete de 
fibroză cicatricială. 

 
Placa de demielinizare în formare 

 
Placa de demielinizare matură 

 
3. În sânge circulă celule stem provenite din zonele 
producătoare de celule stem ale organismului oricăruia dintre 
noi; din sânge celulele stem se cantonează în țesuturile unde 
sunt necesare, inclusiv în cel nervos unde capătă denumirea de 
celule stem neurale. 

4. „Lăptişorul de matcă integral are activitatea remarcabilă de 
a stimula generarea tuturor celor trei tipuri de celule ale 
creierului (neuroni, oligodendrocite și astrocite) din celulele 
stem neurale” – Shoei Furukawa, Ph.D. (Labolatory of 
Molecular Biology, Department of Biofunctional Evaluation, 
Gifu Pharmaceutical University, Japan). 

Așadar să nu mai spună nimeni că neuronii nu se regenerează, 
nici oligodendrocitele sau astrocitele din țesutul nervos. Aceasta 
e o idee mult prea învechită și depășită de descoperiri științifice 
de cea mai înaltă ținută. Sunt deja destui ani de când s-a 
evidențiat că în mod normal la mamifere, inclusiv la om, există 
o rată zilnică de neurogeneză (multiplicare a neuronilor) din 
zonele profunde ale creierului (girusul dentat din hipocampus și 

zonele subventriculare) – dr. Shoei Furukawa and team 
(Labolatory of Molecular Biology, Department of Biofunctional 
Evaluation, Gifu Pharmaceutical University, Japan).  

La șoareci, circa 9000 de neuroni sunt generați în fiecare zi. 
Sunt mulți ani de când s-a demonstrat tot în laboratoarele 
japoneze că în țesutul nervos apar neuroni noi, oligodendrocite 
noi, astrocite noi, în procente semnificative, sub administrare de 
lăptişor de matcă. Rezultate similare s-au obținut în vitro pe 
culturi de celule nervoase, apoi în vivo la şoareci de laborator. 
Numai cine nu dorește, nu ia în seamă aceste adevăruri 
ştiinţifice devenite publice. 

Revenind la SM, în privința apariției bolii și a factorilor 
favorizanți, relaționați cu terapia, noi în medicina naturistă am 
privit problema altfel decât în cea convențională. Am luat în 
calcul în primul rând că este un fenomen degenerativ. Deci se 
impun remedii regeneratoare, care există în mod natural între 
produsele apicole și plantele medicinale, pe care noi le 
recomandăm. 

Considerăm că există inflamație și în afara puseelor, în zonele 
afectate de demielinizare. Remedii anti-inflamatoare naturiste 
sunt suficiente, iar acestea nu determină și efectele adverse ale 
corticoizilor. 
Totodată, am urmărit corelația dintre fenomenul degenerativ și 
factorii determinanți și favorizanți. Acești factori trebuie 
corectați, întrucât este evident că dacă ei persistă, orice terapie e 
îngreunată sau chiar blocată. Este ca și cum, atunci când curge 
apa pe sub ușa de la baie, ca să scap de ea aș lua mopul să o 
șterg de pe hol, în loc să deschid ușa și să intru în baie ca să 
închid robinetul uitat deschis la chiuvetă... 

Între aceștia, căutăm carențele, excesele și alte dezechilibre de 
nutriție și aport lichidian și le corectăm, întrucât creierul spre a 
se reface are nevoie și să fie bine hrănit, pe lângă a primi 
remedii eficiente și de bună calitate. 

Căutăm dezordinile din stilul de viață (somn, muncă, relaxare, 
atitudini, relații interumane, expunere la factori dăunători 
diverși etc.) și recomandăm corectarea. 

Tratăm problemele de sănătate asociate, fie boli, fie simple 
dezechilibre, fie structurale, fie funcționale, spre a ușura 
anatomia, imunitatea, metabolismul, energia vitală, planul 
psiho-emoțional, de orice elemente care pot îngreuna refacerea 
dorită. 

Și cred că mai important în această afecțiune decât în altele este 
planul psiho-emoțional. Avem aici două laturi: 
1. implicarea în apariția bolii; 
2. realizarea în timp a unui ataşament față de starea de boală, 
care trebuie în mod imperios preîntâmpinat, întrucât altminteri 
orice tratament va fi zădărnicit, fără voia lui, de către pacientul 
însuși. 

De multe ori demersurile în zona psiho-emoțională sunt mai 
importante decât tratamentul adresat trupului. După cum se știe 
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din dinamică, trupul urmează capul. Ei bine, și în sănătate face 
același lucru, adică de fapt trupul urmează mintea. 

Mintea este cea care dictează corpului cum să se comporte, cum 
să se transforme, fie că știm sau nu acest lucru, fie că ni se pare 
credibil sau nu. E un fapt care există și se manifestă. Cine și
însușește, are doar de câștigat. 

Fiecare om are nevoie să înțeleagă că oricare dintre noi deține 
întreaga minune a creației, întreaga informație și toate 
capacitățile structurale și funcționale spre a reface orice parte a 
corpului său, așa cum a fost înainte de boală (desigur nu vorbim
despre modificări radicale ca, de exemplu, amputa
problema se pune altfel).  

Dar trebuiesc îndeplinite două condiții:  
1. persoana respectivă să fie adusă în condiții optime în care 
corpul să poată realiza acest lucru; 
2. să i se furnizeze materiile prime necesare, din remedii 
alimente de calitate. 

Atunci reparația se realizează, fie că este vorba despre o 
suferinţă cu surplus, când corpul știe să demonteze ce a 
construit unde nu era necesar (de exemplu, ateroscleroză în care 
plăcile ateromatoase pot dispărea), fie că este vorba despre o 
suferință cu deficit, cum este SM în care corpul poate reface 
structurile și/sau funcțiile lipsă.  

Iar rezultatele acestea în SM se observă atât prin regresia 
simptomelor cât și pe RMN, prin dispariția imagini
demielinizare.  Întru susținerea afirmaților de mai sus cu privire 
la api-fito-terapie, voi menționa pe scurt deocamdată, 
principalele direcții de acțiune ale produselor apicole utilizate.

Efectele principale ale produselor apicole:  

- lăptișor de matcă crud: regenerator, armonizator, antidepresiv, 
modulator imunitar, energizant; 
- apilarnil: regenerator,armonizator, antidepresiv, modulator 
imunitar, energizant; 
- venin de albine: stimulează refacerea țesutului nervos
altor țesuturi, anti-inflamator, îmbunătățește circulația sanguine, 
anti-depresiv, detoxifiant, relaxant muscular, dă impulsul 
organismului să revină la direcția sa normală de evoluție;
- propolis: antiinflamator, reglator imunitar, antioxidant, 
detoxifiant, stabilizant; 
- polen crud: reglator general pentru structurile și funcțiile 
corpului, aport de precursori ai neuro-transmițătorilor
endorfine (anti-depresiv), nutritiv complex (aport de vitamine, 
enzime, coenzime, minerale, oligominerale, toți amino
esențiali), antioxidant; 
- miere: energizant, transportator și amplificator 
remediile împreună cu care este administrate, aport de vitamine, 
enzime. 
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Cum să ne protejăm ficatul
 
         Dacă sunteți un om obișnuit, înseamnă că nu v
gândit niciodată la ficatul dumneavoastră. La urma urmei, 
nu-i puteți simți prezența, așa cum vă simțiți inima bătând.

icatul nu ghiorăie de foame ca stomacul 
bolborosește în timpul digestiei, ca intestinele. Doar când 
vă duceți la medic și acesta vă spune că ceva e în 

neregulă cu ficatul dumneavoastră deveni
prezența celui mai mare organ intern al trupului dumneavoastră.
 
Cu cele aproape 2 kilograme ale sale, ficatul n
2,5% din greutatea trupului, dar este alimentat cu 25% din 
sângele care circulă prin corp. Împreună cu vezica biliară 
(colecistul), el asigură cca 500 de func
care: digerarea grăsimilor, crearea de rezerve de nutrie
filtrarea toxinelor şi a reziduurilor din sânge, sintetizarea 
anumitor tipuri de proteine, producerea de colesterol etc., 
precum și peste 1000 de procese chimice de importanță vitală.
 
Ficatul nostru creează rezerve de vitamina A pentru 2 ani 
vitamina D pentru 4-5 luni, produce bila, reglează nivelul de 
zahăr, grăsimi și fier din sânge, este implicat în fabricarea de 
proteine și în majoritatea proceselor vitale 
nutriţie şi reproducere – și neutralizează și elimină substanțe
toxice. 
 
Mai mult: ficatul are uimitoarea capacitate de a se regenera. 
Dacă v-ați întrebat vreodată cum se face că starea ficatului 
băutorilor notorii revine la normal după ce ace
alcool, aflați că celulele hepatice se regenerează o dată 
zile. Iar în cazul în care, prin operație, se îndepărtează 70% din 
ficatul pacientului, acesta va creşte la loc aproape în întregime, 
în numai două luni! Așadar, având în vedere importanța capitală 
a acestui organ, bolile care-l afectează ar treb
în mod deosebit. 
 
Afecțiunile ficatului sunt o serie de disfuncții, infecții și boli 
care-i vatămă țesutul și structura, mergând până la încetarea 
funcționării lui. De aceea, e foarte important să cunoaștem 
simptomele care ne indică o boală a acestui organ. Acestea pot 
fi: îngălbenirea pielii, febră, sensibilitate în partea dreaptă a 
abdomenului, gură uscată, urină de culoare închisă, pierderea 
poftei de mâncare, diaree, dureri la încheieturi, mărirea sânilor 
la bărbați, ficat mărit. Dacă experimenta
dintre aceste simptome, nu mai așteptați. Luați imediat măsuri. 
Și primul lucru pe care trebuie să-l face
cauzele care au dus la proasta funcționare a ficatului dv.
 
Principalele cauze care duc la îmbolnăvirea ficatului sunt:
- lipsa somnului de noapte (culcați-vă cu 1
miezul nopții); 
- prea multă mâncare la o singură masă (dacă din motive 
obiective ați sărit peste o masă, nu mâncați de două ori mai mult 
la următoarea); 
- consumul de prăjeli, conservanți și îndulcitori artificiali;
- alimentele procesate din supermarketuri;
- abuzul de alcool sau de medicamente;
- suferințele emoționale, stresul prelungit sau oboseala cronică.

F

medicinmedicinmedicinmedicină 

Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie     2017201720172017 

Cum să ne protejăm ficatul 
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ți la medic și acesta vă spune că ceva e în 

neregulă cu ficatul dumneavoastră deveniți conștienți de 
ța celui mai mare organ intern al trupului dumneavoastră. 

Cu cele aproape 2 kilograme ale sale, ficatul nostru reprezintă 
2,5% din greutatea trupului, dar este alimentat cu 25% din 
sângele care circulă prin corp. Împreună cu vezica biliară 
(colecistul), el asigură cca 500 de funcții în organism, printre 
care: digerarea grăsimilor, crearea de rezerve de nutrienţi, 
filtrarea toxinelor şi a reziduurilor din sânge, sintetizarea 
anumitor tipuri de proteine, producerea de colesterol etc., 

și peste 1000 de procese chimice de importanță vitală. 

Ficatul nostru creează rezerve de vitamina A pentru 2 ani și de 
5 luni, produce bila, reglează nivelul de 

și fier din sânge, este implicat în fabricarea de 
și în majoritatea proceselor vitale – creştere, imunitate, 

și neutralizează și elimină substanțele 

Mai mult: ficatul are uimitoarea capacitate de a se regenera. 
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șadar, având în vedere importanța capitală 
l afectează ar trebui să ne îngrijoreze 

țiunile ficatului sunt o serie de disfuncții, infecții și boli 
țesutul și structura, mergând până la încetarea 

ționării lui. De aceea, e foarte important să cunoaștem 
boală a acestui organ. Acestea pot 
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poftei de mâncare, diaree, dureri la încheieturi, mărirea sânilor 
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Dacă ați identificat cauzele disfuncției ficatului dumneavoastră, 
transformați-vă imediat stilul de viață și obiceiurile alimentare 
nesănătoase și apelați la remediile naturale. Și în acest caz, 
mama natură ne-a pus la dispoziție o serie de leacuri excelente. 
Iată câteva dintre ele: 
 
Păpădia se găsește la discreție în țara noastră și este unul dintre 
cele mai eficiente leacuri pentru bolile de ficat. Face
ceai din frunze de păpădie de două ori pe zi, timp de 2 
săptămâni, și beți-l cu o jumătate de oră înainte de masă. Pentru 
rezultate și mai bune, folosiți și rădăcina de păpădie, uscată și 
transformată în pulbere – o linguriță pe zi, amestecată în apă, 
suc de fructe sau de legume. Puteți face o cură cu păpădie chiar 
și preventiv. Ficatul dumneavoastră vă va mulțumi.
 
Silimarina este un amestec de plante creat cu scopul detoxifierii 
ficatului sau vindecării unor afecţiuni hepatice, biliare şi renale. 
O parte importantă a acestui amestec o constituie semin
armurariu sau ciulinul laptelui, care sunt recunoscute drept unul 
dintre cele mai eficiente remedii naturale contra afecţiunilor 
ficatului: hepatită, ciroză, dischinezie sau litiază biliară, 
intoxicări accidentale cu metale grele, alcoolism etc. Se găse
la orice Plafar. Folosiți-o cu încredere, conform indica
pe ambalaj. 
 
Agrișele, pe lângă faptul că sunt o sursă foarte valoroasă de 
vitamina C, potasiu, magneziu, calciu și fosfor, sunt renumite și 
pentru faptul că protejează ficatul, menținându-
locuiți la oraș, le puteți procura de la Plafar, sub formă 
deshidratată (provin din India). Înmuiați 5-6 agri
adăugați-le într-o salată. Agrișele au capacitatea de a normaliza 
funcționarea ficatului, acționând asupra enzimelor sale 
specifice. 
 
Turmericul, sau mai bine zis curcumina, ingredientul său activ, 
este binecunoscut pentru proprietățile sale antioxidante și 
antiseptice. Sub formă de pudră, provine din India 
la orice magazin naturist și chiar la supermarket. Este sută la 
sută bio și are nenumărate beneficii pentru sănătate, fiind 
considerat în același timp și cel mai puternic antioxidant 
natural. Folosindu-l des pe post de condiment, ve
artrită, osteoporoză sau hepatită și vă veți menține ficatul într
formă excelentă. Pentru o cură preventivă de două săptămâni, 
adăugați o jumătate de linguriță de pulbere de turmeric și una de 
miere într-un ceai călduț. Face minuni. 
 
Oțetul de mere este un remediu eficient, care în mod sigur vă va 
ajuta să eliminați toxinele din ficat. Luat cu o jumătate de oră 
înainte de masă, va menține și un nivel sănătos al grăsimii 
corporale. Cum procedăm? Punem o lingură de o
într-un pahar cu apă, adăugăm o linguriță de miere (sau alt 
îndulcitor natural – sirop de arțar, agave, stevia etc.) și 
amestecăm. Bem această licoare de trei ori pe zi, în
putem fi siguri că ficatul nostru se va simți ușurat.
 
Ceaiul verde a fost descoperit de chinezi acum 4.000 de ani. De 
atunci încoace a rămas cel mai utilizat ceai din lume. 
urmare a vreunei reclame ingenioase, ci grație proprietățilo
vindecătoare: previne apariția infecțiilor respiratorii și digestive, 
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-l sănătos. Dacă 
ți la oraș, le puteți procura de la Plafar, sub formă 
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ționarea ficatului, acționând asupra enzimelor sale 

Turmericul, sau mai bine zis curcumina, ingredientul său activ, 
țile sale antioxidante și 

antiseptice. Sub formă de pudră, provine din India și se găsește 
și chiar la supermarket. Este sută la 

și are nenumărate beneficii pentru sănătate, fiind 
și timp și cel mai puternic antioxidant 
l des pe post de condiment, veți scăpa de 

și vă veți menține ficatul într-o 
formă excelentă. Pentru o cură preventivă de două săptămâni, 

ță de pulbere de turmeric și una de 

țetul de mere este un remediu eficient, care în mod sigur vă va 
ți toxinele din ficat. Luat cu o jumătate de oră 

nivel sănătos al grăsimii 
corporale. Cum procedăm? Punem o lingură de oțet de mere 

ță de miere (sau alt 
țar, agave, stevia etc.) și 

amestecăm. Bem această licoare de trei ori pe zi, între mese, și 
ți ușurat. 

Ceaiul verde a fost descoperit de chinezi acum 4.000 de ani. De 
atunci încoace a rămas cel mai utilizat ceai din lume. Și nu ca 

ție proprietăților lui 
ția infecțiilor respiratorii și digestive, 

este un puternic detoxifiant, favorizează arderea caloriilor, 
energizează organismul și-i crește imunitatea, menține ritmul 
cardiac constant și asigură o bună funcționare a rinichi
ficatului. Beți în fiecare zi un ceai verde (dar nu seara, deoarece 
conține și cofeină) și ficatul dumneavoastră va fi curățat de 
toxine. O cură trebuie să dureze maximum două săptămâni, 
poate relua după 2 luni de pauză. 
 
Alimentele sănătoase sunt remedii extraordinare împotriva 
bolilor ficatului. Cele care conţin fibre, precum nucile, fructele 
(îndeosebi merele), legumele verzi sau cruciferele (varza, 
conopida, broccoli) sunt preferatele lui. Ficatul mai are nevoie 
și de proteine de calitate pentru a funcţiona la standarde 
normale. Cele mai bune surse sunt leguminoasele 
linte, soia. Cu cât alimentele suferă mai multe transformări prin 
prelucrare termică şi amestecuri, cu atât mai mare este riscul 
unor reacţii chimice nocive pentru ficat. De aceea, pentru 
sănătatea întregului organism şi mai ales a ficatului, este bine să 
consumați alimente cât mai puţin gătite sau procesate.
 
Alimentele nocive pentru ficat. Feri
conţin făină albă, grăsimi saturate şi zah
făinoase din făină albă, produsele de patiserie, prăjiturile). 
Băuturile dulci, carbogazoase, conţin foarte mult fosfor, care 
face sângele acid, adăugând o povară în plus. Evita
Mâncați fructele întregi. Grăsimile hidrogenate (mar
uleiurile rafinate sunt total contraindicate pentru ficat. Un viciu 
care distruge încet-încet ficatul este fumatul, un altul este 
alcoolul, iar alimentele de tip fast-food sau cipsurile sunt o 
adevărată otravă, atât pentru ficat, cât 
organismului. Țineți seama de toate aceste pericole care vă 
amenință prețiosul ficat și vă veți putea bucura de viață într
sănătate deplină. 
 
Activitatea fizică. În sfârșit dar nu în ultimul rând, orice 
activitate fizică (chiar și una ușoară, cum a
reduce nivelul toxinelor din organism, u
dumneavoastră. 

Caz uluitor în Franța: un fetus și
ca prin minune viața și pe cea a mamei!

 
 

Charles Garabedian

 
     „Un fetus și-a salvat propria via
mamei sale care suferise o ruptură uterină, pozi
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este un puternic detoxifiant, favorizează arderea caloriilor, 
ște imunitatea, menține ritmul 

și asigură o bună funcționare a rinichilor și a 
ți în fiecare zi un ceai verde (dar nu seara, deoarece 

ține și cofeină) și ficatul dumneavoastră va fi curățat de 
toxine. O cură trebuie să dureze maximum două săptămâni, și se 

e sunt remedii extraordinare împotriva 
bolilor ficatului. Cele care conţin fibre, precum nucile, fructele 
(îndeosebi merele), legumele verzi sau cruciferele (varza, 
conopida, broccoli) sunt preferatele lui. Ficatul mai are nevoie 

pentru a funcţiona la standarde 
normale. Cele mai bune surse sunt leguminoasele – fasole, năut, 
linte, soia. Cu cât alimentele suferă mai multe transformări prin 
prelucrare termică şi amestecuri, cu atât mai mare este riscul 

ntru ficat. De aceea, pentru 
sănătatea întregului organism şi mai ales a ficatului, este bine să 

ți alimente cât mai puţin gătite sau procesate. 

Alimentele nocive pentru ficat. Feriți-vă de alimentele care 
conţin făină albă, grăsimi saturate şi zahăr rafinat (pastele 
făinoase din făină albă, produsele de patiserie, prăjiturile). 
Băuturile dulci, carbogazoase, conţin foarte mult fosfor, care 
face sângele acid, adăugând o povară în plus. Evitați-le. 

ți fructele întregi. Grăsimile hidrogenate (margarina) și 
uleiurile rafinate sunt total contraindicate pentru ficat. Un viciu 

încet ficatul este fumatul, un altul este 
food sau cipsurile sunt o 

adevărată otravă, atât pentru ficat, cât și pentru restul 
Țineți seama de toate aceste pericole care vă 

ță prețiosul ficat și vă veți putea bucura de viață într-o 

șit dar nu în ultimul rând, orice 
și una ușoară, cum ar fi mersul pe jos) va 

reduce nivelul toxinelor din organism, ușurând munca ficatului 

ța: un fetus și-a salvat 
ța și pe cea a mamei! 

Charles Garabedian - ginecolog obstetrician 

 

a salvat propria viață și totodată pe cea a 
mamei sale care suferise o ruptură uterină, poziționându-se în 
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uter într-o astfel de poziție încât a fost evitată o hemoragie cu 
potențial letal, a anunțat spitalul din Lille din nordul 
care a descris cazul ca fiind unul excep
scrie Agerpres. 
 
 

acienta, însărcinată în opt luni și jumătate, s
la spital acuzând „dureri severeˮ, a declarat 
pentru AFP Charles Garabedian, ginecolog obstetrician, 

care a raportat alături de colegii săi cazul clinic într
din European journal of obstetrics, gynecology and 
reproductive biology. 
 
„Toate analizele sale erau normale: examenul clinic, ecografia 
copilului, înregistrarea bătăilor inimii bebelușului
medicul adăugând că pacienta suferise anterior o cezariană.
„Așa că am efectuat o ecografie și, astfel, s-a pus diagnosticul 
de ruptură uterină, care poate antrena o hemoragie 
intrauterină a fătuluiˮ, a afirmat Garabedian.
 
Însă „ceea ce este extraordinar este faptul că bebelu
spatele de zona rupturii”, fapt ce a permis „colmatarea bre
evitarea unei hemoragii și exteriorizarea cordonului
continuat medicul care nu a dezvăluit data la care a avut loc 
actul medical, pentru a proteja anonimatul pacientei.
 
„Imediat a fost efectuată o cezariană de urgență, iar copilul și 
mama nu au suferit nicio complicație după naștere
el, potrivit sursei citate. 

 
O țărancă din Rusia a născut 69 de copii!!!

Traducere și adaptare Ancuța M

           Cel mai mare număr de copii, care au fost născu
către aceeași mamă este de 69. Este vorba de soția lui 
Feodor Vassilyev ( 1707–1782), un țăran din Shuya, Rusia.

a a născut de 27 de ori și a avut 16 perechi de gemeni, 7 
seturi de tripleți și 4 seturi de cvadrupleți. Există 
numeroase surse datând din acea perioadă care atestă că 

această poveste, aparent improbabilă, este adevărată.

Cazul a fost raportat la Moscova pe 27 februarie 1782 de către 
Mănăstirea Nikolsk, care a înregistrat fiecare na
că, în acea perioadă, doar doi dintre copiii născuți au murit.

The Gentleman’s Magazine (1783, 53, 753) scrie: „Într
scrisoare oficiala pe care o avem acum în fată, datată pe 13 
august 1782, St Petersburg, O. S. Feodor Wassilief [sic], un 
țăran despre care se spune ca este încă în viata și se bucura de o 
sănătate perfectă, a avut: 

Cu prima soție: 

4 x 4 = 16 
7 x 3 = 21 

P 

E

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie 

ție încât a fost evitată o hemoragie cu 
țial letal, a anunțat spitalul din Lille din nordul Franței 

care a descris cazul ca fiind unul excepțional”, 

și jumătate, s-a prezentat 
ˮ, a declarat 

Charles Garabedian, ginecolog obstetrician, 
ături de colegii săi cazul clinic într-un articol 

European journal of obstetrics, gynecology and 

Toate analizele sale erau normale: examenul clinic, ecografia 
șului”, a afirmat 

medicul adăugând că pacienta suferise anterior o cezariană. 
a pus diagnosticul 

de ruptură uterină, care poate antrena o hemoragie și moarte 
ˮ, a afirmat Garabedian. 

raordinar este faptul că bebelușul și-a lipit 
colmatarea breșei și 

și exteriorizarea cordonuluiˮ, a 
continuat medicul care nu a dezvăluit data la care a avut loc 

roteja anonimatul pacientei. 

ță, iar copilul și 
ție după naștereˮ, a precizat 

țărancă din Rusia a născut 69 de copii!!! 

a MOTOIANU 

Cel mai mare număr de copii, care au fost născuți de 
și mamă este de 69. Este vorba de soția lui 

țăran din Shuya, Rusia.  

și a avut 16 perechi de gemeni, 7 
ți și 4 seturi de cvadrupleți. Există 

numeroase surse datând din acea perioadă care atestă că 
această poveste, aparent improbabilă, este adevărată. 

Cazul a fost raportat la Moscova pe 27 februarie 1782 de către 
registrat fiecare naștere. Se spune 

ți au murit. 

(1783, 53, 753) scrie: „Într-o 
scrisoare oficiala pe care o avem acum în fată, datată pe 13 

Wassilief [sic], un 
țăran despre care se spune ca este încă în viata și se bucura de o 

16 x 2 = 32 
–––- 
27 de nașteri, 69 copii 

Cu a doua soție: 
6 x 2 = 12 
2 x 3 = 6 
––– 
8 nașteri, 18 copii 

În total, 35 de nașteri, 87 de copii, dintre care 84 au trăit și doar 
trei au murit. 

Lancet (1878) face referință la un studiu despre gemeni făcut de 
către Academia franceză: „Comitetul Academiei aminte
un caz de o fecunditate extraordinara care a fo
către  M. Hermann în „Travaux Statistiques de la Russie,” 
vorbește despre Fedor Vassilet [sic]. . . care, în 1782, avea 75 
de ani și avuse două soții și 87 de copii.”
Sursa:  http://www.guinnessworldrecords.com; Sursa fo

Vaccinuri transmisibile pe calea aerului 
ultima găselniță a experților pentru a 
imuniza populații întregi de oameni

 
           Pentru că există zone pe glob unde vaccinarea 
populației decurge destul de greu, fie din cauza reticenței 
oamenilor, fie din lipsa infrastructurii medicale necesare 
(acest lucru se petrece în special în zonele sărace din 
Africa), oamenii de știință lucrează la elaborarea unor 
vaccinuri și terapii antivirale care se pot răspândi… de la 
gazdă la gazdă, asemănător cu viru
atmosferă.  
 
 

ceste vaccinuri transmisibile vor fi folosite mai întâi la 
animalele care transmit boli 
avem de așteptat până să ne confruntăm cu o asemenea 

revoluție medicală. Mai întâi aceste tipuri de vaccinuri și terapii 
trebuie testate iar medicii să demonstreze eficien
lor. Potrivit proiectului, aceste noi tehnici ar putea diminua în 
viitor răspândirea virusului HIV și a altor boli contagioase și să 
imunizeze persoanele care altfel nu ar fi protejate. În plus, 
această strategie ar fi mai ieftină decât vaccinarea tuturor 
persoanelor individual. 
 
Potrivit medicilor, vaccinurile sensibilizează sistemul 
pentru a recunoaște și a ataca un agent care cauzează boli, 
indiferent dacă acestea conțin un virus viu atenuat, unul mort, 
sau doar un fragment viral. Acest lucru antrenează sistemul 
imunitar în cazul în care trebuie să lupte cu adevăratul patoge
Multe vaccinuri folosesc versiuni vii, dar slabe ale virusului, 
inclusiv cele pentru rujeolă și varicelă. Procesul care 
dezactivează virusul, astfel încât să nu poată provoca boală, îl 
face mai puțin capabil să se răspândească.
 
Problema este că procesele evolutive au făcut ca virusurile 
periculoase pentru omenire să evolueze 
rapid, iar cercetătorii au o muncă grea de făcut pentru a dezvolta 

A
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șteri, 87 de copii, dintre care 84 au trăit și doar 

ță la un studiu despre gemeni făcut de 
către Academia franceză: „Comitetul Academiei amintește de 
un caz de o fecunditate extraordinara care a fost publicat de 

M. Hermann în „Travaux Statistiques de la Russie,” și 
ște despre Fedor Vassilet [sic]. . . care, în 1782, avea 75 

și avuse două soții și 87 de copii.” 
Sursa foto:  http://www.therichest.com 

Vaccinuri transmisibile pe calea aerului – 
ță a experților pentru a 
ții întregi de oameni 

pe glob unde vaccinarea 
ției decurge destul de greu, fie din cauza reticenței 

oamenilor, fie din lipsa infrastructurii medicale necesare 
(acest lucru se petrece în special în zonele sărace din 

știință lucrează la elaborarea unor 
și terapii antivirale care se pot răspândi… de la 

gazdă la gazdă, asemănător cu virușii pe care îi luăm din 

ceste vaccinuri transmisibile vor fi folosite mai întâi la 
animalele care transmit boli și oamenilor. Însă mai 

ptat până să ne confruntăm cu o asemenea 
ție medicală. Mai întâi aceste tipuri de vaccinuri și terapii 

trebuie testate iar medicii să demonstreze eficiența și siguranța 
lor. Potrivit proiectului, aceste noi tehnici ar putea diminua în 

și a altor boli contagioase și să 
imunizeze persoanele care altfel nu ar fi protejate. În plus, 
această strategie ar fi mai ieftină decât vaccinarea tuturor 

Potrivit medicilor, vaccinurile sensibilizează sistemul imunitar 
ște și a ataca un agent care cauzează boli, 

țin un virus viu atenuat, unul mort, 
sau doar un fragment viral. Acest lucru antrenează sistemul 
imunitar în cazul în care trebuie să lupte cu adevăratul patogen. 
Multe vaccinuri folosesc versiuni vii, dar slabe ale virusului, 

și varicelă. Procesul care 
dezactivează virusul, astfel încât să nu poată provoca boală, îl 

țin capabil să se răspândească. 

le evolutive au făcut ca virusurile 
periculoase pentru omenire să evolueze și să se răspândească 
rapid, iar cercetătorii au o muncă grea de făcut pentru a dezvolta 
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antidotul potrivit pentru fiecare caz în parte.
 
Nu toată lumea este de acord cu această idee de a crea virusuri 
transmisibile, din cauza faptului că acestea ar putea evolua în 
virusuri periculoase pentru omenire și s-ar putea răspândi fără a 
mai avea posibilitatea de a le opri. Scott Nusimer, biolog la 
Universitatea Idaho din Moscova, SUA, a declarat: „
dacă mai apoi vaccinul transmisibil se transformă din nou în 
boală? O modalitate de a ne proteja de această eventualitate ar 
fi aceea de a face un vaccin viu care să fie doar pu
transmisibil. Acest vaccin s-ar răspândi doar pu
dispară. Însă acest tip de vaccin nu ar putea eradica o boală, ci 
poate doar ajuta o comunitate de oameni care nu ar putea fi 
vaccinați”. 
 
Dincolo de toate, apar următoarele întrebări: un astfel de 
procedeu nu devine unul abuziv? Cine ne garantează cu
adevărat siguranța procedurii? Care ar putea fi pagubele 
colaterale? E moral și etic ca populații întregi să fie vaccinate în 
acest fel, ca niște turme de animale? 
 

Constatări șocante la care este urgent 
necesar să reflectăm: în vaccinuri 

prezente componente metalice 
nanometrice toxice 

 
Prof. George BIANU

         Un studiu  efectuat în vederea cercetării 
nanoparticulelor din vaccinuri a fost realizat, pentru 
Consiliul Național de cercetare din Italia, de doctorii 
Antonietta M. Gatti și Stefano Montanari.  

ezultatele nanodiagnosticelor acestora au fost publicate 
în revista International Journal of Vaccins
ianuarie 2017. 

44 de tipuri de vaccinuri ce proveneau din Franța și din Italia au 
fost atent analizate cu scopul de a aprofunda studiile referitoare 
la efectele secundare nefaste ale acestora. În acest sens, a fost 
aplicată metoda de investigație prin microscopie electronică de 
baleiaj cu o microsondă cu raze X. ( Microscopia electronică de 
baleiaj este de fapt  o metodă de investigație care poate oferi 
informații relevante în legătură cu structura şi cu starea 
suprafeţelor materialelor. Metoda prezintă avantajul evident al 
unor măriri care le depășesc cu mult pe cele ce sunt permise de 
microscoapele optice (1.000.000x față de 2000x) si  sunt 
caracterizate printr-o adâncime de câmp mult mai mare. 
Tehnicile uzuale de microscopie electronică de baleiaj permit în 
plus obținerea unor informații referitoare la topografia 
suprafeței probei sau la natura atomilor, iar microscoapele 
moderne sunt completate cu dispozitive care permit 
identificarea elementelor chimice (de la Be la U) folosind 
spectroscopia de radiație X ce este emisă de probă. 
Microscopia electronica de baleiaj este utilizată actualmente pe 
scară largă și datorită faptului că probele respective nu 

R 
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antidotul potrivit pentru fiecare caz în parte. 

e de a crea virusuri 
transmisibile, din cauza faptului că acestea ar putea evolua în 

ar putea răspândi fără a 
mai avea posibilitatea de a le opri. Scott Nusimer, biolog la 

larat: „Ce facem 
dacă mai apoi vaccinul transmisibil se transformă din nou în 
boală? O modalitate de a ne proteja de această eventualitate ar 
fi aceea de a face un vaccin viu care să fie doar puțin 

ar răspândi doar puțin înainte să 
dispară. Însă acest tip de vaccin nu ar putea eradica o boală, ci 
poate doar ajuta o comunitate de oameni care nu ar putea fi 

Dincolo de toate, apar următoarele întrebări: un astfel de 
procedeu nu devine unul abuziv? Cine ne garantează cu 

ța procedurii? Care ar putea fi pagubele 
și etic ca populații întregi să fie vaccinate în 

șocante la care este urgent 
necesar să reflectăm: în vaccinuri sunt 

prezente componente metalice 

Prof. George BIANU – București 
 

Un studiu  efectuat în vederea cercetării 
nanoparticulelor din vaccinuri a fost realizat, pentru 

țional de cercetare din Italia, de doctorii 

ezultatele nanodiagnosticelor acestora au fost publicate 
International Journal of Vaccins pe 23 

ța și din Italia au 
u scopul de a aprofunda studiile referitoare 

la efectele secundare nefaste ale acestora. În acest sens, a fost 
ție prin microscopie electronică de 

Microscopia electronică de 
apt  o metodă de investigație care poate oferi 

informații relevante în legătură cu structura şi cu starea 
. Metoda prezintă avantajul evident al 
șesc cu mult pe cele ce sunt permise de 

ță de 2000x) si  sunt 
o adâncime de câmp mult mai mare. 

Tehnicile uzuale de microscopie electronică de baleiaj permit în 
ținerea unor informații referitoare la topografia 

iar microscoapele 
moderne sunt completate cu dispozitive care permit 
identificarea elementelor chimice (de la Be la U) folosind 

ție X ce este emisă de probă. 
Microscopia electronica de baleiaj este utilizată actualmente pe 

și datorită faptului că probele respective nu 

necesită o pregătire specială sau altfel spus, pot fi examinate 
fără a fi prelucrate.) 

Rezultatele acestui nou studiu sunt șocante și arată prezența în 
eșantioanele de vaccinuri a particulelor micro și 
sunt compuse din elemente anorganice. Prezen
a acestor elemente contaminante este până în prezent lipsită de 
o explicație firească și – un alt aspect deosebit de semnificativ 
aceasta nu este niciodată semnalată de fabrican

Aceste nanoparticule sunt la ora actuală considerate în 
unanimitate a nu fi biodegradabile ori biocompatibile. Prezen
lor masivă în vaccinuri permite studierea dintr
perspectivă a cauzele diferitelor efecte secundare malefice ale 
acestora din urmă.  Toate acestea permit, de asemenea, o nouă 
abordare în ceea ce privește atât accidentele postvaccinale cât și 
unele afecțiuni care sunt adeseori asociate cu administrarea 
vaccinurilor, boli precum autismul, scleroza în plăci, tulburările
imunitare grave, bolile neurodegenerative ori chiar decesul subit 
al sugarului… 

Nanoparticule foarte periculoase pentru sănătate ce au fost 
găsite în vaccinuri 

Gama micro și nanoelementelor contaminante este chiar foarte 
largă. Studiul respectiv arată pre
nanometrice  cât și a celor nanocombinate ce includ: wolframul 
(numit și tungsten), titanul, zirconiul, hafniul, stronțiul, 
aluminiul, nichelul, fierul, antimoniul (numit 
aurul, zincul, platina, argintul, bismutul
staniul, bariul, vanadiul, magneziul, sulful, siliciul, calciul, 
sodiul, manganul, etc. 

Efectele biologice malefice ale wolframului

Injectarea intramusculară a microparticulelor unui aliaj de 
wolfram ce conține 91,1 % wolfram, 6 
la șoarecii de laborator a determinat surprinzător de rapid 
apariția unor cancere cu tumori metastatice agresive ce erau 
situate la nivelul implantului. Regăsim totu
este combinat sau nu, în vaccinurile Infanrix H
Priorix ale laboratorului GlaxoSmithKline, în vaccinul 
Menjugate de Novartis, în vaccinurile Prevenar 
ale laboratorului Pfizer, în vaccinul Meningitec fabricat de 
Wyeth Pharmaceutical (UK).  

Efectele biologice malefice ale stronțiului

Stronțiul neradioactiv este foarte toxic pentru animale și 
oameni. În sinergie cu alte elemente, precum cromul, acesta 
provoacă cancer la plămâni. Stronțiul sub formă de carbonat 
(SrCO3), ce este ingerat, poate provoca crampe 
dureroase ale diferiților mușchi. Nitratul de stronțiu (SrNO3) 
cauzează după aceea probleme cardiace, pulmonare, hepatice 

medicinmedicinmedicinmedicină 
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necesită o pregătire specială sau altfel spus, pot fi examinate 

șocante și arată prezența în 
șantioanele de vaccinuri a particulelor micro și nanometrice ce 
sunt compuse din elemente anorganice. Prezența din abundență 
a acestor elemente contaminante este până în prezent lipsită de 

un alt aspect deosebit de semnificativ - 
aceasta nu este niciodată semnalată de fabricanții de vaccinuri. 

Aceste nanoparticule sunt la ora actuală considerate în 
unanimitate a nu fi biodegradabile ori biocompatibile. Prezența 
lor masivă în vaccinuri permite studierea dintr-o nouă 
perspectivă a cauzele diferitelor efecte secundare malefice ale 
acestora din urmă.  Toate acestea permit, de asemenea, o nouă 

ște atât accidentele postvaccinale cât și 
țiuni care sunt adeseori asociate cu administrarea 

vaccinurilor, boli precum autismul, scleroza în plăci, tulburările 
imunitare grave, bolile neurodegenerative ori chiar decesul subit 

Nanoparticule foarte periculoase pentru sănătate ce au fost 

și nanoelementelor contaminante este chiar foarte 
largă. Studiul respectiv arată prezența atât a metalelor 

și a celor nanocombinate ce includ: wolframul 
și tungsten), titanul, zirconiul, hafniul, stronțiul, 

aluminiul, nichelul, fierul, antimoniul (numit și stibiu), cromul, 
aurul, zincul, platina, argintul, bismutul, ceriul, cuprul, plumbul, 
staniul, bariul, vanadiul, magneziul, sulful, siliciul, calciul, 

Efectele biologice malefice ale wolframului 

Injectarea intramusculară a microparticulelor unui aliaj de 
ține 91,1 % wolfram, 6 % cobalt și 2,9 % nichel 

șoarecii de laborator a determinat surprinzător de rapid 
ția unor cancere cu tumori metastatice agresive ce erau 

situate la nivelul implantului. Regăsim totuși nanowolfram, ce 
este combinat sau nu, în vaccinurile Infanrix Hexa, Typherix și 
Priorix ale laboratorului GlaxoSmithKline, în vaccinul 
Menjugate de Novartis, în vaccinurile Prevenar și Meningitec 
ale laboratorului Pfizer, în vaccinul Meningitec fabricat de 

țiului 

țiul neradioactiv este foarte toxic pentru animale și 
oameni. În sinergie cu alte elemente, precum cromul, acesta 

țiul sub formă de carbonat 
(SrCO3), ce este ingerat, poate provoca crampe și contracții 

ților mușchi. Nitratul de stronțiu (SrNO3) 
cauzează după aceea probleme cardiace, pulmonare, hepatice și 
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renale. Găsim o combinație de tip nano ce este formată din 
stronțiu și aluminiu în vaccinul antitifoid Vivotif Berna ce este 
fabricat de laboratorul Berna Biotech. 

Cromul și efectele sale malefice 

Cromul face parte dintre metalele foarte toxice. Ingestia 
sărurilor de crom determină inflamarea tubului digestiv, 
necroză, diaree hemoragică și apoi survine coma. Este totuși 
prezent în combinații nanometrice în următoarele vaccinuri: 
Typhim fabricat de Adventis Pasteur; Mencevax, lnfanrix Hexa, 
Typherix, Fluarix, Cervarix, fabricate de laboratorul 
GlaxoSmithKline, Anatetal, Dif-Tet-AII, Focetria, Agrippal, 
Menveo fabricat de laboratorul Novartis; Prevenar 13 și 
Meningitec, fabricate de laboratorul Pfizer; Vaxigrip, Stamaril, 
Repevax, MMR Vaxpro, fabricate de laboratorul Sanofi-
Pasteur. 

Efectele biologice malefice ale hafniului 

Hafniul sub formă de metal nu ridică în mod normal nici o 
problemă. Există totuși foarte puține studii referitoare la acesta. 
În schimb, toți compușii acestuia sunt considerați a fi foarte 
toxici. ZrAlHaf (zirconiu-aluminiu-hafniu), care se află în 
vaccinul antitifoidic al laboratorului Berna Biotech, are toate 
șansele să fie un toxic cu efecte nefaste complet necunoscute 
pentru sănătate. 

Efectele biologice malefice ale antimoniului 

Dată fiind marea toxicitate a antimoniului, ministerul federal 
canadian de sănătate a emis o normă provizorie referitoare la 
concentrația maximă ce este acceptabilă pentru apa potabilă, 
concentrație care este de 6 µg/L. În schimb, în mod bizar, 
antimoniul  este tolerat în vaccinuri, întrucât el poate fi găsit în 
vaccinul Menjugate, fabricat de laboratorul Novartis. 

Bismutul și efectele sale malefice 

Bismutul este chiar foarte toxic, fiind devastator mai ales pentru 
ficat și rinichi. Este un neurotoxic ce afectează întregul sistem 
nervos central. Efectele sale nefaste asupra embrionului ori 
asupra fătului nu au fost încă studiate niciodată.  Cu toate 
acestea îl regăsim în următoarele vaccinuri: Varilix de la Glaxo; 
Agrippai de la Novartis; Gardasil, Repevax, MMR-Vaxpro de la 
Sanofi Pasteur. 

Toxicitatea evidentă a bariului  

Intoxicarea acută cu bariu se manifestă, la ființa umană, prin 
multiple semne și simptome: durerile abdominale intense, 
diaree hemoragică, tulburări cardiovasculare. Intoxicarea acută 
se poate, de asemenea, solda cu decesul ce este cauzat fie de o 
insuficiență respiratorie, fie de probleme cardiace. Găsim totuși 

bariul în următoarele vaccinuri: Anatetal, fabricat de laboratorul 
Chiron, lnfanrix Hexa, Typherix, Fluarix, fabricate de 
laboratorul GlaxoSmithKline; în Agrippal, Fluad, Menveo ale 
laboratorului Novartis, în Prevenar 13 de la Pfizer, în Gardasil, 
Repevax, MMR-Vaxpro, fabricate de laboratorul Sanofi 
Pasteur. 

Nano, dar totuși mega toxic 

Dincolo de toxicitatea deja dovedită a anumitor metale, este 
demn de remarcat faptul că, la scară nanometrică, efectele 
nocive sunt atunci supramultiplicate. Toate aceste elemente pot 
de fapt să treacă foarte repede dincolo de bariera hemato-
encefalică, ajungând apoi să colonizeze creierul și, ca o regulă 
generală, reușesc să pătrundă în oricare dintre celulele trupului 
uman. Au astfel, la scara lor, un efect mutagen ce este nelimitat. 

Rămâne deocamdată de aflat dacă toate aceste elemente se află 
în vaccinuri într-un mod fortuit ori dacă prezența lor este deja 
una intenționată. În cazul în care totuși aceste metale toxice se 
află într-un mod întâmplător în vaccinuri, este totuși de 
neconceput ca vaccinuri ce sunt diferite să dispună de exact 
aceleași structuri nanometalice. Or, exact așa stau lucrurile. 
Acest aspect dubios ar fi cazul să ne dea de gândit că în felul 
acesta se urmărește în secret dezlănțuirea unui genocid planetar 
ce vizează asasinarea ființelor umane ce se vaccinează.  

De fapt, s-a constatat deja că formula AlSiTi (aluminiu-siliciu-
titan), se află, de exemplu, în vaccinurile laboratoarelor Berna 
Biotech, Novartis și GlaxoSmithKline. Este de asemena straniu 
că toate aceste elemente nanometrice foarte toxice vaccinale nu 
sunt niciodată semnalate de către laboratoare. Oare ce caută ele 
acolo? Care este funcția lor? Oare vaccinurile respective nu sunt 
în realitate decât un pretext pentru niște criminale experiențe de 
inginerie nanobiologică ce sunt realizate asupra populației? Cu 
ce scop? 

Răspunsul la această întrebare este: pentru a provoca pe 
ascuns un genocid planetar ce va conduce la asasinarea a 
milioane de sărmane ființe umane ce sunt actualmente 
obligate să se vaccineze. 

Cum anume pot fi evaluate riscurile vaccinale? 

Date fiind noile descoperiri, este tocmai de aceea urgent necesar 
să se realizeze în prealabil cercetările ce se impun pentru 
evaluarea științifică riguroasă a riscurilor acestor compoziții 
vaccinale, ce sunt pline de nanocomponente care se bazează pe 
combinații nanometalice foarte toxice, despre care nu se știe 
mai nimic, tocmai pentru că prezența lor în vaccinuri este 
ascunsă oamenilor care apoi sunt obligați cu insolență să se 
vaccineze. Cum anume pot fi evaluate efectele asupra sănătății 
umane ale unei combinații de zirconiu, aluminiu și hafniu 
(ZrAlHf)? A făcut vreodată această combinație toxică obiectul 

medicinmedicinmedicinmedicină 
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unui studiu toxicologic? Nu! De fapt, referitor la toate aceste 
formule ce se bazează pe metaloizi, nu există, din câte 
nicio publicație științifică, niciun studiu toxicologic, și cu atât 
mai puțin nu se știe mai nimic despre combinațiile ciudate care 
implică prezența calciului, a carbonului, a siliciului, a sulfului 
ori a fosforului. Anumite combinații nanometalice ne par a fi 
fizic imposibile. Și totuși ele chiar exista! 

Merită de asemenea să ne întrebăm cum este posibil ca 
laboratoarele ce au fabricat aceste vaccinuri să fie totu
capabile de asemenea isprăvi nanofizice la o scară atâ
Toate acestea nu țin în principiu de domeniul lor de 
competență! Există oare la periferia academiilor noastre de 
medicină o nouă știință nanobiologică? Să fie oare vaccinurile 
pe ascuns - fără știrea noastră - vectorul unei noi 
consecințe dezastruoase în viitor despre care nu ni se spune 
nimic? Boala Morgellon are în sfârșit – în felul acesta 
explicație? (Cei care sunt afectați de boala Morgellon se plâng 
de mâncărimi foarte intense ale pielii, de faptul că apoi găsesc 
fragmente de tegumente sub piele ori că au leziuni. Unii 
„specialiști” superficiali consideră deja că această afecțiune 
este doar de natură psihică și că pacienții își provoacă singuri 
leziunile, iar alții o consideră ca fiind foarte gravă și reală

O dezbatere amplă, cu participarea laboratoarelor 
autorităților în materie de sănătate, este necesar să fie urgent 
deschisă. Fără integrarea corectă, sinceră a acestor noi date, 
riscul vaccinal este actualmente imposibil de evaluat.

  Vaccinuri                                                        Laborator   Descriere 
Nano 
elemente < 
100 nm

1 
Prevenar 
13                        

Pfizer Franța  Antipneumococ 

W, CaAlSi, 
CaSiAlFe, 
FeS, FeCr, 
FeCrNi, Fe, 
CaP, 
FeTiMn, Ba, 
SiMgAlFe

2 Priorix                     
GlaxoSmithKl
ine  

Anti rubeolă, 
rujeolă și oreion 

WCa, 
WFeCu, 
SiAl, SiMg, 
PbFe, Ti, 
WNiFe

3 Infanrix   
Hexa 
GlaxoSmithKl
ine 

Anti difterie, 
tetanos, hepatita B, 
papilloma virus  

 
Ti

4 Vaxigrip                                                    Sanofi Pasteur  Antigripal 
Fe, FeCrNi, 
SiAlFe, AlSi, 
SiAlFeCr
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unui studiu toxicologic? Nu! De fapt, referitor la toate aceste 
xistă, din câte știm, în 

ție științifică, niciun studiu toxicologic, și cu atât 
țin nu se știe mai nimic despre combinațiile ciudate care 

ța calciului, a carbonului, a siliciului, a sulfului 
ții nanometalice ne par a fi 

Merită de asemenea să ne întrebăm cum este posibil ca 
laboratoarele ce au fabricat aceste vaccinuri să fie totuși 
capabile de asemenea isprăvi nanofizice la o scară atât de mare? 

țin în principiu de domeniul lor de 
ță! Există oare la periferia academiilor noastre de 

știință nanobiologică? Să fie oare vaccinurile 
vectorul unei noi științe cu 

țe dezastruoase în viitor despre care nu ni se spune 
în felul acesta – o 

ți de boala Morgellon se plâng 
de mâncărimi foarte intense ale pielii, de faptul că apoi găsesc 

tegumente sub piele ori că au leziuni. Unii 
ști” superficiali consideră deja că această afecțiune 

și că pacienții își provoacă singuri 
ții o consideră ca fiind foarte gravă și reală) 

cu participarea laboratoarelor și a 
ților în materie de sănătate, este necesar să fie urgent 

deschisă. Fără integrarea corectă, sinceră a acestor noi date, 
riscul vaccinal este actualmente imposibil de evaluat. 

Nano 
elemente < 
100 nm 

W, CaAlSi, 
CaSiAlFe, 
FeS, FeCr, 
FeCrNi, Fe, 
CaP, 
FeTiMn, Ba, 
SiMgAlFe 

WCa, 
WFeCu, 
SiAl, SiMg, 
PbFe, Ti, 
WNiFe 

 W, FeCrNi, 
Ti 

Fe, FeCrNi, 
SiAlFe, AlSi, 
SiAlFeCr 

5 Gardasil               Sanofi Pasteur  
Împotriva 
cancerului de col 
uterin 

6 Fluarix                                  
GlaxoSmithKl
ine  

 Antigripal

 

Particule de wolfram (W) în vaccinurile Infanrix 

Mai vreți vaccinare obligatorie? Procuratura din Torino 
anchetează deja „substanțe suspecte” ce sunt prezente în 

vaccinul hexavalent

Studiul citat mai sus, al doctorilor italieni 
Stefano Montanari, se află la baza unei plângeri privind 
vaccinurile depuse la Procuratura din Torino 
o organizație italiană care reunește asociațiile pentru apărarea 
mediului înconjurător și a consumatorilor. Astfel, vaccinul 
hexavalent este anchetat în Italia, unde, ca 
mai mulți părinți refuză să își vaccineze copiii. Procurorul 
torinez Vincenzo Pacileo se va ocupa de acest dosar. 
Procuratura din Torino a deschis oficial o anchetă privind 
vaccinurile comercializate în peninsulă. Organiza
solicită să se spună cu exactitate care sunt efectele 
șase vaccinuri pentru sănătatea ființei umane. Cei de la 
Codacons au adus în atenția magistraților testele de laborator 
realizate de Antonietta Gatti și Stefano Montanari pe 44 de 
vaccinuri, în urma căruia „s-a constat o contaminare cu micro 
și nanoparticule a vaccinurilor”. Carlo Rienzi, pre
Codacons declara următoarele: „pretindem 
transparență și adevărul total în ceea ce privește combinarea 
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Împotriva 
cancerului de col 

CaAlSi, 
AlSi, 
SiMgFe, Al, 
Fe, AlCuFe, 
FeSiAl, 
BiBaS, Ti, 
TiAlSi 

Antigripal 

AlCu, Fe, 
AlBi, Si, 
SiZn, 
AlCuFe, 
SiMg, SBa, 
AlCuBi, 
FeCrNi, 
SPZn 

 

Particule de wolfram (W) în vaccinurile Infanrix și Prevenar 

Procuratura din Torino 
țe suspecte” ce sunt prezente în 

vaccinul hexavalent 

Studiul citat mai sus, al doctorilor italieni Antonietta M. Gatti și 
Stefano Montanari, se află la baza unei plângeri privind 

ura din Torino de către Codacons, 
ție italiană care reunește asociațiile pentru apărarea 

și a consumatorilor. Astfel, vaccinul 
în Italia, unde, ca și în România, tot 

accineze copiii. Procurorul 
torinez Vincenzo Pacileo se va ocupa de acest dosar. 
Procuratura din Torino a deschis oficial o anchetă privind 
vaccinurile comercializate în peninsulă. Organizația Codacons 
solicită să se spună cu exactitate care sunt efectele combinării a 
șase vaccinuri pentru sănătatea ființei umane. Cei de la 

ția magistraților testele de laborator 
și Stefano Montanari pe 44 de 

a constat o contaminare cu micro 
. Carlo Rienzi, președintele 

„pretindem  o maximă 
ță și adevărul total în ceea ce privește combinarea 
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mai multor vaccinuri, precum și consecințele pe care le are 
asupra sănătății oamenilor, dar și interesele economice care 
stau în spatele vaccinului hexavalent”. Rienzi vrea, de 
asemenea, ca procuratura să stabilească misterul dispari
vaccinului antidifteric din Italia, în 2014, vaccin care poate fi 
disponibil numai atunci când este combinat cu alte vaccinuri, 
precum în vaccinul hexavalent. În plus, procuratura din Torino 
urmează să facă lumină asupra poveștii raportului confidențial 
al celor de la Glaxo, care, dintr-o eroare, a ajuns online. 
Documentul cu pricina conține o listă cu multe efecte adverse 
ale vaccinului hexavalent, care însă nu au fost niciodată 
prezentate autorităților sanitare din Italia. 

Colegiul Medicilor din România ADMITE 
că vaccinurile pot cauza AUTISM!

 
Tudor MATEI

          Despre faptul că vaccinurile provoacă multe probleme 
de sănătate există numeroase teorii. Oficial, niciun medic nu 
recunoaște asta.  
 

na dintre cele mai discutate probleme se r
legătura dintre vaccinuri și autism. 
 

În Dicționarul Medical Ilustrat de la A la Z, ediția 2, editura 
Litera, la pagina 7, unde este explicat autismul, se scrie: 
posibil ca autismul să apară ca urmare a expunerii la o sare 
de mercur, thimerosal, conținută în vaccinuri, mai ales în 
urma efectuării unor vaccinări multiple.  
 
Astăzi nou-născuții și copiii sunt încă expuși la doze reduse de 
mercur atât prin dietă, cât și prin alte forme de poluare a 
mediului sau prin vaccinuri, în care thimerosal
drept conservant și injectat în mai multe reprize direct în 
sânge". 
 
Pe coperta dicționarului este avizul Colegiului Medicilor din 
România, după cum se observă în imagine. 
  

 
În 2008, Curtea Federală SUA a recunoscut că vaccinurile, 
special cele care conțin conservantul pe bază de mercur 
Thimerosal, pot determina dezvoltarea autismului.
 

U
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și interesele economice care 
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asemenea, ca procuratura să stabilească misterul dispariției 
vaccinului antidifteric din Italia, în 2014, vaccin care poate fi 

este combinat cu alte vaccinuri, 
precum în vaccinul hexavalent. În plus, procuratura din Torino 

știi raportului confidențial 
o eroare, a ajuns online. 

cu multe efecte adverse 
ale vaccinului hexavalent, care însă nu au fost niciodată 

Colegiul Medicilor din România ADMITE 
că vaccinurile pot cauza AUTISM! 

Tudor MATEI    
   

Despre faptul că vaccinurile provoacă multe probleme 
de sănătate există numeroase teorii. Oficial, niciun medic nu 

na dintre cele mai discutate probleme se referă la 

ționarul Medical Ilustrat de la A la Z, ediția 2, editura 
Litera, la pagina 7, unde este explicat autismul, se scrie: "Este 
posibil ca autismul să apară ca urmare a expunerii la o sare 

ținută în vaccinuri, mai ales în 

ții și copiii sunt încă expuși la doze reduse de 
și prin alte forme de poluare a 

mediului sau prin vaccinuri, în care thimerosalul este utilizat 
și injectat în mai multe reprize direct în 

ționarului este avizul Colegiului Medicilor din 

În 2008, Curtea Federală SUA a recunoscut că vaccinurile, și în 
țin conservantul pe bază de mercur 

Thimerosal, pot determina dezvoltarea autismului. 

 

Plângere penală contra PRIMULUI
MINISTRU al României pentru 

DISCRIMINARE și INCITARE LA URĂ 
la adresa părinților care refuză 
VACCINAREA OBLIGATORIE

          La data de 26 octombrie 2017 a fost depusă la DNA 
Direcția Națională Anticorupție o plângere penală contra 
primului-ministru al României, domnul Mihai Tudose, 
pentru săvârșirea infracțiunilor de incitare la ură sau 
discriminare a unei categorii de persoane, prevăzută de art. 
369 NCP; purtare abuzivă, prevăzută de art. 269, alin. 1) 
NCP; fals în declarații, prevăzut de art. 326 NCP; 
comunicare de informații false, prevăzută de art. 404 NCP 
și fapte asimilate faptelor de corupție, prevăzută de art. 13 
din Legea 78/2000.  

lângerea a fost depusă de domnul Chirilă Gh. Mihai
Silviu, din localitatea Tașca, județul Neamț, tatăl minorei 
Chirilă M.-S. Maria-Despina, născ

septembrie 2014.  

În plângerea formulată, domnul Mihai
faptul că în vara acestui an, în perioada iunie
ministru al României a promovat în ședințele de guvern ideea că 
în țară există o epidemie de rujeolă cu consecin
pentru sănătatea populației, urmărind prin aceasta, după cum s
văzut din acțiunile ulterioare, condamnarea publică a părinților 
care refuză vaccinarea obligatorie a copiilor lor 
conștiința publică a necesității unei legi draconice care să 
permită vaccinarea obligatorie și pedepsirea părinților care 
se opun acesteia.  

În demonstrarea acestui fapt, domnia sa aduce printre 
argumente și opinia exprimată public de medicul Mircea 
Pușcașu, cunoscut luptător împotriva obligativită
care a afirmat că epidemia de rujeolă 
transmite mediatic”1, adică este mai mult produsul stării de 
frică insuflate de media decât o realitate medicală, întrucât 
niciunul dintre rapoartele medicale prezentate în 
guvern și difuzate ulterior de mass-media nu a prezentat dovezi 
în favoarea faptului că cei 32 de copii au murit de rujeolă. 
Potrivit declarației medicului M. Pușcașu, care a cerut 
autorităților sanitare date despre epidemia de rujeolă, moartea 
celor 32 s-a datorat unor complicații care nu au nicio legătură cu 
rujeola (malformații congenitale, boli ale sângelui, sistem 
imunitar foarte slăbit, pneumonii repetate, un caz de fază 
terminală a sindromului imunodeficien

Nu s-a prezentat public nicio dovadă c
murit pentru că părinții lor au refuzat vaccinurile obligatorii, 
nevaccinarea lor putând fi la fel de bine datorată unei neglijen
medicale sau lipsei vaccinurilor respective din sistemul medical. 
Printre cei decedați și contabilizați alături de copiii decedați se 
afla, din relatările de presă, cel puțin o persoană de 29 de ani, 
care probabil s-a născut înainte de căderea regimului comunist, 

P
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Plângere penală contra PRIMULUI-
MINISTRU al României pentru 

și INCITARE LA URĂ 
ților care refuză 

VACCINAREA OBLIGATORIE 

La data de 26 octombrie 2017 a fost depusă la DNA – 
ția Națională Anticorupție o plângere penală contra 

ministru al României, domnul Mihai Tudose, 
țiunilor de incitare la ură sau 

a unei categorii de persoane, prevăzută de art. 
369 NCP; purtare abuzivă, prevăzută de art. 269, alin. 1) 

ții, prevăzut de art. 326 NCP; 
, prevăzută de art. 404 NCP 

și fapte asimilate faptelor de corupție, prevăzută de art. 13 

ângerea a fost depusă de domnul Chirilă Gh. Mihai-
șca, județul Neamț, tatăl minorei 

Despina, născută la data de 10 

În plângerea formulată, domnul Mihai-Silviu Chirilă reclamă 
faptul că în vara acestui an, în perioada iunie-august, primul-

ședințele de guvern ideea că 
olă cu consecințe catastrofale 

ției, urmărind prin aceasta, după cum s-a 
țiunile ulterioare, condamnarea publică a părinților 

care refuză vaccinarea obligatorie a copiilor lor și impunerea în 
ții unei legi draconice care să 
și pedepsirea părinților care 

În demonstrarea acestui fapt, domnia sa aduce printre 
și opinia exprimată public de medicul Mircea 

a obligativității vaccinării, 
care a afirmat că epidemia de rujeolă din vara aceasta „se 

, adică este mai mult produsul stării de 
frică insuflate de media decât o realitate medicală, întrucât 
niciunul dintre rapoartele medicale prezentate în ședințele de 

media nu a prezentat dovezi 
în favoarea faptului că cei 32 de copii au murit de rujeolă. 

ției medicului M. Pușcașu, care a cerut 
ților sanitare date despre epidemia de rujeolă, moartea 

ții care nu au nicio legătură cu 
ții congenitale, boli ale sângelui, sistem 

imunitar foarte slăbit, pneumonii repetate, un caz de fază 
terminală a sindromului imunodeficienței dobândite HIV etc.). 

a prezentat public nicio dovadă că toți cei 32 de copii au 
ții lor au refuzat vaccinurile obligatorii, 

nevaccinarea lor putând fi la fel de bine datorată unei neglijențe 
medicale sau lipsei vaccinurilor respective din sistemul medical. 

ți alături de copiii decedați se 
țin o persoană de 29 de ani, 

a născut înainte de căderea regimului comunist, 
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când vaccinarea era obligatorie și nu exista probabil niciun 
motiv pentru ca părinții să se opună ei, deoarece acele vaccinuri 
nu semănau cu cele de acum. Din relatările din sistemul medical 
prezentate de medicul Mircea Pușcașu, o persoană de 27 de ani 
a murit pentru că era în faza terminală a HIV/SIDA, decesul 
acesteia fiind asociat epidemiei de rujeolă, când în realitate, în 
acea fază a bolii, putea deceda și din pricina unei răceli 
obișnuite. Nu există niciun indiciu că părinții stigmatizați de 
către primul-ministru în declarația din 26 iulie ar fi în vreun fel 
vinovați pentru decesele regretabile ale celor 32 de persoane.  

Domnul Mihai-Silviu Chirilă consideră că toată campania de 
promovare a pretinsei epidemii catastrofale de rujeolă, 
susținută intens de mass-media invitată de către primul-
ministru să “informeze” populația, a avut ca scop 
descurajarea părinților care refuză vaccinarea obligatorie și 
crearea unei presiuni uriașe la nivelul opiniei publice, încât 
legea vaccinării propusă de Guvern și înaintată spre aprobare 
Parlamentului să treacă fără nicio opoziție din partea părinților. 
Pentru acest motiv, domnia sa a formulat acuzațiile de fals în 
declarații, fapte asimilate corupției și comunicare de informații 
false.  

Motivul principal pentru care domnul Chirilă a formulat o 
plângere împotriva primului-ministru îl constituie declarația din 
ziua de 26 iulie 2017, când primul-ministru al României a spus:  

“Din punctul meu de vedere personal, vă spun că acel 
părinte care refuză vaccinarea şi pune în pericol inconştient 
viaţa copilului, decide el asupra copilului, dacă face sau nu 
poliomielită, face sau nu rujeolă, moare sau nu, eu cred că 
aici tot ce înseamnă servicii sociale, protecţia copilului… 
Alţi părinţi sunt decăzuţi din drepturi pentru fapte mult 
mai puţin grave. Când un părinte îşi condamnă copilul 
practic la moarte, nu ştiu în ce măsură se mai poate vorbi 
despre drepturi părinteşti”2. 

Argumentând motivele pentru care consideră declarația 
primului-ministru ca ilegală, domnia sa afirmă în plângerea 
formulată: 

Afirmația primului-ministru, potrivit căreia orice părinte care 
refuză vaccinarea este un criminal care își condamnă copilul la 
moarte este o incitare la ură și discriminare la adresa acelor 
părinți care, din motive de conștiință, din dragoste şi luciditate, 
refuză să își vaccineze copiii. În această categorie mă aflu și eu. 
Fapta are circumstanța agravantă de a fi făcută într-0 poziție de 
putere în stat, cu consecințe atât în planul imaginii publice a 
celor vizați și supuși oprobriului popular, cât și în plan 
legislativ, prin mișcarea voinței legislative a statului către 
aprobarea unei legi cu totul neconstituționale, prin care părerea 
personală expusă de către primul-ministru la televizor pe 26 
iulie devine motivație juridică a decăderii părinților din 
drepturile parentale și a persecutării lor crunte, de către legea 
vaccinării propusă de către Guvern Parlamentului și aflată în 
dezbatere în aceste zile.  

În altă declarație, primul-ministru a ridiculizat dreptul părintelui 
de a-și crește copiii și a lua decizii în ceea ce îi privește în baza 
propriei conștiințe, numindu-i pe părinții care au avut “diferite 
pretexte sau convingeri” cu un cuvânt pe care și l-a asumat în 
mod expres: “părinți iresponsabili”3. 

Constituția României în art. 48, alin. (1) consacră dreptul și 
îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educarea și 
instruirea copiilor proprii. 

Articolul 261 din Noul Cod Civil statuează că “Părinții sunt cei 
care au, în primul rând, îndatorirea de creștere și educare a 
copiilor lor minori”. Din acest articol, rezultă că părinții sunt cei 
care au dreptul și obligația de a se preocupa de bunăstarea 
propriilor copii în primul rând, adică chiar înaintea primului-
ministru al României, a cărui grijă față de copiii altora ar trebui 
să se manifeste în asigurarea infrastructurii medicale, de 
exemplu, în asigurarea condițiilor pentru ca părinții să își poată 
îndeplini cum se cuvine îndatoririle, în asigurarea unor condiții 
decente de viață pentru părinți și copii deopotrivă, în asigurarea 
vaccinurilor pentru cei ce doresc să își vaccineze copiii etc. 

Articolul 487 din Noul Cod Civil spune: “Părinţii au dreptul şi 
îndatorirea de a creşte copilul, îngrijind de sănătatea şi 
dezvoltarea lui fizică, psihică şi intelectuală, de educaţia, 
învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia, potrivit 
propriilor lor convingeri, însuşirilor şi nevoilor copilului; ei 
sunt datori să dea copilului orientarea şi sfaturile necesare 
exercitării corespunzătoare a drepturilor pe care legea le 
recunoaşte acestuia”. Codul Civil statuează dreptul părinților de 
a-și crește copilul, îngrijind de sănătatea fizică a acestuia 
potrivit propriilor convingeri. Din acest motiv, consider că 
afirmațiile primului-ministru incită la ură, dar și la 
nerespectarea drepturilor stabilite părinților de către Noul Cod 
Civil. 

Articolul 29 al Constituției României apără dreptul părintelui la 
propriile convingeri și statuează că nimeni nu poate fi obligat să 
accepte o opinie la care nu aderă”. 

Explicând procurorilor DNA poziția domniei sale cu privire la 
vaccinarea obligatorie, domnul Mihai-Silviu Chirilă afirmă:  

Doresc să fac precizarea că eu, în calitate de părinte, refuz 
vaccinarea copilului meu tocmai pentru că mă îngrijesc de 
sănătatea acestui copil și doresc ca el să crească și să se 
dezvolte armonios și sănătos. Motivul pentru care refuz 
administrarea acestor vaccinuri este controversa din lumea 
medicală, în care medici respectabili au atras atenția că 
vaccinarea cu actualele vaccinuri este foarte riscantă pentru 
sănătatea micuților. De altfel, acest lucru a fost prevăzut și de 
diversele versiuni ale legii vaccinării, care au fost prezente prin 
spațiul public, în care se recunoștea că, în cazul în care copilul 
va suferi efecte secundare grave, familia va fi despăgubită.  

Consider că atât timp cât există o astfel de dispută în lumea 
medicală, căreia nu i s-a dat până acum un răspuns suficient de 
credibil, ci s-a încercat mai mult eliminarea din sistem a 

medicinmedicinmedicinmedicină 



 

        202202202202                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

medicilor care trag semnale de alarmă în această privin
întrebarea unui jurnalist cu privire la faptul că sunt medici care 
avertizează contra vaccinurilor, primul ministru a avut remarca 
incredibilă: “Nu știu dacă aceia sunt chiar doctori
există suspiciunea foarte serioasă că actualele vaccinuri au fost 
cauze pentru boli foarte grave precum autismul, iar această 
suspiciune, chiar dacă nu a fost confirmată, pentru că sistemul 
medical nu pare interesat să o facă, nu a fost nici infirmată 
științific credibil, cât timp există personalită
mondial, precum Bill Gates, care fac declarații controversate ce 
leagă vaccinarea de reducerea creșterii demografice
dreptul să refuz vaccinarea copilului meu. 
consider că îmi îndeplinesc obligațiile constituționale, 
trasate și de Codul Civil, de a mă comporta ca un părinte 
responsabil care ia deciziile cele mai bune pentru copilul 
său, iar tratarea mea ca un potențial criminal de către 
primul-ministru al țării o consider profund ilegală
mai mult cu cât incitarea la ură față de părinții
vaccinării și încălcarea grosolană a drepturilor lor 
constituționale a îmbrăcat și o formă legală, prin noul proiect de 
lege, propus de Guvern, aflat în Parlamentul României în 
dezbateri și care, dacă se va aproba în forma propusă de guvern, 
va trata părinții care refuză să își vaccineze copiii din motivele 
enunțate mai sus ca pe niște criminali, fără ca statului să îi pese 
că acești oameni pot fi discreditați, amendați, arestați fără niciun 
motiv”. 

În plângerea domniei sale, domnul Mihai-Silviu Chirilă mai 
arată că la capătul unei campanii de presă, ini
primului-ministru, care le-a și mulțumit celor din media la 
sfârșitul verii pentru munca depusă, populației României i s
inculcat o mentalitate de “apartheid sanitar” față de părinții care 
refuză vaccinarea obligatorie, în baza căreia “copiii nevaccina
nu au ce căuta în comunități (de ce oare, dacă ceilalți sunt 
vaccinați cu vaccinurile care ar trebui să îi facă imuni?), 
punându-se în discuție și încălcarea dreptului constitu
la educație a acestora și obligația constituțională și legală a 
părinților de a-i purta în școli”. 

Domnul Mihai-Silviu Chirilă a precizat pentru OrtodoxINFO
domnia sa nu se opune vaccinării în general, ci obligativită
vaccinării cu actualele vaccinuri, despre care există o 
controversă nerezolvată în lumea medicală, planând suspiciunea 
că ele pot produce daune grave sănătății copilului vaccinat. 

Plângerea penală a fost primită și înregistrat
Națională Anticorupție la data de 30.10.2017.  

1 https://www.youtube.com/watch?v=n2F1Ed2OHtQ. 
2 http://adevarul.ro/news/societate/ministrul-sanatatii-prezinta-miercuri-raportul-privind
vaccinurilor-epidemia-rujeola-1_597844b35ab6550cb880027d/index.html. 
3 http://evz.ro/mihai-tudose-situatia-din-romania-impune-introducerea-vaccinari.html
4 http://romanialibera.ro/politica/institutii/mihai-tudose–despre-vaccinare–cand-un
copilul-practic-la-moarte–nu-stiu-in-ce-masura-se-mai-poate-vorbi-despre-drepturi
5 https://www.youtube.com/watch?v=pjj4Iq-rsNg. 
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Vaccinurile înseamnă moarte sigură

        Doctorii imunologi încep să recunoască adevăratul 
pericol al vaccinurilor! 

n linişte şi fără prea multă fanfară, Programul Federal de 
Compensare cu privire la Leziunile provocate de 
(VICP) din SUA (o instanţă neoficială, al cărei scop 

principal este să apere industria vaccinurilor de 
responsabilitatea cu privire la leziunile provocate de produsele 
lor), a recunoscut că vaccinurile 
provoacă autismul. 

În ciuda tuturor dovezilor care au 
apărut referitor la pericolele grave 
la care ne expune vaccinarea, 
autorităţile continuă să susţină o 
serie de minciuni menite să 
convingă populaţia să accepte 
această procedură atât de 
controversată.  

Pe pagina de internet a Centrului 
pentru Controlul Bolilor din 
America (CDC) putem regăsi 
următoarele substanţe folosite în mod obişnuit ca aditivi în 
vaccinuri: 
- aluminiu – metal uşor ce cauzează demen
trebui să vă injectaţi niciodată aluminiu;

- antibiotice – chimicale ce promovează superbacteriile, bacterii 
rezistente la antibiotice ce omoară zeci de mii de americani în 
fiecare an; 

- formaldehida – substanţă folosită la îmbălsămarea cadavrelor. 
Foarte toxică pentru sistemul nervos, cauzând orbire, leziuni ale 
creierului şi atacuri de apoplexie. Departamentul American al 
Sănătăţii şi Serviciilor Sociale recunoaşte în mod deschis că 
formaldehida provoacă cancer. Puteţi citi asta pe site
Programului Naţional de Toxicologie, în al 12
despre carcinogeni. Acolo însă este uitată menţionarea folosirii 

formaldehidei în vaccinuri. Acesta 
este „secretul murdar” al 
guvernului şi al industriei 
vaccinurilor. Se menţionează totuşi 
că „formaldehida provoacă 
leucemie mieloidă, precum şi 
forme rare de cancer ca cel 
sinonazal sau ce

- monoglutamat de sodiu 
substanţă neurotoxică numită 
„excito-toxină”. Produce 
supraexcitarea neuronilor până la 

punctul decesului. Monoglutamatul de sodiu este toxic şi, atunci 
când este consumat în mâncăruri, cauzează migrene şi lezi
endocrine. Nu ar trebui să vă injectaţi niciodată MGS în 

Î
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organism. Din nefericire, exact asta fac muncitorii din sistemul 
medical atunci când vă vaccinează. 

- Thimerosal – un compus al mercurului care provoacă leziuni 
severe, permanente ale sistemului nervos. Mercurul este foarte 
toxic pentru creier. Nu trebuie niciodată atins, înghiţit sau 
injectat. Orice doză este periculoasă.  

Doctorii şi promotorii vaccinurilor mint atunci când spun că nu 
există mercur în vaccinuri. Până şi CDC recunoaşte ca 
vaccinurile încă mai conţin mercur (thimerosal). 

Mai mult, Programul Naţional de Toxicologie admite în 
propriile documente că: 
- Vaccinurile „pot provoca o creştere mică, dar măsurabila a 
nivelurilor de mercur din sânge”; 

- „S-a descoperit că thimerosalul poate traversa bariera hemato-
encefalică şi bariera placentară”; 

- „Pericolele thimerosalului includ neuro şi nefrotoxicitatea 
(toxicitatea creierului şi a rinichilor)”; 

- „Profilurile toxicologice similare dintre etil şi metilmercur 
cresc posibilitatea apariţiei neurotoxicităţii chiar şi în cazul 
dozelor mici de thimerosal”; 

- „Nu există încă reguli orientative pentru expunerea în 
siguranţă la etilmercur, metabolitul thimerosalului”; 

- „Evaluarea a determinat că folosirea thimerosalului drept 
conservant în vaccinuri poate rezulta într-un aport de mercur în 
primele 6 luni din viaţă care depăşeşte normele recomandate de 
Agenţia de Protecție a Mediului”; 

- „În Statele Unite, thimerosalul se regăseşte încă sub forma 
conservanţilor în componenţa vaccinurilor pentru copii, 
precum şi în câteva produse biologice recomandate în timpul 
sarcinii. Thimerosalul rămâne conservantul din anumite 
vaccinuri administrate adolescenţilor şi adulţilor. Mai mult, 
thimerosalul continuă să fie folosit internaţional drept 
conservant în vaccinuri.” 

Raportul continuă cu afirmaţia că studiile FDA au găsit totuşi că 
thimerosalul nu reprezintă niciun pericol pentru sănătate. Mai 
spune de asemenea că producătorii „lucrează” la eliminarea 
thimerosalului din vaccinuri, dar în realitate acesta se regăseşte 
încă în compoziţia lor.  

Interesant este că FDA cere ca thimerosalul şi conservanţii 
similari să se adauge doar în vaccinurile „multi-doză” – 
flacoane ce conţin mai mult de o doză de vaccin. Companiile 
farmaceutice ar putea, dacă ar dori, produce vaccinuri „curate”, 
fără mercur/thimerosal. Dar aleg să ignore această variantă 
deoarece este mult mai profitabil să produci vaccinuri multi-
doză. Cum menţionează raportul: „Conservanţii nu sunt 
necesari în produsele împachetate în flacoane de o singură 

doză. Flacoanele multi-doză sunt preferate de către anumiţi 
doctori şi anumite clinici datorită faptului că acestea sunt 
adeseori mai ieftine şi mai uşor de depozitat.” 

Deci motivul pentru care copilul vostru este injectat cu aşa ceva 
se reduce la atingerea unui profit cât mai mare şi optimizarea 
spaţiilor de depozitare de către birourile de sănătate! 

„Mercurul din vaccinuri este o teorie a conspiraţiei!”  

Numeroşi „sceptici” şi doctori susţin că nu există un asemenea 
lucru precum mercurul din vaccinuri, şi că orice astfel de 

sugestie nu este nimic altceva decât 
o „teorie nebună a conspiraţiei”. 
Acest fapt arată cât de ignoranţi sunt 
toţi scepticii, doctorii şi toţi ceilalţi 
lucrători din domeniul medical: nu 
au nici cea mai mică idee ce se află 
în compoziţia vaccinurilor pe care le 
administrează pacienţilor. Tot ce 
trebuie să facă este să viziteze 
pagina web a CDC, unde vor găsi 
recunoaşterea fără echivoc a faptului 
că aceste chimicale sunt folosite în 
vaccinuri la ora actuală. Se pare că 

nu este o teorie conspirativă. Este status-quo-ul societăţii 
moderne de producere a vaccinurilor.  

Aţi simţit migrena de după un vaccin? Aceea este senzaţia 
substanţelor chimice ce vă mănâncă din creier. Luaţi în 
considerare următorul fapt: cel mai răspândit efect secundar al 

injectării unui vaccin este durerea 
de cap. CDC admite că mai mult 
de 30% dintre cei vaccinaţi acuză 
dureri de cap sau migrene. Ia 
gândiţi-vă: ce ar putea fi în 
vaccinurile acelea care ar putea 
cauza durere de cap, migrene sau 
leziuni cerebrale? Hmmm... poate 
mercurul, formaldehida, aluminiul 
şi monoglutamatul de sodiu?... 
Chiar dacă eşti adeptul teoriei 
vaccinurilor ca modalitate 
ajutătoare de a învăţa sistemul 

imunitar să recunoască patogenii, de ce ar crede oricine – mai 
ales un doctor –, că este în regulă să injectezi fiinţa umană cu 
mercur, monoglutamat de sodiu, formaldehidă şi aluminiu? 

Argumentul promotorilor vaccinării este acela că fiecare vaccin 
conţine doar o doză minusculă din aceste substanţe foarte 
toxice, şi deci este în regulă să fii injectat cu ele. Însă acest 
argument conţine o greşeală fatală: copiii din SUA sunt 
vaccinaţi de 20 de ori până împlinesc vârsta de 6 ani!!! Care 
este efectul cumulat al tuturor acestor vaccinuri, plus mercurul 
din plombele dentare şi sursele alimentare? Care este efectul 
injectării mercurului într-un copil ce suferă de o deficientă 
nutriţională cronică? 
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Cercetătorii nu cunosc răspunsul deoarece asemenea studii nu 
au fost niciodată făcute. Deci pot pretinde liniştiţi că nu se va 
întâmpla nimic rău şi continuă să administreze tot mai multe 
vaccinuri bebeluşilor, copiilor şi chiar mamelor însărcinate. 
Joacă ruleta rusească pe seama copiilor noştri, cum ar veni, joc 
în care fiecare injecţie ar putea produce un atac de apoplexie, 
comă, autism sau moarte. 

Dacă vaccinurile sunt bune pentru tine, atunci de ce conţin 
atâţia aditivi care îţi fac rău? Nu cred că ţi-ai dori mercur în 
peştele pe care-l mănânci. Nu cred că ţi-ai dori monoglutamat 
de sodiu în sandviş şi în mod sigur nu ţi-ai dori formaldehidă în 
băutura răcoritoare. Deci de ce ai vrea să te injectezi cu aceste 
substanţe ucigătoare? Şi, cel mai important, de ce producătorii 
nu oferă vaccinuri „curate”? 

Gândiţi-vă: când cumperi mâncare bio, îţi doreşti alimente fără 
mercur, fără monoglutamat de sodiu, fără aluminiu şi 
bineînţeles fără formaldehidă. Niciun om întreg la minte nu ar 
consuma aceste otrăvuri neurotoxice. Şi totuşi, uimitor, exact 
aceiaşi oameni stau aliniaţi pentru a fi injectaţi cu exact aceleaşi 
otrăvuri, autojustificându-şi ignoranța. 

Şi mai absurd, industria vaccinurilor susţine că aceste 
ingrediente toxice sunt adăugate tocmai pentru a le face mai 
eficiente! Da, acesta e motivul: mercurul face vaccinurile mai 
eficiente! Parcă teoria din spatele vaccinurilor era că viruşii 
slăbiţi învaţă sistemul imunitar să dezvolte anticorpi împotriva 
adevăraţilor viruşi. Unde intră mercurul, MGS şi formaldehida 
în teoria asta? 

Deci... Există vreun vaccin „curat”? Vă provoc să descoperiţi 
unul. Pur şi simplu nu există niciunul pentru marea majoritate 
populaţiei. Aproape toate vaccinurile destinate maselor sunt 
fabricate cu substanţe neurotoxice care nu au absolut nimic de
face cu ştiinţa vaccinării, dar au absolut totul de
autismul, Alzheimer, demența prematură, suprimarea imunităţii, 
prostirea la scară largă a funcţiilor creierului. 

Trump avertizează că vaccinurile 
antigripale sunt cea mai mare în

din istoria medicinei!!!
  

        Vaccinul antigripal e cea mai mare în
secolului, avertizeaza Trump, creata de Big Pharma pentr
a speria oamenii vulnerabili și a-i îmbolnavi. 
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Cercetătorii nu cunosc răspunsul deoarece asemenea studii nu 
au fost niciodată făcute. Deci pot pretinde liniştiţi că nu se va 

i continuă să administreze tot mai multe 
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i mai absurd, industria vaccinurilor susţine că aceste 
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eficiente! Parcă teoria din spatele vaccinurilor era că viruşii 

ă sistemul imunitar să dezvolte anticorpi împotriva 
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unul. Pur şi simplu nu există niciunul pentru marea majoritate a 
populaţiei. Aproape toate vaccinurile destinate maselor sunt 
fabricate cu substanţe neurotoxice care nu au absolut nimic de-a 
face cu ştiinţa vaccinării, dar au absolut totul de-a face cu 

ța prematură, suprimarea imunităţii, 

Trump avertizează că vaccinurile 
antigripale sunt cea mai mare înșelătorie 

din istoria medicinei!!! 

 

inul antigripal e cea mai mare înșelătorie a 
secolului, avertizeaza Trump, creata de Big Pharma pentru 

 

ntr-un interviu, Trump a catalogat vaccinarile ca 
ineficiente si a declarat ca el nu a facut niciodata vreunul.

”Nu am făcut niciodata unul si de aceea 
niciodata. Nu îmi place ideea de injectare a chimicalelor in 
corp. Acest ultim vaccin nu a fost eficien
care își fac periodic vaccinul și apoi răcesc și asta mă
gândesc. Am văzut multe reportaje despre câ
vaccinul.” http://simplecapacity.com/2017/01/trump
greatest-scam-in-medical-history/ 

Un cunoscut om politic: În România 
producătorii străini de vaccinuri prin 

agenţii lor au împrăştiat rujeola artificial 
şi în mod intenţionat…

          …în favoarea marilor companii farmaceutice

          O analiză a unui cunoscut om politic afirmă că 
Institutul Cantacuzino a fost falimentat inten
infestarea cu rujeolă s-a făcut artificial de către agenţi 
plătiți. 

„Știți ce este tiomerosal? Păi este mercur sub formă de sare! 
Adică băgăm cu bună știință mercur în copiii noștri, pe de altă 
parte îi înfundăm ani grei în pu
comercializează pe piața neagră, pentru că umblă cu o… 
otravă… Trăiască tâmpirea poporului spre beneficiul 
șmecherilor transnaționali!”, a scris pe pagina sa de Facebook 
fostul deputat Ninel Peia, una dintre cele mai vocale prezen
politice. 

Într-un editorial publicat pe site-ul Știri pe surse
titrează radical: „Legea vaccinării obligatorii ne aruncă
iadul dictaturii”. Statul român lucrează împotriva propriilor 
cetăţeni, afirmă Peia, dând ca exemplu recenta hotărâre a 
ministrului sănătății, Florin Bodog, de a acuza penal părinţii 
care nu sunt de acord cu vaccinarea propriilor copii, în sensul 
interpretării acestui refuz ca „rele tratamente împotriva 
minorilor”, faptă care se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 
ani. 

Folosind un limbaj virulent, Peia îl acuză pe ministru de 
dictatură, dar și că lucrează în favoarea unor interese private. 
Trecând însă la partea de analiză pe un caz concret, cel al 
epidemiei de rujeolă, Peia vorbește de situația din România, 
unică în Europa: în 2017 s-au descoperit peste 4.000 de cazuri 
de rujeolă, 22 pacienți decedând. „În ce stat european se mai 
înregistrează o epidemie de proporţiile astea? Niciunde!
Peia. 

„Informaţiile mele spun că infestarea s
intenţionat de către agenţi cu dublă comandă, agenţi dubli, cum 
li se mai spune. La Arad şi Nădlac se îmbolnăvesc copiii, dar 

I
medicinmedicinmedicinmedicină 
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peste graniţă la Nagylak, Mako sau Szeged niciunul? Şi ungurii 
au grad de vaccinare mai mic cu 10% decât românii. Valul de 
rujeolă a generat ceea ce se şi intenţiona: un val de emoţie 
uriaş care ar împinge opinia publică la acceptarea rapidă şi 
fără mari dezbateri a Legii vaccinării”, a afirmat fostul deputat.

„Cui i-ar mai fi benefică?”, întreabă Peia, care 
imediat – „producătorilor acelor vaccinuri, care după 
sufocarea bastionului românesc de la Cantacuzino, sunt numai 
mari companii farmaceutice”. Peia consideră că „
transnaţionali şi uneltele lor locale, unele bine înfipte în 
Ministerul Sănătăţii” sunt, de fapt „agenţii care au împră
rujeola”. 

Vaccinul interzis în Europa va ajunge în România

Trecând la analiza vaccinului, Peia citează surse din sănătate 
care declară că „vaccinul în sine nu este dăunător, ci 
conservanţii care i se adaugă”. Dar, arată Peia, conservanţii 
reprezintă 49%. 

„Printre substanţele din conservanţi regăsim formaldehidă, 
fosfat de aluminiu, sulfat de magneziu, acid citric, acid acetic, 
glicerină, aluminiu şi tiomerosal. 
Ştiţi ce este tiomerosalul? Păi este 
mercur sub formă de sare!”, 
dezvăluie Ninel Peia. 

Peia consideră că în țara noastră 
nimeni nu se mai ocupă de sănătatea 
copiilor, iar în cazul modificării legii 
după viziunea ministrului Bodog, 
părinții nu vor mai avea niciun 
cuvânt de spus. „Ca într-un regim al 
terorii, următorul pas ar fi să ne ia 
pruncii chiar de la naştere, să-i crească statul cum vrea el
scrie Peia. (…) 

VACCINAREA CU FORȚA. Filipine a 
că se pregătește pentru "SCENARIUL CEL MAI 
GROAZNIC" după s-a descoperit că Vaccinul 
Firmei Sanofi împotriva Febrei Dengue aplicat 
OBLIGATORIU în școli pe 730.000 de copii, 
AGRAVEAZĂ BOALA în loc s-o vindece

        MANILA, 30 noiembrie 2017 - Producătorul primului 
vaccin împotriva febrei dengue din lume, multina
farmaceutică franceză Sanofi-Pasteur a recunoscut că 
medicamentul poate fi dăunător atunci când este administrat 
persoanelor care nu au fost infectate anterior cu virusul febrei 
dengue (n.red. cu alte cuvinte vaccinul îi lovește pe cei sănătoși) 
- informează postul de televiziune filipinez ABS

Compania Sanofi Pasteur a declarat miercuri, 29 noiembrie 
2017, că "are o nouă analiză a datelor pe termen lung pentru 
studiile clinice privind vaccinul Dengvaxia contra febrei dengue 
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acid citric, acid acetic, 

i crească statul cum vrea el”, 

ȚA. Filipine a anunțat 
ște pentru "SCENARIUL CEL MAI 

a descoperit că Vaccinul 
Firmei Sanofi împotriva Febrei Dengue aplicat 

școli pe 730.000 de copii, 
o vindece 

ucătorul primului 
vaccin împotriva febrei dengue din lume, multinaționala 

Pasteur a recunoscut că 
medicamentul poate fi dăunător atunci când este administrat 
persoanelor care nu au fost infectate anterior cu virusul febrei 

ște pe cei sănătoși) 
postul de televiziune filipinez ABS-CBN  

asteur a declarat miercuri, 29 noiembrie 
2017, că "are o nouă analiză a datelor pe termen lung pentru 
studiile clinice privind vaccinul Dengvaxia contra febrei dengue 

(n.red. asta după ce numeroși copii filipinezi s
grav).   

Din declarația multinaționalei farmaceutice SANOFI 
PASTERUR:  
 
Sanofi-Pasteur: "Dengvaxia oferă beneficii persistente de 
protecție împotriva febrei dengue la cei care au avut infecție 
prealabilă"  
 
(n.red. introducerea folosită de multina
franceză nu e altceva decât o Manipulare 
ordinară, căci vaccinurile NU se aplică DUPĂ ce te
îmbolnăvit ci ÎNAINTE. Iar dacă te
scăpat, sistemul tău imunitar - și nu vaccinul 
PROTECȚIE PE VIAȚĂ împotriva v
 
Iată acum recunoașterea DEZASTRULUI pe care îl 
provoacă vaccinul la cei sănătoși care NU au fost infectați 
niciodată (adică la cei care nu au o protec
naturală a propriului organism ob
 
Sanofi-Pasteur: "Pentru cei care nu au fost infectati 
anterior cu virusul dengue, cu toate acestea ... la o infec
dengue ulterioară mai multe cazuri de boală severă ar putea 
să apară în urma vaccinării". 
 
se poate citi în declaratia multina
franceze declarație pe care o puteți citi în întregime la 
 
MediaRoom Sanofi.com- 29 november 2017 
updates information on dengue vaccine"
 
Pentru conformitate iată textul în engleză prin care 
multinaționala farmaceutică franceză SANOFI recunoaște, 
cu mare întârziere, efectele dramati
are: "For those not previously infected by dengue virus, 
however, the analysis found that in the longer t
cases of severe disease could occur following vaccination 
upon a subsequent dengue infection." 
 

Filipinele sunt pregătite pentru "scenariul cel mai groaznic" 
- a declarat Ministrul Sănătății Filipinez

Filipinele sunt pregătite pentru scenariul "
după avertizările medicale că un vaccin împotriva febrei dengue 
ar putea determina simptomele bolii să devină mult mai severe 
informează ziarul britanic The Independent

Vaccinul a fost lansat de gigantul farmaceutic francez Sanofi 
Pasteur, și se numește Dengvaxia - fiind primul vaccin autorizat 
"împotriva febrei dengue". Dar acum apar reac
din Filipine , precum şi un studiu al companiei Sanofi, care 
spun că vaccinul poate face boala să devină MULT MAI 
GRAVĂ, la persoanele sănătoase care nu au fost infectate 
DELOC cu virusul febrei dengue.  

Guvernul filipinze a suspendat un program de imunizare aplicat 
obligatoriu în școlile filipineze ca urmare a acestor dezvăluiri. 
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Pasteur: "Dengvaxia oferă beneficii persistente de 
ție împotriva febrei dengue la cei care au avut infecție 

(n.red. introducerea folosită de multinaționala farmaceutică 
franceză nu e altceva decât o Manipulare și o Minciună 
ordinară, căci vaccinurile NU se aplică DUPĂ ce te-ai 
îmbolnăvit ci ÎNAINTE. Iar dacă te-ai îmbolnăvit și ai 

și nu vaccinul - îți oferă 
ȚIE PE VIAȚĂ împotriva virusului).  

șterea DEZASTRULUI pe care îl 
și care NU au fost infectați 

niciodată (adică la cei care nu au o protecție imunitară 
naturală a propriului organism obținută în urma bolii):  

ru cei care nu au fost infectati 
anterior cu virusul dengue, cu toate acestea ... la o infecție 
dengue ulterioară mai multe cazuri de boală severă ar putea 
să apară în urma vaccinării".  

se poate citi în declaratia multinaționalei farmaceutice 
ție pe care o puteți citi în întregime la  

29 november 2017 - "Sanofi 
updates information on dengue vaccine"  

te iată textul în engleză prin care 
ționala farmaceutică franceză SANOFI recunoaște, 

cu mare întârziere, efectele dramatice pe care vaccinul le 
For those not previously infected by dengue virus, 

however, the analysis found that in the longer term, more 
cases of severe disease could occur following vaccination 
upon a subsequent dengue infection."  

Filipinele sunt pregătite pentru "scenariul cel mai groaznic" 
ții Filipinez 

Filipinele sunt pregătite pentru scenariul "cel mai groaznic", 
după avertizările medicale că un vaccin împotriva febrei dengue 
ar putea determina simptomele bolii să devină mult mai severe - 
informează ziarul britanic The Independent  

Vaccinul a fost lansat de gigantul farmaceutic francez Sanofi 
fiind primul vaccin autorizat 

r acum apar reacții ale medicilor 
din Filipine , precum şi un studiu al companiei Sanofi, care 
spun că vaccinul poate face boala să devină MULT MAI 
GRAVĂ, la persoanele sănătoase care nu au fost infectate 

a suspendat un program de imunizare aplicat 
școlile filipineze ca urmare a acestor dezvăluiri.  
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Din păcate decizia Guvernului Filipinez a venit după ce mai 
mult de 733.000 de copii au fost imunizați cu forța. 

Ministerul Sănătății Filipinez este pregătit "pentru cel mai 
groaznic scenariu" (eng. "worst case scenario"), a declarat 
purtătorul de cuvant al Departamentului de Sănătate Filipinez 
pentru postul de televiziune ABS-CBN.  

Dl. Tayag a spus că vaccinul a fost foarte mult administrat în 
zonele în care febra dengue era deja foarte răspândită. 

Dl Tayag a spus că vaccinul a fost administrat doar copiilor cu 
vârste de nouă ani sau mai mari și că schema de imunizare 
funcționa obligatoriu doar în zonele în care feb
deja răspândită.  Cei care au fost vaccinați "sunt urmăriți acum 
îndeaproape pentru efectele adverse" cauzate de vaccin, a spus 
el. El a adăugat că în urma ravagiilor pe care le cauzează 
vaccinul, ministerul sănătății filipinez verifică acum 
dosarele spitalicești ale copiilor cu cazuri acute de febră dengue. 

În replică, firma Sanofi care a recunoscut ravagiile pe care 
vaccinul le cauzează, a declarat însă că efectele adverse 
dramatice ale vaccinului, "s-ar putea vedea doar peste 5 ani".

Dintre cele peste 211,000 de cazuri de febră dengue ce au 
apărut în Filipine anul trecut s-au înregistrat peste 1000 de 
morți, conform cifrelor înainte de guvernul filipinez

Acum guvernul filipinez investighează câți dintre acești morți și 
câte dintre bolnavii GRAVI cu febră dengue fuseseră 
VACCINAȚI anterior.  Anunțând suspendarea programului de 
vaccinare obligatorie și a oricăror vaccinări împotriva febrei 
dengue, ministrul sănătății din Filipine, Francisco Duque III, a 
declarat ca noi recomandări vor fi lansate la sfârșitul acestei luni 
de către Grupul consultativ strategic de experți în imunizare, un 
organism consultativ al Organizatiei Mondiale a Sanatatii 
(OMS)(N.Red.  

Gigantul Farmaceutic Francez Sanofi Pasteur 
recunoaște cu jumătate de gură DEZASTR
l-a provocat. Practic, COPIII FILIPINEZI AU FOST 
COBAII MULTINAȚIONALEI FARMACEUTICE 
FRANCEZE - așa cum au fost și COPIII ROMÂNI în 
cazul vaccinului hexavalent aflat în teste 
România din Kazahstan. Sursa: Fluierul.ro
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ște cu jumătate de gură DEZASTRUL pe care 

Practic, COPIII FILIPINEZI AU FOST 
ȚIONALEI FARMACEUTICE 

șa cum au fost și COPIII ROMÂNI în 
cazul vaccinului hexavalent aflat în teste și adus în 

Sursa: Fluierul.ro 

Creierul uman poate crea structuri 
geometrice multidimensionale de pâna la 

11 dimensiuni
 

 
        Neurologii au descoperit faptul că omul, mai exact 
creierul uman, poate crea structuri geometrice 
multidimensionale care funcționează în 11 dimensiuni.
 

untem obișnuiți să vedem lumea dintr
însă rezultatele acestui nou studiu ar putea fi următorul 
pas major în înțelegerea structurii creierului uman, care 

este cel mai complex lucru. Potrivit celor de la Science Alert, 
specialiștii s-au folosit de o ramură a matematicii, topologia 
algebrică, pentru a descrie proprietă
spațiilor, indiferent de cum își modifică forma. Prin intermediul 
acesteia, cercetătorii au putut vedea în detaliu re
pentru a identifica structurile care stau la baza lor.
 
Astfel, investigațiile au arătat faptul că deținem un grup de 
neuroni care pot crea obiecte geometrice de o complexitate 
nemaivăzută 3-D, 4-D, 5-D etc. Potrivit estimărilor, creierul 
uman are 86 de miliarde de neuroni uimitor
multiple, formând împreună o vastă re
 
Creierul funcționează ca un sistem centralizat complex la un 
nivel superior, ce coordonează comportarea organismului în 
funcție de informațiile primite. De fapt, nu toate informațiile de 
la nervii periferici ajung până la scoar
împletiturile nervilor (plexuri) sunt re
nervoși externi, precum măduva spinării sau bulbul rahidian. 
Deci, la unele informații reacționăm inconștient, prin reflexe.
 
Așadar, ce perspective nebănuite putem intui în urma acestei 
descoperiri? Este omul o ființă multidimensională? Cu timpul, 
știința ne va oferi și mai multe surprise…

 
Cura anticancer. Paralelă între cura 
naturală și cura chimioterapică

 

Dr. Călin 

          Doresc să scot în evidenţă, 
printr-o paralelă, datele comparative 
dintre cele două cure: cura naturală 
(prescurtată prin CN) şi cura 
radio/chimioterapică (prescurtată 
prin CRCT).  

unt convins că în urma examinării 
comparative a paralelei de mai 
jos, veţi vedea de ce am motive 

temeinice pentru care să recomand în 

S

S
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însă rezultatele acestui nou studiu ar putea fi următorul 

țelegerea structurii creierului uman, care 
Potrivit celor de la Science Alert, 

de o ramură a matematicii, topologia 
algebrică, pentru a descrie proprietățile obiectelor și ale 

țiilor, indiferent de cum își modifică forma. Prin intermediul 
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turile care stau la baza lor. 

țiile au arătat faptul că deținem un grup de 
neuroni care pot crea obiecte geometrice de o complexitate 

D etc. Potrivit estimărilor, creierul 
uman are 86 de miliarde de neuroni uimitori, cu conexiuni 
multiple, formând împreună o vastă rețea celulară. 

ționează ca un sistem centralizat complex la un 
nivel superior, ce coordonează comportarea organismului în 

ție de informațiile primite. De fapt, nu toate informațiile de 
a nervii periferici ajung până la scoarța cerebrală; unele, prin 
împletiturile nervilor (plexuri) sunt reținute la unii centri 

și externi, precum măduva spinării sau bulbul rahidian. 
ții reacționăm inconștient, prin reflexe. 

dar, ce perspective nebănuite putem intui în urma acestei 
ță multidimensională? Cu timpul, 
surprise… 

Cura anticancer. Paralelă între cura 
și cura chimioterapică 

Dr. Călin MĂRGINEAN 

Doresc să scot în evidenţă, 
o paralelă, datele comparative 

dintre cele două cure: cura naturală 
(prescurtată prin CN) şi cura 
radio/chimioterapică (prescurtată 

unt convins că în urma examinării 
comparative a paralelei de mai 
jos, veţi vedea de ce am motive 

temeinice pentru care să recomand în 
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exclusivitate cura naturală şi de ce am motive cel puţin la fel de 
temeinice pentru care să nu recomand orice cură 
radio/chimioterapică.  

Însă alegerea între cele două cure o va face pacientul, în 
perfectă cunoştinţă de cauză, după ce a fost informat în prealabil 
asupra riscurilor și efectelor adverse sau asupra beneficiilor 
uneia sau celeilalte metode de tratament a bolii canceroase. 

Dacă pacientul doreşte să facă radio/chimioterapie (terapia 
„convenţională”) este libertatea lui, eu nu stau în calea nimănui; 
dar această cură convenţională este strict incompatibilă cu o 
eventuală cură naturală! Doar pacientul va alege ce va urma să 
facă şi personal îi voi respecta alegerea! Dar nu se poate şi chiar 
contraindic categoric amestecul dintre cura naturală (care crește 
puternic imunitatea şi capacitatea organismului de a lupta 
împotriva cancerului) şi cura radio/chimioterapică (care scade 
drastic imunitatea şi capacitatea organismului de a lupta 
împotriva cancerului). Pentru a fi mai bine înţeles, ar fi ceva de 
genul: „Vreau să mă căsătoresc, dar îi spun viitoarei soţii că 
vreau să-mi păstrez şi amanta. Care femeie sănătoasă la minte 
ar accepta aşa ceva?” Ar fi păcat să ne... jucăm cu/de-a 
cancerul şi să ne îmbătăm cu apă rece! De aceea, de îndată ce v-
aţi hotărât şi aţi achiziţionat acest protocol natural anticancer, 
suspendaţi imediat orice cură „convenţională”, adică radio sau 
chimioterapia! 

Personal, recomand fără rezerve cura naturală, din motivele 
enumerate mai jos. Astfel, să urmărim împreună paralela dintre 
cura naturală (CN) şi cura radio-chimioterapică (CRCT): 

1. CN – Distruge numai tumora, nu şi celulele normale ale 
corpului. Celulelor normale ale corpului le crește nivelul de 
antioxidanți (AO), starea de vigoare şi de tinereţe, dar le şi 
protejează împotriva degenerării maligne. Celulele tumorale 
sunt distruse selectiv, prin concentrarea AO în tumoră, ruperea 
mantiei de fibrină din jurul acesteia şi distrugerea vaselor care o 
alimentează. CN acţionează distructiv selectiv asupra tumorii. 

1*. CRCT – Distruge atât tumora, cât şi celulele normale ale 
corpului, învecinate sau nu cu tumora, nu face nicio distincţie 
între celulele normale şi cele canceroase. Este indusă o stare 
pro-oxidantă în întregul organism, fapt ce poate determina 
adesea ca şi celule normale, non-canceroase să degenereze 
malign. Îmbătrâneşte celulele normale ale corpului şi le 
diminuează capacitatea de luptă anti-cancer. 

2. CN – Nu are niciun efect advers. 

2*. CRCT – Are numeroase efecte adverse: greţuri, vărsături, 
căderea părului, astenie, dureri de cap, complicaţii infecţioase, 
diaree, febră, erupţii cutanate, supresia măduvei hematogene, 
stomatită, gastrită, ulcer gastro-duodenal etc.  
Altele: tulburări neurologice, psihice, fibroză pulmonară, 
afectare cardiacă, pancreatică, hepatică, renală, reacţii alergice 
mergând până la fenomene anafilactice (şoc anafilactic) şi nu în 
ultimul rând, prezintă chiar riscul de a induce o leucemie. 

3. CN – Crește rapid apărarea imună şi numărul de LTK 
(limfocite T killer). 

3*. CRCT – Scade drastic apărarea imună şi numărul de LTK. 
După o cură RCT, imunitatea specifică anti-cancer se 
prăbuşeşte pentru minimum 2 săptămâni, dar această perioadă 
poate să se prelungească pe luni de zile sau chiar ani! După mai 
multe CRCT, imunitatea specifică anti-cancer este sever şi 
persistent compromisă cu riscul major de a nu mai fi retrezită 
printr-o cură naturală ulterioară. 

4. CN – Eficienţa şi randamentul sunt foarte mari, chiar şi în 
stadiile avansate. Cuvântul de ordine rămâne: curativ. 

4*. CRCT – Eficienţă redusă sau minimă în stadiile 
intermediare şi avansate. Cuvântul de ordine în stadiile avansate 
rămâne: paliativ. 

5. CN – Determină menţinerea sau creșterea în greutate.  

5*. CRCT – Determină aproape întotdeauna o scădere (uneori 
brutală) şi continuă în greutate. 

6. CN – Dacă există şi alte boli concomitente, prin intermediul 
curei acestea vor fi rezolvate (în special bolile aparatului 
cardiovascular); protejează împotriva apariţiei şi a altor boli pe 
parcursul curei. 

6*. CRCT – Dacă există şi alte boli concomitente, cel mai 
adesea cura radio/chimioterapică le va agrava şi pe ele, de multe 
ori mergând până la risc vital. Pe parcursul curei, există şanse 
foarte mari să fie contractate şi alte boli (unele deosebit de 
grave), fie din cauza depresiei imune induse, fie din cauza 
efectelor adverse ale medicamentelor / izotopilor radioactivi / 
razelor X utilizate. 

7. CN – Este accesibilă tuturor, având costuri moderate. 

7*. CRCT – Are costuri enorme, care, dacă nu ar fi finanţate 
prin programe ale Ministerului 
Sănătăţii, ar fi inaccesibile pentru 
pacient; chiar şi aşa, aceste costuri 
atârnă greu pentru bugetele sănătăţii 
din multe state. 

8. CN – E o metodă excepţională de 
combatere a formării de radicali 
liberi şi de tamponare a celor 
existenţi. 

8*. CRCT – Reprezintă o metodă 
sigură de generare de radicali liberi, 
cu răsunet nefast asupra întregului 
organism. Există situaţii (şi nu puţine!), când tocmai 
chimioterapia induce formarea de AO (antioxidanți) de către 
tumoră (SOD – superoxid-dismutaza de pildă), care devine 
astfel rezistentă la orice fel de terapie şi nu mai poate fi distrusă. 
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9. CN – Analizarea principalelor constante biologice sanguine 
în timpul curei naturale arată fie o tendinţă spre normalizare a 
unor parametri afectaţi anterior, fie o îmbunătăţire netă a celor 
existenţi. 

9*. CRCT – Analizele de sânge relevă alterări din ce în ce mai 
serioase ale constantelor sanguine, pe măsură ce au loc tot mai 
multe şedinţe; uneori, acestea sunt atât de pronunţate, încât 
impun oprirea de urgenţă a curei radio/chimioterapice şi 
intervenţia hotărâtă şi promptă pentru a atenua/neutraliza 
dezordinile produse şi pentru a restabili echilibrul în sistem. 

10. CN – Este o metodă sigură, care vindecă de cancer, sau, în 
cel mai rău caz, nu aduce alte daune organismului. 

10*.CRCT – Reprezintă metode nesigure, care, culmea! pot 
chiar induce (genera) cancerul. 

11. CN – Nu induce/produce rezistenţă pe parcurs la 
componentele curei naturale, de orice fel ar fi ele, acestea fiind 
sigure permanent şi cu efect anticancer persistent, în funcţie de 
doză. 

11*. CRCT – În timp (săptămâni-luni) poate apărea rezistenţa la 
tratament sau chiar încrucişată la alte chimioterapice, ceea ce 
impune schimbări de protocoale. Produce efecte adverse, cu atât 
mai pronunţate, cu cât dozele sunt mai mari. 

12. CN – Pacientul trebuie să-şi schimbe obligatoriu şi radical 
modul de viaţă şi să adopte un stil de viaţă care i se va părea la 
început (relativ) restrictiv. Vor fi excluse cu desăvârşire viciile 
şi „micile plăceri culinare” pe tot parcursul curei. Cuvintele de 
ordine care-l vor călăuzi pe pacient pe întreaga durată a curei 
vor fi: seriozitate, consecvenţă, încredere şi niciun compromis 
cu „plăcerile” sau/şi cu viciile. 

Tocmai la acest punct clachează majoritatea pacienţilor eligibili 
pentru cura naturală, preferând radio/chimioterapia, pentru 
simplul motiv că aceasta nu le cere să facă niciun fel de 
schimbări în modul de viaţă, în ciuda riscurilor enorme pe care 
le presupune. 

12*. CRCT – Deşi ar fi o absolută nevoie ca pacientul să-şi 
schimbe, măcar acum, în ceasul al 12-lea, modul de viaţă, rar 
dacă există un medic care să-i indice să facă acest lucru. De cele 
mai multe ori, pacientul este lăsat să consume ce alimente 
doreşte, iar în dreptul consumului de alcool sau cafea nu se 
atrage deloc atenţia printr-o prohibiţie fermă; „oricum zilele-i 
sunt numărate!”, aşa se consideră. 

13. CN – Pacientul şi aparţinătorii acestuia sunt informaţi corect 
despre boala pe care o are pacientul, iar acesta din urmă va fi 
invitat să colaboreze şi să facă şi el ceva pentru reuşita propriei 
cure. 

13*. CRCT – Sunt state în care pacientului nu i se comunică 
deschis faptul că are cancer. Eventual, aparţinătorii cunosc 

aceasta, dar sunt sfătuiţi să păstreze o taină totală. Chiar dacă 
este informat, pacientul este transformat într-un factor pasiv şi 
suportiv, el netrebuind decât să „îndure” cura, neavând nimic 
altceva de făcut. 

14. CN – Este regimul lui Dumnezeu: ajută enorm şi fără efecte 
adverse (eventual apare o stare discretă de balonare pe care 
orice erbivor/vegetarian total o are). 

14*. CRCT – Este regimul omului: ajută uneori (mai ales în 
formele incipiente de boală), dar cu riscuri enorme, datorate în 
primul rând multiplelor efecte 
adverse amintite. 

15. CN – După vindecarea prin 
această cură, riscurile de reapariţie 
ale cancerului cu aceeaşi sau altă 
localizare sunt practic nule (mai 
ales dacă anterior nu s-a apelat şi 
la CRCT), pacientul fiind 
informat corect referitor la ceea ce 
a dus la apariţia maladiei 
canceroase în cazul său, plus că i 
se explică exact cum poate 
preveni reapariţia bolii. 

15*. CRCT – După vindecarea prin această cură, şansele de 
reapariţie ale maladiei canceroase sunt mari, reale, pe parcursul 
întregii vieţi, din cauza faptului că imunitatea pacientului a fost 
mai mult sau mai puţin sever compromisă prin cure repetate, 
dar şi pentru că pacientul nu este îndemnat să-şi schimbe stilul 
de viaţă care l-a condus la boală şi nici nu i se aduc la 
cunoştinţă metodele sigure de prevenire a reapariţiei bolii. 

16. CN – Detoxifică organismul, susţine ficatul (laboratorul 
întregului organism și organul-cheie care contribuie la 
purificarea corpului) şi-l ajută să producă substanţe cu efect 
antitumoral. 

16*. CRCT – Chimioterapicele sunt substanţe toxice pentru 
întregul organism, dar mai ales pentru ficat. Capacitatea 
acestuia de a apăra corpul poate fi sever alterată. 

- Vindecarea în cancer utilizând CRCT este de cel mult 1 din 4-
7 persoane pentru formele inaparente/incipiente ale bolii şi de 1 
din 20 de persoane pentru formele avansate. Asta spun 
statisticile oficiale! Realizaţi, sper, că procentele prezentate sunt 
total nesatisfăcătoare! 

- După una sau mai multe CRCT se poate trece pe cura naturală, 
dar eficienţa acesteia va fi cu atât mai redusă, cu cât mai multe 
CRCT au fost făcute. CN creşte oricând imunitatea, firește, dacă 
aceasta nu a fost iremediabil compromisă prin CRCT. 

- CRCT poate determina tumorile să înceapă să producă chiar 
antioxidanți (AO) de tipul superoxid-dismutazei (SOD), special 
pentru a se apăra de „atacul” radio/chimioterapic, devenind 
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astfel extrem de rezistente sau tot mai rezistente în faţa unei noi 
CRCT sau, din păcate, în faţa curei naturale. 

Întrebările la care trebuie să răspundă o cură naturală corect 
condusă sunt următoarele: 

1. Componentele minime obligatorii care vor fi prescrise în 
anumite doze conferă acesteia un nivel antioxidant suficient de 
înalt, de 30.000-50.000 (sau chiar 100.000) unităţi ORAC? 
Aceasta este o întrebare de bază, în lipsa căreia orice încercare 
de a trata cancerul devine un pur amatorism! 

2. Am printre componentele minime obligatorii măcar una care 
să-mi distrugă mantia de fibrină a tumorii şi să-
antioxidanții în tumoră? 

3. Există componente care să determine distrugerea tumorală 
directă? 

4. Există componente care să distrugă selectiv vasele care 
alimentează tumora? 

5. Cura naturală respectivă are capacitatea de a retrezi acel tip 
de globule albe LTK (limfocitele T killer) care să se apuce să 
„mănânce” (fagociteze) tumora? 

6. Este ficatul pacientului susţinut/stimulat eficient, atât pentru a 
anihila toxicitatea substanţelor emise de tumoră, cât şi pentru a 
produce antioxidanţi endogeni? 

7. Este evitat orice factor ce ar da 
chiar şi o mică picătură de 
„speranţă” maladiei canceroase? 

8. Are cura naturală o toleranţă 
digestivă bună şi este compliantă 
(adică are şanse să fie respectată 
de pacienţi) pe parcursul a luni de 
zile? 

9. Cura naturală este lipsită de 
efecte adverse? 

Care este modul de acţiune al curei naturale anticancer?
a) Atacul direct, care presupune:
- distrugerea mantiei de fibrină a tumorii;
- distrugerea/bombardarea acesteia cu un nivel AO (de 
antioxidanți) cât mai înalt;
- utilizarea unor componente exogene +/– potenţatoare de efect, 
sau endogene, care să distrugă direct tumora;
- distrugerea vaselor care alimentează tumora. 

Atacul direct nu depinde de imunitatea organismului, poate fi 
manevrat şi coordonat din exterior, e controlabil, dar ef
lui e de cel mult 35-40% în învingerea maladiei canceroase. Se 
poate învinge cancerul şi exclusiv prin atac direct, dar şansele 
de recădere ale pacientului odată vindecat sunt mari, iar 
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Întrebările la care trebuie să răspundă o cură naturală corect 

1. Componentele minime obligatorii care vor fi prescrise în 
anumite doze conferă acesteia un nivel antioxidant suficient de 

unităţi ORAC? 
Aceasta este o întrebare de bază, în lipsa căreia orice încercare 

2. Am printre componentele minime obligatorii măcar una care 
-mi concentreze 

3. Există componente care să determine distrugerea tumorală 

4. Există componente care să distrugă selectiv vasele care 

5. Cura naturală respectivă are capacitatea de a retrezi acel tip 
limfocitele T killer) care să se apuce să 

6. Este ficatul pacientului susţinut/stimulat eficient, atât pentru a 
anihila toxicitatea substanţelor emise de tumoră, cât şi pentru a 

Care este modul de acţiune al curei naturale anticancer? 
a) Atacul direct, care presupune: 

distrugerea mantiei de fibrină a tumorii; 
distrugerea/bombardarea acesteia cu un nivel AO (de 

ți) cât mai înalt; 
potenţatoare de efect, 

sau endogene, care să distrugă direct tumora; 

Atacul direct nu depinde de imunitatea organismului, poate fi 
manevrat şi coordonat din exterior, e controlabil, dar eficienţa 

40% în învingerea maladiei canceroase. Se 
poate învinge cancerul şi exclusiv prin atac direct, dar şansele 
de recădere ale pacientului odată vindecat sunt mari, iar 

perioada de vindecare utilizând numai această cale este 
semnificativ crescută. 

b) Atacul indirect presupune retrezirea limfocitelor T killer, care 
să reînceapă să mănânce tumora. Realizarea acestui deziderat se 
face prin:
- atingerea unui nivel cât mai înalt de AO, care să stimuleze 
diferenţierea şi maturarea limfoci
- mobilizarea unor factori endogeni, ce determină la rându
retrezirea limfocitelor T killer. 

Atacul indirect, deşi mult mai eficient, reprezintă o variabilă 
dependentă strict de organismul persoanei cu cancer, 
incontrolabilă; cura naturală se străduieşte să stimuleze 
organismul, dar poate să reuşească sau nu. 

Astfel:  
- dacă pacientul a urmat numeroase cure radio/chimioterapice 
înainte de a intra în cura naturală, imunitatea acestuia poate fi 
serios afectată şi chiar compromisă. Măduva h
poate fi efectiv „prăjită” şi incapabilă să mai producă un număr 
suficient şi eficient de limfocite T killer;
- dacă pacientul are o tumoră mare sau/şi metastaze cu sau fără 
complicaţii multiple ale acestora, aceste metastaze generează în 
organism o cantitate importantă de substanţe toxice, care inhibă 
acţiunea limfocitelor T killer; 
- dacă însă pacientului cu cancer i s-a reuşit retrezirea 
limfocitelor T killer, cazul e ca şi rezolvat, pacientul merge clar 
şi constant spre vindecare şi se va vindeca relativ repede, iar 
şansele de recădere vor fi minime.  

Eficienţa acestuia atac indirect este cuprinsă între 60 
fiind definitorie! 

Medicamente descoperite dintr
întâmplare ce evidenţiază fenomenul de 

SERENDIPITATE

    Aparente întâmplări au dus la descoperirea mai multor 
tratamente care acum salvează milioane de vie
lumea.  

e la Alexander Fleming (biolog 
care a descoperit penicilina) încoace, vie
de persoane au fost îmbunătă

tratamente pe care oamenii de știință nici măcar nu încercau să 
le găsească. 

Foarte multe lucruri au fost descoperite dintr
întâmplare. Scriitorul german Johann Wolfgang Goethe, el 
însuși un inovator, a scris: „Descoperirea are nevoie de noroc, 
invenție, intelect – nu se poate una fără alta
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perioada de vindecare utilizând numai această cale este 

b) Atacul indirect presupune retrezirea limfocitelor T killer, care 
să reînceapă să mănânce tumora. Realizarea acestui deziderat se 
face prin: 
atingerea unui nivel cât mai înalt de AO, care să stimuleze 

diferenţierea şi maturarea limfocitelor T killer; 
mobilizarea unor factori endogeni, ce determină la rându-le 

Atacul indirect, deşi mult mai eficient, reprezintă o variabilă 
dependentă strict de organismul persoanei cu cancer, 

lă se străduieşte să stimuleze 
organismul, dar poate să reuşească sau nu.  

dacă pacientul a urmat numeroase cure radio/chimioterapice 
înainte de a intra în cura naturală, imunitatea acestuia poate fi 
serios afectată şi chiar compromisă. Măduva hemato-formatoare 
poate fi efectiv „prăjită” şi incapabilă să mai producă un număr 
suficient şi eficient de limfocite T killer; 
dacă pacientul are o tumoră mare sau/şi metastaze cu sau fără 

complicaţii multiple ale acestora, aceste metastaze generează în 
organism o cantitate importantă de substanţe toxice, care inhibă 

a reuşit retrezirea 
limfocitelor T killer, cazul e ca şi rezolvat, pacientul merge clar 

va vindeca relativ repede, iar 

Eficienţa acestuia atac indirect este cuprinsă între 60 și 65%, 

Medicamente descoperite dintr-o aparentă 
întâmplare ce evidenţiază fenomenul de 

SERENDIPITATE 

Aparente întâmplări au dus la descoperirea mai multor 
tratamente care acum salvează milioane de vieți în toată 

e la Alexander Fleming (biolog și farmacolog scoțian 
care a descoperit penicilina) încoace, viețile a milioane 

nătățite sau chiar salvate de 
știință nici măcar nu încercau să 

Foarte multe lucruri au fost descoperite dintr-o aparentă 
întâmplare. Scriitorul german Johann Wolfgang Goethe, el 

operirea are nevoie de noroc, 
nu se poate una fără alta.” 
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Viagra era de fapt un tratament pentru angină

În laboratorul giganticului Pfizer din Kent, un tratament e
pentru angină a devenit un succes de miliarde de dolari, dar 
cea mai faimoasă pilulă albastră din lume. În timpul testelor 
clinice primare ale sildenafilului, acum cunoscut ca Viagra, 
voluntarii de sex masculin care luau pastilele în mod constant 
au raportat erecții de lungă durată, neprovocate. După mai multe 
cercetări, s-a dovedit că Viagra, care ar fi trebuit să relaxeze 
vasele de sânge din jurul inimii pentru a îmbunătă
sanguină, avea același efect asupra arterelor din organul viril. 
De la lansarea sa comercială din 1998, Viagra a fost folosită 
pentru a îmbunătăți viața sexuală a milioane de bărbați din 
întreaga lume. 

Penicilina salvează milioane de vieți anual  

Revenind la lucrările sale după o vacanță de o lună în Scoția, în 
anul 1928 biologul Alexander Fleming a făcut o descoperire 
într-o farfurie pe care a uitat-o pe pervazul unei ferestre din 
laboratorul său de la St. Mary’s Hospital din Londra. În lipsa lui 
Fleming, farfuria în care se dezvolta periculoasa bacterie 
stafilococul auriu, s-a contaminat cu mucegai. Fleming a 
observat că în vecinătatea liniilor albastre-verzui de mucegai 
bacteria a încetat să se mai multiplice. Fleming a descoperit 
astfel primul antibiotic, pe care l-a numit penicilină. Petru 
descoperirea sa întâmplătoare, el a împărțit Premiul Nobel 
pentru medicină în 1945 cu Florey și Chain, chimiști de la 
Oxford care au perfecționat procesul de producție în masă al 
penicilinei pentru a trata rănile infectate ale solda
de-al Doilea Război Mondial.  

„Când m-am trezit în dimineața zilei de 28 septembrie 1928, cu 
siguranță nu-mi propusesem să revoluționez întreaga medicină 
prin descoperirea primul antibiotic din lume
Fleming mai târziu. „Dar cred că asta este exact ceea ce am 
făcut.” 

Descoperire cu prețul propriei sănătăți  

În anii ’80, doi medici australieni erau ridiculiza
sugerau că ulcerațiile stomacului erau cauzate nu de mâncatul în 
fugă și stres, ci de infecția cu o anumită bacterie. Barry 
Marshall, gastroenterolog, și colegul său Robin Warren, patolog 
din Perth, au observat că biopsiile stomacale recoltate de la 
pacienții lor cu ulcer evidențiau toate aceeași bacterie în formă 
de spirală, numită Helicobacter pylori. Pentru a
descoperirea, Marshall s-a autocontaminat cu această bacterie, 
pe care a crescut-o în laborator, după ce a izolat
unuia dintre pacienții săi. Într-o săptămână, a avut inflama
violente la nivelul stomacului, care au trecut ulterior, după ce a 
luat antibiotice. 

Descoperirea lor a avut de altfel un rol esențial în eradicarea 
unui anume tip de cancer al stomacului cauzat de infec
helicobacter. Pentru munca lor (și probabil și pentru actul de 
curaj al lui Marshall), Marshall and Warren au fost premia
2005 cu Premiul Nobel pentru Medicină.  
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Viagra era de fapt un tratament pentru angină  

În laboratorul giganticului Pfizer din Kent, un tratament eșuat 
pentru angină a devenit un succes de miliarde de dolari, dar și 
cea mai faimoasă pilulă albastră din lume. În timpul testelor 
clinice primare ale sildenafilului, acum cunoscut ca Viagra, 
voluntarii de sex masculin care luau pastilele în mod constant 

ții de lungă durată, neprovocate. După mai multe 
a dovedit că Viagra, care ar fi trebuit să relaxeze 

vasele de sânge din jurul inimii pentru a îmbunătăți circulația 
și efect asupra arterelor din organul viril. 

De la lansarea sa comercială din 1998, Viagra a fost folosită 
ți viața sexuală a milioane de bărbați din 

ță de o lună în Scoția, în 
anul 1928 biologul Alexander Fleming a făcut o descoperire 

o pe pervazul unei ferestre din 
laboratorul său de la St. Mary’s Hospital din Londra. În lipsa lui 
Fleming, farfuria în care se dezvolta periculoasa bacterie 

a contaminat cu mucegai. Fleming a 
verzui de mucegai 

bacteria a încetat să se mai multiplice. Fleming a descoperit 
a numit penicilină. Petru 

țit Premiul Nobel 
și Chain, chimiști de la 

ționat procesul de producție în masă al 
ile infectate ale soldaților din cel 

ța zilei de 28 septembrie 1928, cu 
ționez întreaga medicină 

prin descoperirea primul antibiotic din lume”, a declarat 
Dar cred că asta este exact ceea ce am 

În anii ’80, doi medici australieni erau ridiculizați pentru că 
țiile stomacului erau cauzate nu de mâncatul în 

ția cu o anumită bacterie. Barry 
și colegul său Robin Warren, patolog 

din Perth, au observat că biopsiile stomacale recoltate de la 
ții lor cu ulcer evidențiau toate aceeași bacterie în formă 

. Pentru a-și dovedi 
a autocontaminat cu această bacterie, 

o în laborator, după ce a izolat-o din stomacul 
o săptămână, a avut inflamații 
re au trecut ulterior, după ce a 

țial în eradicarea 
unui anume tip de cancer al stomacului cauzat de infecția cu 

și probabil și pentru actul de 
hall), Marshall and Warren au fost premiați în 

Antidepresivele, medicamente moderne

Descoperirea câtorva clase de antidepresive se datorează 
norocului, de la iproniazid, care a fost ini
tratarea tuberculozei în anii ’50, până la triciclice, în anii ’60, 
care au apărut în urma unui tratament experimental pentru 
schizofrenie. La fel este și cazul recentei descoperiri 
senzaționale referitoare la folosirea ketaminei.

Diazepamul născut din vopsele  

Primele benzodiazepine au fost dezvoltate în anii 
polonez imigrant în SUA, Leo Sternbach, din compu
pe care îi sintetizase cu 20 de ani mai devreme în Polonia, pe 
când lucra la experimente pentru a crea noi vopsele. Încercările 
lui Sternbach de a revoluționa vopselele au fost un eșec, dar 
benzodiazepinele au devenit medicamente prescrise în mod 
obișnuit în întreaga lume. 

Lista descoperirilor făcute dintr-o aparentă întâmplare este 
foarte lungă, domeniile fiind și ele diverse. Chibriturile, razele 
X, principiul lui Arhimede, sticla securit, stimulatorul cardiac, 
ca să mai numim doar câteva, au apărut printr
evenimente favorabile.  

Râsul este cel mai bun medicament! 
Stimulează creierul şi protejează inima!

 
 
          Cu toţii ştim că râsul este una dintre cele mai bune 
metode prin care putem face faţă stresului, iar cercetările 
ştiinţifice sprijină această intuiţie. Unele studii merg şi mai 
departe, comparând efectul râsului cu cel al unui drog 
benefic cu reacţii puternice sau al unui virus contagios care 
aduce o mulţime de beneficii pentru minte şi corp.
 

ată şase motive ştiinţifice pentru care râsul este cel
medicament, conform forbes.com: 
 

1. Râsul ajută organismul să elibereze endorfine.
recent arată că atunci când râdem împreună cu cei apropiaţi se 
eliberează endorfine la nivelul creierului, care potenţează starea 
de bine. Aceste substanțe stimulează receptorii opioizi şi cu cât 
o persoană are mai mulţi receptori opioizi la nivelul creierului, 
cu atât efectul benefic al endorfinelor este mai puternic.

I
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Antidepresivele, medicamente moderne  

Descoperirea câtorva clase de antidepresive se datorează 
norocului, de la iproniazid, care a fost inițial folosit pentru 

tuberculozei în anii ’50, până la triciclice, în anii ’60, 
care au apărut în urma unui tratament experimental pentru 

și cazul recentei descoperiri 
ționale referitoare la folosirea ketaminei. 

imele benzodiazepine au fost dezvoltate în anii ʼ50 de un 
polonez imigrant în SUA, Leo Sternbach, din compuși chimici 
pe care îi sintetizase cu 20 de ani mai devreme în Polonia, pe 
când lucra la experimente pentru a crea noi vopsele. Încercările 

ționa vopselele au fost un eșec, dar 
benzodiazepinele au devenit medicamente prescrise în mod 

o aparentă întâmplare este 
și ele diverse. Chibriturile, razele 

X, principiul lui Arhimede, sticla securit, stimulatorul cardiac, 
ca să mai numim doar câteva, au apărut printr-un concurs de 

Râsul este cel mai bun medicament! 
Stimulează creierul şi protejează inima! 

Cu toţii ştim că râsul este una dintre cele mai bune 
metode prin care putem face faţă stresului, iar cercetările 

iţie. Unele studii merg şi mai 
departe, comparând efectul râsului cu cel al unui drog 
benefic cu reacţii puternice sau al unui virus contagios care 
aduce o mulţime de beneficii pentru minte şi corp. 

ată şase motive ştiinţifice pentru care râsul este cel mai bun 
 

1. Râsul ajută organismul să elibereze endorfine. Un studiu 
recent arată că atunci când râdem împreună cu cei apropiaţi se 
eliberează endorfine la nivelul creierului, care potenţează starea 

țe stimulează receptorii opioizi şi cu cât 
o persoană are mai mulţi receptori opioizi la nivelul creierului, 
cu atât efectul benefic al endorfinelor este mai puternic. 
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2. Râsul ne ajută să formăm mai ușor legături sociale
datorită efectului endorfinelor explicat mai sus. Acesta este şi 
motivul pentru care râsul este atât de contagios. Eliberarea de 
endorfine încurajează solidaritatea şi ne oferă un sentiment de 
siguranţă. Creierul fiecărei persoane dintr-un grup social 
funcţionează în astfel de momente ca un transmiţător al acestor 
procese, ce declanşează la rândul lor o reacţie în lanţ similară cu 
un joc de domino. De aceea se petrece uneori să avem zâmbetul 
pe buze de fiecare dată când cineva râde, chiar dacă nu ştim 
motivul, scrie medlive.hotnews. 
 
3. Râsul stimulează conectivitatea creierului.
stârnit dintr-o varietate foarte mare de motive şi de cele mai 
multe ori desluşirea proceselor mentale ce stau la baza 
declanșării hohotelor 
de râs este mai 
dificilă decât poate 
părea la prima vedere. 
O cercetare de 
specialitate a scos în 
evidenţă diferenţele 
de percepţie ale 
tipurilor de râs, de la 
râsul de bucurie la cel 
provocat de gâdilare, 
fiecare dintre acestea activând legături noi între diferite regiuni 
ale creierului. Mai mult decât atât, de fiecare dată când cineva 
râde, creierul nostru încearcă să descifreze semnificaţia reacţiei 
şi ce anume comunică persoana respectivă prin râs, iar această 
activitate întăreşte conexiunea dintre diferite regiuni ale 
creierului. 
 
4. Râsul este esenţial pentru sănătatea relaţiei amoroase.
studiu de specialitate a arătat că femeile râd de circa două ori 
mai mult decât bărbaţii, însă cei din urmă sunt aceia care 
stârnesc momentele de râs. Cercetătorii sunt de părere că există 
motive întemeiate pentru care se petrece astfel, iar acestea se 
referă în principal la modul în care se formează relaţiile dintre 
oameni, precum şi la modul în care relaţiile amoroase se 
dezvoltă şi se menţin. Femeile tind să caracterizeze bărbatul 
visurilor lor ca având printre alte calităţi şi umorul, iar bărbaţii 
se simt atraşi de femeile care râd mai des.
 
5. Râsul este un antidepresiv natural, întrucât prin râs se 
activează eliberarea neurotransmiţătorului serotonină 
substanța chimică de la nivelul creierului asupra căreia 
acționează, în sensul menținerii unui nivel ridicat al ei, cele mai 
utilizate tipuri de antidepresive, SSRI – inhibitorii selectivi ai 
reabsorbţiei de serotonină. Deşi studiile de specialitate nu arată 
cât durează acest efect, izbucnirea în râs are consecin
destul de puternice asupra creierului, acţionând precum un 
medicament ce înlătură depresia.
 
6. Râsul ne protejează inima. Alte cercetări de specialitate au 
arătat că râsul are un efect antiinflamator, ce protejează vasele 
de sânge şi muşchiul cardiac, prevenind apari
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șor legături sociale, 
efectului endorfinelor explicat mai sus. Acesta este şi 

motivul pentru care râsul este atât de contagios. Eliberarea de 
endorfine încurajează solidaritatea şi ne oferă un sentiment de 

un grup social 
în astfel de momente ca un transmiţător al acestor 

procese, ce declanşează la rândul lor o reacţie în lanţ similară cu 
un joc de domino. De aceea se petrece uneori să avem zâmbetul 
pe buze de fiecare dată când cineva râde, chiar dacă nu ştim 

3. Râsul stimulează conectivitatea creierului. Râsul poate fi 
o varietate foarte mare de motive şi de cele mai 
desluşirea proceselor mentale ce stau la baza 

fiecare dintre acestea activând legături noi între diferite regiuni 
i. Mai mult decât atât, de fiecare dată când cineva 

râde, creierul nostru încearcă să descifreze semnificaţia reacţiei 
şi ce anume comunică persoana respectivă prin râs, iar această 
activitate întăreşte conexiunea dintre diferite regiuni ale 

. Râsul este esenţial pentru sănătatea relaţiei amoroase. Un 
studiu de specialitate a arătat că femeile râd de circa două ori 
mai mult decât bărbaţii, însă cei din urmă sunt aceia care 
stârnesc momentele de râs. Cercetătorii sunt de părere că există 

întemeiate pentru care se petrece astfel, iar acestea se 
referă în principal la modul în care se formează relaţiile dintre 
oameni, precum şi la modul în care relaţiile amoroase se 
dezvoltă şi se menţin. Femeile tind să caracterizeze bărbatul 

ca având printre alte calităţi şi umorul, iar bărbaţii 
se simt atraşi de femeile care râd mai des. 

, întrucât prin râs se 
activează eliberarea neurotransmiţătorului serotonină – 

lui asupra căreia 
ționează, în sensul menținerii unui nivel ridicat al ei, cele mai 

inhibitorii selectivi ai 
reabsorbţiei de serotonină. Deşi studiile de specialitate nu arată 

în râs are consecințe benefice 
destul de puternice asupra creierului, acţionând precum un 
medicament ce înlătură depresia. 

Alte cercetări de specialitate au 
arătat că râsul are un efect antiinflamator, ce protejează vasele 

sânge şi muşchiul cardiac, prevenind apariția bolilor 

cardiovasculare. Deşi oamenii de ştiinţă nu pot explica în 
prezent cum se petrece acest lucru, aceştia intuiesc că reacţia ar 
fi legată de diminuarea răspunsului pe care corpul uman îl are în 
faţa stresului, ce este în mod direct conectat cu un nivel crescut 
de inflamaţie în întregul organism. Episoade cât mai dese de râs 
ar trebui să facă parte, astfel, din programul de prevenire a 
bolilor cardiace. 
 

De ce este bine pentru copilul tău să aibă 
un frate sau o soră. Cum afectează 
singurătatea nefastă creierul

 
 

       Un studiu din China susţine că o copilărie fără fraţi şi 
surori poate duce la o structură cerebrală diferită fa
cea a copiilor care nu sunt singuri la părinţi. Cercetătorii au 
observat că cei fără fraţi sau surori tind să fie mai puţin 
sociabili, dar mai creativi. 

tudiile precedente s-au concentrat pe diferenţele de 
comportament, funcţii cognitive şi trăsături de 
personalitate dintre copiii din cele două categorii, scrie 
IFL Science. 

Noul studiu, efectuat de Southwest University
publicat în Brain Imaging and Behavior
observa diferenţele neurologice. De asemenea, cercetătorii au 
examinat dacă diferite medii familiale pot afecta dezvoltarea 
creierului. 

La studiu au participat 250 de persoane, dintre care jumătate 
erau copii singuri la părinţi. Savanţii au scanat creierele şi au 
efectuat teste de personalitate, creativitate şi inteligenţă, 
utilizând metode deja stabilite. 

S-a aflat că cei fără fraţi şi surori au obţinut scoruri mai bune la 
creativitate, dar mai slabe la testele de personalitate, lucru 
demonstrat şi de scanările cerebrale. Copiii singuri la părinţi au 
un volum mai ridicat de materie cenuşie în lobul parietal, partea 
creierului asociată cu flexibilitatea mentală şi imaginaţia. 
Aceştia au, însă, mai puţină materie cenuşie în cortexul 
prefrontal, partea din creier asociată cu empatia.

Cercetătorii au demonstrat că mediul familial are un rol esenţial 
în formarea omului, chiar la nivel de struc
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cardiovasculare. Deşi oamenii de ştiinţă nu pot explica în 
prezent cum se petrece acest lucru, aceştia intuiesc că reacţia ar 
fi legată de diminuarea răspunsului pe care corpul uman îl are în 

sului, ce este în mod direct conectat cu un nivel crescut 
de inflamaţie în întregul organism. Episoade cât mai dese de râs 
ar trebui să facă parte, astfel, din programul de prevenire a 

De ce este bine pentru copilul tău să aibă 
sau o soră. Cum afectează 

singurătatea nefastă creierul 

Un studiu din China susţine că o copilărie fără fraţi şi 
surori poate duce la o structură cerebrală diferită față de 
cea a copiilor care nu sunt singuri la părinţi. Cercetătorii au 

că cei fără fraţi sau surori tind să fie mai puţin 

au concentrat pe diferenţele de 
comportament, funcţii cognitive şi trăsături de 
personalitate dintre copiii din cele două categorii, scrie 

Southwest University din Chongqing şi 
Brain Imaging and Behavior, a avut scopul de a 

observa diferenţele neurologice. De asemenea, cercetătorii au 
examinat dacă diferite medii familiale pot afecta dezvoltarea 

La studiu au participat 250 de persoane, dintre care jumătate 
erau copii singuri la părinţi. Savanţii au scanat creierele şi au 
efectuat teste de personalitate, creativitate şi inteligenţă, 

surori au obţinut scoruri mai bune la 
creativitate, dar mai slabe la testele de personalitate, lucru 
demonstrat şi de scanările cerebrale. Copiii singuri la părinţi au 
un volum mai ridicat de materie cenuşie în lobul parietal, partea 

flexibilitatea mentală şi imaginaţia. 
Aceştia au, însă, mai puţină materie cenuşie în cortexul 
prefrontal, partea din creier asociată cu empatia. 

Cercetătorii au demonstrat că mediul familial are un rol esenţial 
în formarea omului, chiar la nivel de structură neurologică. 
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Minune în lumea medicinei! Cum a 
«înviat» o fetiță de trei ani după ce s

înecat în piscină 

Dr. Paul Harch

        Oamenii de știință au reușit o nouă performanță în 
domeniul medicinei. O fetiță de trei ani a fost practic 
readusă la viață după ce aproape s-a înecat în piscină. 

den Carlson avea doi ani atunci când mama ei a găsit
pe fundul piscinei aproape moartă. Medicii au reu
după mai multe ore de resuscitare să o aducă la via

nu fără un preț. Fetița suferise leziuni „ireversibile

După ce a făcut terapie cu oxigen, Eden și-a revenit ca prin 
minune, iar acum aleargă, râde și zâmbește așa cum este normal 
să o facă un copil de vârsta ei. A fost prima oară când acest 
tratament a funcționat la un asemenea nivel. 

Eden este cea mai mică dintre cei cinci copii ai familiei Carlson, 
care locuiește în Fayetteville, SUA. În ziua accidentului se juca 
împreună cu frații ei în curte. Mama ei s-a dus la du
a întors a făcut șocanta descoperire.  

Paramedicii au venit imediat și după două ore de efort, inima ei 
a început să bată din nou, scrie Daily Mail. De
salvată, severele leziuni cerebrale suferite nu îi dădeau 
o viață normală. Se afla într-o stare vegetativă, cu posibilită
recuperare ca și nule. 

Părinții nu s-au consolat cu verdictul dat de medici 
să caute o soluție pentru micuță. Astfel au aflat d
despre o metodă terapeutică experimentală, terapia cu oxigen, 
au apelat la cel mai apropiat specialist. Sub îndrumarea dr. Paul 
Harch, efectele au fost spectaculoase. În scurt timp feti
început să facă progrese vizibile, să se miște și
vorbească. 

„În mod normal, este necesar să se facă o RMN func
(imagistică prin rezonanță magnetică) pentru a vedea diferența
(după terapie, n.n.). În acest caz, s-a făcut un RMN, iar creierul 
ei arăta complet normal. Fără îndoială, la ea țesutul cerebral s
a refăcut masiv.” – a declarat dr. Harsh.  

Cheia acestui succes miraculos a fost intervenția rapidă și vârsta 
foarte mică a fetiței, crede specialistul care a pus la punct noua 
terapie cu oxigen. 
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Minune în lumea medicinei! Cum a 
ță de trei ani după ce s-a 

Dr. Paul Harch 

știință au reușit o nouă performanță în 
ță de trei ani a fost practic 

a înecat în piscină.  

den Carlson avea doi ani atunci când mama ei a găsit-o 
Medicii au reușit 

după mai multe ore de resuscitare să o aducă la viață, dar 
ireversibile” ale creierul.  

a revenit ca prin 
cum este normal 

să o facă un copil de vârsta ei. A fost prima oară când acest 

Eden este cea mai mică dintre cei cinci copii ai familiei Carlson, 
ște în Fayetteville, SUA. În ziua accidentului se juca 

a dus la duș, iar când s-

și după două ore de efort, inima ei 
. Deși fetița a fost 

iuni cerebrale suferite nu îi dădeau șanse la 
o stare vegetativă, cu posibilități de 

au consolat cu verdictul dat de medici și au început 
ție pentru micuță. Astfel au aflat de pe internet 

despre o metodă terapeutică experimentală, terapia cu oxigen, și 
au apelat la cel mai apropiat specialist. Sub îndrumarea dr. Paul 
Harch, efectele au fost spectaculoase. În scurt timp fetița a 

ște și chiar să 

În mod normal, este necesar să se facă o RMN funcțională 
ță magnetică) pentru a vedea diferența 

a făcut un RMN, iar creierul 
esutul cerebral s-

ția rapidă și vârsta 
ței, crede specialistul care a pus la punct noua 

Corpul nostru e viu, comunică cu el 
vei înțelege în multe aspecte. Celulele se 
pot modifica dacă le transmi

corect 

             Știai că corpul tău te ascultă și procedează exact așa 
cum îi ordoni? „Fiecare parte a corpului tău de
conștiință sau propriul suflet.“ 

uvintele date te vor ajuta să în
nemaipomenită a corpului uman, care te poate scoate din 
multe probleme, fizice și morale sau spirituale.

„Eram grav bolnav. Într-o noapte am început să îi vorbesc 
corpului cu speranță, fără a aștepta ceva
oră, țesuturile mele au răspuns. Țesutul conjunctiv s
învelind țesuturile cu cicatrici. Terminațiile nervoase s
activat, iar mușchii au început să funcționeze independent. 
Mușchiul gambei, care era paralizat și fusese 
sindromul de durere regională, a revenit la via

Bătăile inimii mele au început să crească imediat cum am 
conștientizat ce se întâmpla: libertatea în fața bolii urma să fie 
atinsă. Atunci am înțeles ce ar însemna asta pentru cei aflați 
într-o situație similară cu a mea. Mi
într-un mod care să fie ușor de aplicat la clienți, și mi
îndreptat atenția asupra hipnoterapiei. 

În instrucțiunile pe care le dau clienților mei, îi atenționez că ar 
trebui să își antreneze creierul că atingă stările alpha 
Astfel se asigură buna comunicare dintre corp 

Câștigarea cooperării corpului presupune 3 pași:

1. Apropie-te de corpul tău cu compasiune, 
conștientizând că celulele lui au viață.

2. Întărește-i încrederea prin conversa
dorința ta de vindecare, de cooperare.

3. Lasă loc schimbărilor de-a lungul conversa
folosește cuvinte care să dea frâu liber emoțiilor.“

Corpul nostru ne ascultă, dacă știm să-

A comunica corect presupune: 

• să nu vorbești urât despre tine
• să nu te vaicări într-una 
• să nu-l critici niciodată, fă-i doar critică constructivă, 

ca el să vrea să fie mai bun!

 

 

C
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Corpul nostru e viu, comunică cu el și te 
țelege în multe aspecte. Celulele se 

pot modifica dacă le transmiți un mesaj 
 

Știai că corpul tău te ascultă și procedează exact așa 
„Fiecare parte a corpului tău deține propria 

uvintele date te vor ajuta să înțelegi capacitatea 
nemaipomenită a corpului uman, care te poate scoate din 

și morale sau spirituale. 

o noapte am început să îi vorbesc 
ță, fără a aștepta ceva. Apoi, la interval de o 

țesuturile mele au răspuns. Țesutul conjunctiv s-a întins, 
țesuturile cu cicatrici. Terminațiile nervoase s-au 

șchii au început să funcționeze independent. 
șchiul gambei, care era paralizat și fusese diagnosticat cu 

sindromul de durere regională, a revenit la viață. 

Bătăile inimii mele au început să crească imediat cum am 
știentizat ce se întâmpla: libertatea în fața bolii urma să fie 

țeles ce ar însemna asta pentru cei aflați 
ție similară cu a mea. Mi-am organizat abordarea 

șor de aplicat la clienți, și mi-am 
 

țiunile pe care le dau clienților mei, îi atenționez că ar 
ierul că atingă stările alpha și theta. 

Astfel se asigură buna comunicare dintre corp și minte. 

știgarea cooperării corpului presupune 3 pași: 

te de corpul tău cu compasiune, 
știentizând că celulele lui au viață. 

conversații care să propage 
ța ta de vindecare, de cooperare. 

a lungul conversației, 
ște cuvinte care să dea frâu liber emoțiilor.“ 

-i comunicăm corect! 

ști urât despre tine 

i doar critică constructivă, 
ca el să vrea să fie mai bun! 
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Apologeţii morţii 

      Mereu cu un pas înaintea progresului, Fran
urmă cu aproape un an să legifereze donarea involuntară de 
organe.  

acă o persoană trecută la cele veșnice nu stipulează în 
mod expres, scris sau oral, că nu dore
prelevate organele după moarte, atunci statul francez 

dispune de trupul omului după cum consideră de cuviin
a fost diseminată, printre alții, cu încântare (?) și de fostul 
ministru tehnocrat al Sănătății, despre care un filosof român 
spunea că are calități angelice. 

E relevant și cine susține o asemenea lege, dar important este a 
vedea ce se ascunde în spatele ideii, care sunt presupozi
filosofice și politice ale unei astfel de inovații sinistre.
Privită cu o superficialitate de neîngăduit, măsura este benefică. 
Vor fi salvate vieți numeroase, multă lume va fi fericită, nimeni,
în aparență, nu are de suferit etc. Doar că această perspectivă 
este una imanentistă, în care scopul vieții îl reprezintă doar 
prezervarea vieții acesteia, prin orice mijloace, deoarece ea este 
singura care există. Dincolo de moarte, nu mai este nimic. În
fond, dacă ne uităm cu atenție, măsura reprezintă semnul unei 
îndepărtări totale de restaurația inaugurată de creștinism. 

„Pierderea speranței creștine, neîncrederea curentă în viața de 
apoi, eșecul în înțelegerea Evangheliei și necredința în ea, în 
adevărul său divin – acestea au dus la experimentele blasfemice 
și monstruoase asupra personalității și vieții omului. Viziunea 
creștină asupra vieții și morții, înțelegerea și concepția creștină 
asupra vieții de aici drept un dar de la Dumnezeu ca pregătire 
pentru veșnicie – au fost pierdute în întregime. Iar de aici avem 
următorul rezultat: teroarea în fața morții, văzută ca o 
distrugere completă a vieții și o pulverizare a personalității; și 
o agățare cu dinții de viața pământească – trăie
trăiește, indiferent de cost sau mijloacele necesare pentru a
prelungi viața pământească, căci mai încolo nu este nimic
spunea Sf. Mitropolit Filaret al New Yorkului, într
care atingea subiectul transplantului. 

O rădăcină a acestei idei pernicioase de a trata corpul ca pe un 
obiect oarecare, pe care după moarte îl poți mutila, incinera sau 
cu care poți face, în principiu, cam ce vrei o reprezintă 
dualismul gnostic. 

În gândirea precreștină, în ereziile gnostice și în diverse culte 
orientale există o separare clară a sufletului de trup, care implică 
în mod natural dezavuarea acestuia din urmă. De aici, ca o 
consecință colaterală, și cruzimea, neașteptată pentru 
sensibilitățile creștine, prezentă în multe romane sau povestiri 
asiatice. 

În gândirea ortodoxă, există o distincție între trup și suflet, dar 
ea este mai degrabă analitică. Cele două sunt intim 
inextricabil legate, iar legătura dintre ele reprezintă o taină a 
persoanei, recunoscută parțial chiar și de firi mai moderne, care 

D
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Mereu cu un pas înaintea progresului, Franța a decis în 
aproape un an să legifereze donarea involuntară de 

șnice nu stipulează în 
mod expres, scris sau oral, că nu dorește să-i fie 
prelevate organele după moarte, atunci statul francez 

consideră de cuviință. Știrea 
ții, cu încântare (?) și de fostul 
ții, despre care un filosof român 

și cine susține o asemenea lege, dar important este a 
edea ce se ascunde în spatele ideii, care sunt presupozițiile 

și politice ale unei astfel de inovații sinistre. 
Privită cu o superficialitate de neîngăduit, măsura este benefică. 

ți numeroase, multă lume va fi fericită, nimeni, 
ță, nu are de suferit etc. Doar că această perspectivă 

ții îl reprezintă doar 
ții acesteia, prin orice mijloace, deoarece ea este 

singura care există. Dincolo de moarte, nu mai este nimic. În 
ție, măsura reprezintă semnul unei 
ția inaugurată de creștinism.  

ței creștine, neîncrederea curentă în viața de 
șecul în înțelegerea Evangheliei și necredința în ea, în 

acestea au dus la experimentele blasfemice 
și monstruoase asupra personalității și vieții omului. Viziunea 

ștină asupra vieții și morții, înțelegerea și concepția creștină 
ții de aici drept un dar de la Dumnezeu ca pregătire 

au fost pierdute în întregime. Iar de aici avem 
ța morții, văzută ca o 

ții și o pulverizare a personalității; și 
trăiește, trăiește, 

ște, indiferent de cost sau mijloacele necesare pentru a-ți 
ța pământească, căci mai încolo nu este nimic”, 

spunea Sf. Mitropolit Filaret al New Yorkului, într-o predică 

ase de a trata corpul ca pe un 
ți mutila, incinera sau 

ți face, în principiu, cam ce vrei o reprezintă 

ștină, în ereziile gnostice și în diverse culte 
o separare clară a sufletului de trup, care implică 

în mod natural dezavuarea acestuia din urmă. De aici, ca o 
ță colaterală, și cruzimea, neașteptată pentru 
țile creștine, prezentă în multe romane sau povestiri 

ție între trup și suflet, dar 
ea este mai degrabă analitică. Cele două sunt intim și 
inextricabil legate, iar legătura dintre ele reprezintă o taină a 

țial chiar și de firi mai moderne, care 

vorbesc astăzi despre o mfemorie a organelor. În tradi
creștină, după moarte, chiar dacă sufletul se desparte de trup, la 
înviere, oamenii vor învia și cu trupurile lor. Altfel spus, 
oamenii nu sunt doar suflet sau doar trup, iar fiecare om are 
corpul său personal, nu unul de împrumut sau unul surogat. 

Descoperirea ADN-ului și, odată cu ea, spulberarea 
argumentului că omul nu este același, deoarece celulele sale se 
schimbă neîncetat pe parcursul vieții, vine să confirme dintr
perspectivă empirică ideea de persoană
problemele legate de transplanturi 
caracteristici personale psihologice aruncă o lumină diferită de 
înțelepciunea modernă asupra întregii chestiuni.

O altă interpretare a problemei transplantului ne este oferită de 
evoluționism. Darwinisimul și moștenitorii săi ideologici relativ 
mai supli neagă ideea creației unor specii separate. Totul este un 
întreg continuum în care speciile evoluează unele din alt
ceea ce face ușor de acceptat nu doar ideea de a lua organe de la 
alți oameni, ci chiar și de la animale.  

Sistemul de presupoziții gnostico-evolu
de clar motivul pentru care o astfel de decizie legislativă trece 
drept un pas înainte (spre ce?), fără a sesiza niciuna din 
problemele importante. Însă, unul din adevărurile greu de 
înghițit este că dacă o viziune metafizică are deficiențe serioase, 
ca și cum asta nu ar fi destul de grav, atunci ele se vor reflecta 
mai devreme sau mai târziu și în concepția politică.

Potrivit celor care susțin inițiativa franceză, trupul nu doar că nu 
mai aparține lui Dumnezeu, dar el nu mai aparține nici măcar 
omului. Statul devine automat posesorul trupului tău, dacă nu ai 
fost suficient de precaut încât să lași o precizare scrisă în acest 
sens. Avem de-a face, în mod implicit, cu un comunism gnostic, 
care dispune de oameni fără niciun fel de respect pentru cultura, 
identitatea și trupul lor. Iar aici nu este vorba de niciun fel de 
metaforă, ci tocmai de structura internă a acestei idei.

Pentru a face mai limpede cazul, să comparăm transferul abuziv 
de organe cu situația unei persoane care deține o casă, iar în 
momentul morții nu are un testament explicit privitor la viitorul 
casei sale. Conform logicii franceze, statul devine automat 
proprietar al casei și o va utiliza după cum consideră. Va vinde 
ferestrele, va da jos acoperișul, va pune pe foc parchetul șamd. 
Moștenitorii nu au niciun drept asupra casei și niciun cuvânt de 
spus în fața statului. Autoritatea centrală este singura în măsură 
să decidă. Pentru prezervarea vieții, a ecosistemului, a reducerii 
încălzirii globale, a inechităților sociale, să spunem. 
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despre o mfemorie a organelor. În tradiția 
ștină, după moarte, chiar dacă sufletul se desparte de trup, la 

și cu trupurile lor. Altfel spus, 
oamenii nu sunt doar suflet sau doar trup, iar fiecare om are 

unul de împrumut sau unul surogat.  
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de clar motivul pentru care o astfel de decizie legislativă trece 
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țit este că dacă o viziune metafizică are deficiențe serioase, 
și cum asta nu ar fi destul de grav, atunci ele se vor reflecta 

și în concepția politică. 

țin inițiativa franceză, trupul nu doar că nu 
ține lui Dumnezeu, dar el nu mai aparține nici măcar 

omului. Statul devine automat posesorul trupului tău, dacă nu ai 
și o precizare scrisă în acest 

a face, în mod implicit, cu un comunism gnostic, 
care dispune de oameni fără niciun fel de respect pentru cultura, 

și trupul lor. Iar aici nu este vorba de niciun fel de 
ai de structura internă a acestei idei. 

Pentru a face mai limpede cazul, să comparăm transferul abuziv 
ția unei persoane care deține o casă, iar în 

ții nu are un testament explicit privitor la viitorul 
cii franceze, statul devine automat 

și o va utiliza după cum consideră. Va vinde 
șul, va pune pe foc parchetul șamd. 

ștenitorii nu au niciun drept asupra casei și niciun cuvânt de 
toritatea centrală este singura în măsură 

ții, a ecosistemului, a reducerii 
ților sociale, să spunem.  
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Comunismul acesta, de altfel, nu este deloc întâmplător 
reflectă cu exact aceleași argumente și soluții și în chestiunea 
vaccinurilor. Nu demult, același ministru tehnocrat al Sănătății a 
propus o lege a vaccinurilor în care părinții nu doar că trebu
își motiveze decizia de a opta să nu își înțepe copiii, dar sunt 
nevoiți să participe și la niște cursuri (ședințe) de instruire cu 
privire la avantaje, înainte de a decide. 

În altă ordine de idei, chiar dacă lăsăm deoparte argumenta
libertariană cu privire la proprietatea asupra corpului, ar trebui 
să fie limpede că și într-o perspectivă mai tradiționalistă politic, 
situația nu ar diferi prea tare. Pentru că drepturile asupra celui 
decedat ar aparține rudelor celor mai apropiate, Bisericii de ca
aparține și, în cele din urmă, comunității locale. În niciun caz, 
autorității centrale. 

În fine, o altă problemă practică, greu de ocolit în contextul 
transplanturilor o reprezintă situația celor aflați în moarte 
clinică. Practic, o astfel de lege creează stimulentele perfecte 
pentru a-i declara pe tot mai mulți pacienți decedați, chiar dacă 
mulți dintre ei ar putea să devină din nou perfect sănătoși, după 
cum o dovedesc nenumărate cazuri. 

Legea transplanturilor obligatorii va fi adoptată, probabil, 
noi în țară. Și nu va fi vorba doar de maimuțăreala tipic 
românească în fața idolilor de la apus. Când sistemul de 
presupoziții religioase și filosofice se schimbă radical, 
consecințele nu întârzie să apară. Așa că, fără un reviriment al 
vieții și gândirii creștine, alunecarea în barbarie este inevitabilă.

Cinci pași necesari pentru o relație 
durabilă și fericită 

 
Dr. John M. Grohol, psiholog

 
            Fiecare cuplu are propria sa „reţetă” pentru 
armonie şi fericire în relaţie, pentru că cei doi iubi
să se cunoască în timp unul pe celălalt poate mai bine decât 
oricine altcineva din lume, și pot să ajungă astfel la a
cunoaște pe Dumnezeu prezent în mod tainic în fiecare 
dintre noi.  

e lângă aceste „ingrediente” care ajută la menţinerea unei 
legături puternice de suflet, dar în același timp detașate, şi 
pe care numai cei doi le cunosc, există şi câ

care cu toţii îi putem face pentru a construi o relaţie de dragoste 
sănătoasă, de durată şi plină de împlinire. 

P
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Comunismul acesta, de altfel, nu este deloc întâmplător și se 
și în chestiunea 

și ministru tehnocrat al Sănătății a 
ții nu doar că trebuie să 

și motiveze decizia de a opta să nu își înțepe copiii, dar sunt 
ți să participe și la niște cursuri (ședințe) de instruire cu 

 

În altă ordine de idei, chiar dacă lăsăm deoparte argumentația 
ă cu privire la proprietatea asupra corpului, ar trebui 

ționalistă politic, 
ția nu ar diferi prea tare. Pentru că drepturile asupra celui 

ține rudelor celor mai apropiate, Bisericii de care 
ține și, în cele din urmă, comunității locale. În niciun caz, 

În fine, o altă problemă practică, greu de ocolit în contextul 
ția celor aflați în moarte 

ză stimulentele perfecte 
ți pacienți decedați, chiar dacă 

ți dintre ei ar putea să devină din nou perfect sănătoși, după 

Legea transplanturilor obligatorii va fi adoptată, probabil, și la 
țară. Și nu va fi vorba doar de maimuțăreala tipic 

ța idolilor de la apus. Când sistemul de 
ții religioase și filosofice se schimbă radical, 
țele nu întârzie să apară. Așa că, fără un reviriment al 

știne, alunecarea în barbarie este inevitabilă. 

și necesari pentru o relație 

r. John M. Grohol, psiholog 

Fiecare cuplu are propria sa „reţetă” pentru 
armonie şi fericire în relaţie, pentru că cei doi iubiți ajung 
să se cunoască în timp unul pe celălalt poate mai bine decât 

și pot să ajungă astfel la a-L 
ște pe Dumnezeu prezent în mod tainic în fiecare 

e lângă aceste „ingrediente” care ajută la menţinerea unei 
și timp detașate, şi 

pe care numai cei doi le cunosc, există şi câțiva pași pe 
care cu toţii îi putem face pentru a construi o relaţie de dragoste 

 
„Dacă poţi înţelege şi accepta că este nevoie constant de atenţie 
şi eforturi constructive într-o relaţie, ai pornit pe drumul cel 
bun”, spune în articolul său dr. John M. Grohol, psiholog, 
cercetător, CEO şi fondatorul platformei PsychCentral. A 
menţine o relaţie nu este un lucru uşor, notează dr. Grohol, care 
ne sfătuiește urmarea a cinci pași care îi pot ajuta pe cei doi 
iubiți să clădească o legătură solidă, care să reziste în timp şi 
care să îi umple de fericire, dar și să îi ajute în clipele de 
încercare. 
 
1. Un prim aspect pe care cei doi iubiți trebuie să îl ia în calcul 
este să se iubească, să fie plini de aspira
nu facă compromisuri, dar în același timp să fie atenți fiecare la 
nevoile sufletești ale celuilalt. „Relaţiile nu înseamnă doar să
primești, ci şi să dăruieşti”, amintește expertul. Fiecare dintre 
noi are o personalitate aparte şi propriile sale nevoi. De aceea, 
unele situaţii trebuie tratate cu înţelegere din partea ambilor 
parteneri, astfel încât niciunul să nu îşi piardă propria i
Dacă, în schimb, doar unul renunţă la sine pentru a satisface 
nevoile celuilalt, apare inegalitatea în relaţie, lucru care poate 
conduce, în timp, la acumularea de stări negative interioare ce 
vor dărâma tot ce cuplul a clădit până atunci.
 
2. Primul pas ne conduce către un altul: necesitatea de a
dezvălui ființei iubite propriile tale nevoi. Poate că teama de 
reacţia celuilalt, frica de a nu fi părăsit, judecat sau neînţeles te 
va determina să îţi ascunzi adevăratele dorinţe. Fie că este 
vorba, de exemplu, de schimbarea locului de muncă sau 
avansarea pe o poziţie mai bună la serviciu, lucru care poate 
aduce schimbări majore atât în ceea ce priveşte resursele 
financiare, cât şi timpul pe care îl poţi dedica fiin
sfii să îi împărtăşeşti celuilalt nevoile tale. Ai grijă să manife
în permanență iubire și respect față de perechea ta și fii deschis 
pentru calea de mijloc. 
 
3. Se petrece ca într-un cuplu să mai apară 
înainte de a porni o ceartă, reflectează dacă ac
adevărat necesară. Viața de cuplu poate fi uneori plină de 
provocări. Dacă motivul pentru care eşti nemulţumit este unul 
minor, poţi apela mai degrabă la o discuţie simplă, prin care să 
îl rogi pe celălalt să fie mai atent. Astfel, îţi păstre
necesară pentru a rezolva problemele cu adevărat importante şi 
eviţi certuri inutile care pot degenera în adevărate câmpuri de 
bătălie. 
 
4. În schimb, fă-ţi timp şi bucură-te de fiecare moment petrecut 
alături de iubitul/iubita ta. Construiţi îm
frumoase de care să vă amintiţi mai târziu cu drag, 
conducă spre a descoperi gradat, plini de încântare, pe 
Dumnezeu în celălalt. După ce au intervievat mai multe cupluri 
căsătorite de mai bine de 40 de ani, Matthew Boggs şi Ja
Miller au descoperit că iubirea plină de respect fa
este elementul comun care a contribuit la păstrarea relaţiilor 
fericite şi durabile. 
 
5. Nu în ultimul rând, un alt pas necesar constă în puterea 
fiecăruia dintre cei doi iubiți de a ier
departe. Niciunul dintre noi nu este perfect şi cu toţii greşim. 
Însă în momentele în care prin faptele şi vorbele noastre îl 
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bun”, spune în articolul său dr. John M. Grohol, psiholog, 
cercetător, CEO şi fondatorul platformei PsychCentral. A 

cru uşor, notează dr. Grohol, care 
ște urmarea a cinci pași care îi pot ajuta pe cei doi 

ți să clădească o legătură solidă, care să reziste în timp şi 
și să îi ajute în clipele de 

ți trebuie să îl ia în calcul 
este să se iubească, să fie plini de aspirație către Dumnezeu și să 

și timp să fie atenți fiecare la 
ști ale celuilalt. „Relaţiile nu înseamnă doar să 

ști, ci şi să dăruieşti”, amintește expertul. Fiecare dintre 
noi are o personalitate aparte şi propriile sale nevoi. De aceea, 
unele situaţii trebuie tratate cu înţelegere din partea ambilor 
parteneri, astfel încât niciunul să nu îşi piardă propria identitate. 
Dacă, în schimb, doar unul renunţă la sine pentru a satisface 
nevoile celuilalt, apare inegalitatea în relaţie, lucru care poate 
conduce, în timp, la acumularea de stări negative interioare ce 
vor dărâma tot ce cuplul a clădit până atunci. 

rimul pas ne conduce către un altul: necesitatea de a-i 
ței iubite propriile tale nevoi. Poate că teama de 

reacţia celuilalt, frica de a nu fi părăsit, judecat sau neînţeles te 
va determina să îţi ascunzi adevăratele dorinţe. Fie că este 

, de exemplu, de schimbarea locului de muncă sau 
avansarea pe o poziţie mai bună la serviciu, lucru care poate 
aduce schimbări majore atât în ceea ce priveşte resursele 
financiare, cât şi timpul pe care îl poţi dedica ființei iubite, nu te 

tăşeşti celuilalt nevoile tale. Ai grijă să manifești 
ță iubire și respect față de perechea ta și fii deschis 

un cuplu să mai apară și conflicte, dar 
înainte de a porni o ceartă, reflectează dacă aceasta este cu 

ța de cuplu poate fi uneori plină de 
provocări. Dacă motivul pentru care eşti nemulţumit este unul 
minor, poţi apela mai degrabă la o discuţie simplă, prin care să 
îl rogi pe celălalt să fie mai atent. Astfel, îţi păstrezi energia 
necesară pentru a rezolva problemele cu adevărat importante şi 
eviţi certuri inutile care pot degenera în adevărate câmpuri de 

te de fiecare moment petrecut 
alături de iubitul/iubita ta. Construiţi împreună momente 
frumoase de care să vă amintiţi mai târziu cu drag, și care să vă 
conducă spre a descoperi gradat, plini de încântare, pe 
Dumnezeu în celălalt. După ce au intervievat mai multe cupluri 
căsătorite de mai bine de 40 de ani, Matthew Boggs şi Jason 
Miller au descoperit că iubirea plină de respect față de celălalt 
este elementul comun care a contribuit la păstrarea relaţiilor 

5. Nu în ultimul rând, un alt pas necesar constă în puterea 
ți de a ierta şi de a merge mai 

departe. Niciunul dintre noi nu este perfect şi cu toţii greşim. 
Însă în momentele în care prin faptele şi vorbele noastre îl 
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rănim pe cel de lângă noi, este necesar să reflectăm asupra 
lucrurilor pe care le-am greşit, să ne oferim sincer scuzele şi să 
învăţăm să nu mai repetăm greşeala. Dacă noi suntem cei faţă 
de care s-a greşit, atunci trebuie să învăţăm să iertăm şi să 
trecem peste incident.  
 

Legume, fructe şi plante medicinale ce 
luptă cu radiaţiile 

          În ziua de astăzi, principalele surse de oxigen, 
alimentele, apa şi aerul sunt poluate şi pline de toxine. Orice 
formă de poluare privează organismul de oxigenul atât de 
esenţial pentru acesta.  

nsă atunci când vine vorba de 
radiaţiile nucleare, oamenii sunt 
supuşi unui experiment 

periculos.  

Expunerea şi contaminarea cu 
radiaţii poate fi prevenită sau chiar 
tratată cu ajutorul unei serii de 
alimente care ajută organismul 
uman să tolereze mai bine efectele 
poluării şi ale radiaţiilor. Rinichii 
sunt primul organ uman afectat de radiaţii. Trebuie reţinut 
faptul că un consum de alimente proaspete diminuează riscul de 
acumulare de chimicale. 

De exemplu, seminţele de hrişcă sunt bogate în rutin şi 
protejează împotriva radiaţiilor, stimulând de asemen
producţia de măduvă osoasă. 

Fibrele mucilaginoase din algele marine previn absorbţia 
stronţiului radioactiv, a bariului, cadmiului şi radiului, pe care le 
elimină din organismul uman. Algele marine sunt de asemenea 
bogate în iod natural. Acestea saturează tiroida cu necesarul de 
iod şi împiedică astfel ca tiroida să mai absoarbă iod radioactiv. 
Este recomandat deci să consumăm două linguri de alge pe zi. 
Înainte de a le consuma însă, trebuie să ne asigurăm că acestea 
provin din ape curate. 

Tot pentru evitarea problemelor cauzate de iradiere este 
recomandat consumul de orez brun şi sare de mare.

De asemenea, persoanele expuse radiaţiilor trebuie să evite cât 
de mult posibil zahărul şi produsele din făină albă.

Legume, fructe si plante care previn iradierea

Plantele bogate în clorofilă precum spirulina întăresc celulele, 
transportă oxigenul, ajută la detoxifierea sângelui şi a ficatului, 
neutralizează elementele poluante şi stimulează producţia de 
acid ribonucleic. Doza zilnică recomandată pentru o perso
este de 3 – 5 grame. 

Î 
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rănim pe cel de lângă noi, este necesar să reflectăm asupra 
cer scuzele şi să 

învăţăm să nu mai repetăm greşeala. Dacă noi suntem cei faţă 
a greşit, atunci trebuie să învăţăm să iertăm şi să 

Legume, fructe şi plante medicinale ce 

În ziua de astăzi, principalele surse de oxigen, 
alimentele, apa şi aerul sunt poluate şi pline de toxine. Orice 

privează organismul de oxigenul atât de 

sunt primul organ uman afectat de radiaţii. Trebuie reţinut 
faptul că un consum de alimente proaspete diminuează riscul de 

De exemplu, seminţele de hrişcă sunt bogate în rutin şi 
protejează împotriva radiaţiilor, stimulând de asemenea 

Fibrele mucilaginoase din algele marine previn absorbţia 
stronţiului radioactiv, a bariului, cadmiului şi radiului, pe care le 
elimină din organismul uman. Algele marine sunt de asemenea 

ză tiroida cu necesarul de 
iod şi împiedică astfel ca tiroida să mai absoarbă iod radioactiv. 
Este recomandat deci să consumăm două linguri de alge pe zi. 
Înainte de a le consuma însă, trebuie să ne asigurăm că acestea 

evitarea problemelor cauzate de iradiere este 
recomandat consumul de orez brun şi sare de mare. 

De asemenea, persoanele expuse radiaţiilor trebuie să evite cât 
de mult posibil zahărul şi produsele din făină albă. 

rea  

Plantele bogate în clorofilă precum spirulina întăresc celulele, 
transportă oxigenul, ajută la detoxifierea sângelui şi a ficatului, 
neutralizează elementele poluante şi stimulează producţia de 
acid ribonucleic. Doza zilnică recomandată pentru o persoană 

Legumele bogate în sulf precum broccoli, varza, ridichile, 
rucola sau gulia ajută la neutralizarea radicalilor liberi care 
distrug celulele. Alte legume bogate în sulf sunt usturoiul, ceapa 
şi fasolea. 

Alimentele bogate în pectină precum morcovii, seminţele de 
floarea soarelui sau merele ţin departe de organism elementele 
poluante ce astfel nu mai sunt asimilate. Legumele cu un 
conţinut ridicat de betacaroten precum cele cu frunze verzi sau 
cartofii dulci întăresc imunitatea şi pro
asemenea, usturoiul ţine la 
distanţă izotopii radioactivi. 

Iradierea are drept urmare şi 
instalarea anemiei. Astfel 
consumul de alimente verzi şi 
rădăcinoase ajută la 
fortificarea sângelui. Drojdia 
alimentară, bogată în vitamina 
B ajută la eliminarea 
metalelor grele din organism. 
Pentru tratarea efectelor 
secundare ale radiaţiilor sunt 
indicate şi alimentele bogate 
în acizi nucleici, precum 
spirulina, chlorella sau 
polenul. 

Legume şi plante medicinale care ajută la tratarea iradierii

Gelul de aloe vera ajută la vindecarea arsurilor provocate de 
radiaţii. Această plantă conţine stimulatori biogeni care ajută la 
regenerarea şi refacerea pielii.  

Rădăcina de brusture neutralizează şi îndepărtează toxinele din 
organism. 

Rădăcina de păpădie îmbunătăţeşte funcţia organelor care sunt 
implicate în procesul de eliminare a toxinelor din organism.

Ginsengul siberian îndepărtează oboseala, ameliorează 
simptomele produse de expunerea la radiaţii şi agenţi poluatori 
şi reduce efectele stresului. 

Rădăcina de ginseng scade efectele secundare ale radiaţiilor, iar 
recuperarea în urma expunerii îndelungate se face mult mai 
repede. 

Ceaiul verde este antioxidant, stimulează sistemul imunitar şi 
conţine agenţi radioprotectori. 

Seminţele de ciulin protejează organismul de radiaţiile din 
mediul înconjurător. 

Urzicile curăţă şi întăresc rinichii şi ajută la reînnoirea sângelui.

Menta reduce greaţa provocată de expunerea la radiaţii.
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Florile de trifoi roşu îmbunătăţesc sănătatea întregului 
şi ajută la eliminarea toxinelor. 

Ciupercile ganoderma întăresc sistemul imunitar după 
expunerea la radiaţii. 

Pătrunjelul, rozmarinul sau gingko biloba sunt alte plante ce au 
puternice proprietăţi detoxifiante. Acestea ajută la buna 
funcţionare a ficatului şi la eliminarea toxinelor din organism.

Suplimente alimentare ce luptă cu radiaţiile  

Nu doar anumite plante, ci şi suplimentele alimentare pot ajuta 
la tratarea iradierii. Cele mai indicate suplimente sunt cele care 
conţin antioxidanţi. 

Vitamina A şi betacarotenul îmbunătăţesc calitatea ţesuturilor, 
iar vindecarea este mai rapidă. 

Complexul de vitamine B îndepărtează stresul şi oboseala.

Vitamina C protejează împotriva poluanţilor, reduce 
simptomele alergiilor şi ajută la detoxifierea organismului.

Zincul ajută la eliminarea aluminiului, cadmiului şi a cuprului 
din organism. 

Calciul stopează absorbţia materialelor radioactive, iar 
magneziul protejează împotriva contaminării cu stronţiu 90.

Polenul de albine este nutritiv şi reduce efectele secundare ale 
contaminării cu radiu şi cobalt 60. 

Foloseşte ţintaura pentru extraordinara sa 
putere de purificare a organismului!

Ţintaura este o plantă cu valenţe terapeutice deosebite. Fiecare 
am trecut de nenumărate ori pe lângă ea pe dealurile cop
şi i-am admirat frumuseţea delicată, fără a bănui însă ce comori 
ascunde. 

Ţintaura (Centaurium erythraea) 
creşte în mod natural în Europa, Asia 
de Vest şi Africa de Nord. În ţara 
noastră este întâlnită în special în 
zonele despădurite, în tufişurile de la 
marginea pădurilor, pe pajiştile umede. 

În antichitate, era cunoscută ca „iarba 
de aur”, „fierea pământului”, „aurin” 
sau „iarba contra febrei”. Celţii 
credeau că ţintaura aduce noroc, iar 
practicanţii medicinei pe bază de 
plante din Scoţia obişnuiau să prescrie preparate cu ţintaură 
pentru a vindeca muşcăturile de şarpe precum şi alte veninuri. 

MedicinMedicinMedicinMedicin

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie 

Florile de trifoi roşu îmbunătăţesc sănătatea întregului organism 

Ciupercile ganoderma întăresc sistemul imunitar după 

Pătrunjelul, rozmarinul sau gingko biloba sunt alte plante ce au 
puternice proprietăţi detoxifiante. Acestea ajută la buna 

ficatului şi la eliminarea toxinelor din organism. 

Nu doar anumite plante, ci şi suplimentele alimentare pot ajuta 
la tratarea iradierii. Cele mai indicate suplimente sunt cele care 

a A şi betacarotenul îmbunătăţesc calitatea ţesuturilor, 

Complexul de vitamine B îndepărtează stresul şi oboseala. 

Vitamina C protejează împotriva poluanţilor, reduce 
organismului. 

Zincul ajută la eliminarea aluminiului, cadmiului şi a cuprului 

Calciul stopează absorbţia materialelor radioactive, iar 
magneziul protejează împotriva contaminării cu stronţiu 90. 

tele secundare ale 

Foloseşte ţintaura pentru extraordinara sa 
putere de purificare a organismului! 

Ţintaura este o plantă cu valenţe terapeutice deosebite. Fiecare 
am trecut de nenumărate ori pe lângă ea pe dealurile copilăriei 

am admirat frumuseţea delicată, fără a bănui însă ce comori 

obişnuiau să prescrie preparate cu ţintaură 
pentru a vindeca muşcăturile de şarpe precum şi alte veninuri. 

Este interesant de notat că, în Evul Mediu oamenii considerau 
că era o plantă supranaturală, care îi proteja de spiritele rele.

Flori de ţintaură sunt gravate pe mormântul renumitului poet 
englez William Wordsworth, care a fost un admirator al naturii.

Legenda spune că numele plantei îşi are originea în grecescul 
„kentauros”, fiind asociat cu centaurul Chiron, care era renumit 
pentru capacitatea sa de a recunoaşte potenţialul terapeutic al 
diferitelor ierburi. Se crede că planta a vindecat rana pe care i
provocase o săgeată otravită cu sânge de hidră şi cu unele 
ierburi. Pentru că centaurul era prietenul nepreţuit al oamenilor, 
l-a iniţiat pe Asclepios în tainele lecuirii cu ajutorul plantelor.

Ţintaura este considerată una dintre cele mai puternice plante cu 
efect depurativ ce se găsește pe meleagurile noastre. Pentru că 
face curăţenie generală în organism, este folosită primăvara 
când organismul are nevoie de detoxifiere şi revigorare.

Cum o recunoşti  

Este o plantă anuală sau bianuală, de 10
tulpina dreaptă, ramificata la partea superioara. La bază are o 
rozetă de frunze care se usucă după înflorire. Frunzele tulpinale 
sunt scurt peţiolate, alungite, cu 3-5 nervuri. Florile, de culoare 
roz, roz-purpuriu, mai rar albe, sunt grupate la vârful tulpinii.

Compoziţie chimică  

Planta conţine: acid palmitic, principii amare, acid stearic, 
fitosteroli, alcaloizi monoterpenici, ulei volatil, 
lactone, alcool cerilic, substanţe minerale, triterpene.

Acţiune terapeutică  

Ţintaura are acţiune tonic-stomahică, uşor laxativă, 
antiinflamatoare, antipiretică, sedativă pentru sistemul nervos 
central, antibacteriană. 

Modalităţi de folosire  

1. Pulbere 
Se obţine prin măcinarea plantei uscate cu râşniţa electrică de 
cafea. Se depozitează în borcane de sticlă închise ermetic, în 
locuri întunecoase şi cât mai reci, pe o perioadă de maximum 3 
săptămâni. 
Se foloseşte în caz de: 
- hepatită virală de tip A, B sau C – se iau patru linguriţe de 
pulbere pe zi, în cure de o lună, cu 7-10 zile de pauză;
- obezitate – ia o linguriţă de pulbere cu jumătate de oră înaintea 
fiecărei mese timp de minim trei luni.  

Pulberea se ține sub limbă timp de 15-20 de min
înghite cu apă plată sau de izvor. 

2. Tinctură 
Pentru obţinerea ei este nevoie de 20 de linguri de pulbere, 250 

MedicinMedicinMedicinMedicină naturistă 

Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie     2017201720172017 

Este interesant de notat că, în Evul Mediu oamenii considerau 
că era o plantă supranaturală, care îi proteja de spiritele rele. 

t gravate pe mormântul renumitului poet 
englez William Wordsworth, care a fost un admirator al naturii. 

Legenda spune că numele plantei îşi are originea în grecescul 
”, fiind asociat cu centaurul Chiron, care era renumit 

a recunoaşte potenţialul terapeutic al 
diferitelor ierburi. Se crede că planta a vindecat rana pe care i-o 
provocase o săgeată otravită cu sânge de hidră şi cu unele 
ierburi. Pentru că centaurul era prietenul nepreţuit al oamenilor, 

s în tainele lecuirii cu ajutorul plantelor. 

Ţintaura este considerată una dintre cele mai puternice plante cu 
ște pe meleagurile noastre. Pentru că 

face curăţenie generală în organism, este folosită primăvara 
nevoie de detoxifiere şi revigorare. 

Este o plantă anuală sau bianuală, de 10-40 cm înălţime, cu 
tulpina dreaptă, ramificata la partea superioara. La bază are o 
rozetă de frunze care se usucă după înflorire. Frunzele tulpinale 

5 nervuri. Florile, de culoare 
purpuriu, mai rar albe, sunt grupate la vârful tulpinii. 

Planta conţine: acid palmitic, principii amare, acid stearic, 
fitosteroli, alcaloizi monoterpenici, ulei volatil, flavonoide, 
lactone, alcool cerilic, substanţe minerale, triterpene. 

stomahică, uşor laxativă, 
antiinflamatoare, antipiretică, sedativă pentru sistemul nervos 

Se obţine prin măcinarea plantei uscate cu râşniţa electrică de 
cafea. Se depozitează în borcane de sticlă închise ermetic, în 
locuri întunecoase şi cât mai reci, pe o perioadă de maximum 3 

se iau patru linguriţe de 
10 zile de pauză; 

ia o linguriţă de pulbere cu jumătate de oră înaintea 
 

20 de minute şi apoi se 

Pentru obţinerea ei este nevoie de 20 de linguri de pulbere, 250 
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ml de alcool alimentar de 90 de grade şi 250 ml de apă de izvor. 
Ingredientele se amestecă bine, se pun într-un recipient care se 
închide ermetic şi lasă la macerat 2 săptămâni, având grijă să se 
agite zilnic recipientul. După trecerea celor 2 săptămâni, se 
filtrează şi se depozitează în sticluţe mici, închise la culoare. 

Se administrează pentru: 
- diskinezie biliară – câte o linguriţă de tinctură diluată cu 
puţină apă înainte cu 15 minute de fiecare masă, în cure de trei 
săptămâni; 
- adjuvant contra giardiei – se administrează o linguriţă de 
extract, după care se ia la un sfert de oră medicamentul sau 
remediul natural prescris de medic contra acestei afecţiuni; 
- balonare, dispepsie – cu cinci minute înainte de a mânca, se ia 
pe stomacul gol o linguriţă de extract; 
- febră la adulţi – contra acceselor de febră, indiferent de cauza 
lor, se administrează câte o linguriţă de tinctură. 

3. Sirop 
Ca să obţii siropul ai nevoie de 2 linguri plantă mărunţită care 
se pun la macerat în 50 ml de apă (un sfert de pahar). După 8-10 
ore se filtrează şi lichidul obținut se pune deoparte. Planta 
rămasă după filtrare se pune în 50 ml de apă şi se fierbe timp de 
5 minute; se lasă să se răcească şi apoi se filtrează. Cele două 
extracte se amestecă și peste ele se adaugă jumătate de kilogram 
de miere. 

Este util în caz de: 
- febră la copii – se administrează 4-6 linguriţe de sirop pe zi, 
dar nu mai mult de trei zile la rând; 
- adjuvant în leucemie – se ţin cure cu sirop, cu durata de două 
luni, cu două săptămâni de pauză. Se iau patru-şase linguriţe pe 
zi, între mese. 

4. Infuzie combinată 
2-3 linguriţe de plantă mărunțită se pun la macerat în apă timp 
de 8-10 ore, apoi se filtrează şi lichidul rezultat se pune 
deoparte, iar planta se fierbe timp de 5 minute în 250 ml de apă. 
După ce se răceşte, se filtrează şi apoi se amestecă cele 2 
lichide. 

Se foloseşte: 
- intern în caz de: intoxicaţii alcoolice, intoxicaţii cu substanţe 
chimice – se administrează 1-2 căni pe zi. Favorizează 
eliminarea toxinelor prin scaun, urină şi transpiraţie; 
- extern – băi pentru a trata oxiurii – băile sunt calde, la 38-40 
de grade Celsius. 

5. Cataplasmă 
Pentru a pregăti o cataplasmă este nevoie de o mână de frunze 
mărunţite, care se lasă la macerat în apă caldă, la 40-50 grade, 
timp de 1-2 ore, să se înmoaie.  
Cataplasma se aplică direct pe locul afectat, acoperindu-se cu 
un tifon şi deasupra se pune o sticlă cu apă cât mai fierbinte. Se 
ține timp de o oră. 

Este utilă în caz de: 
- nevralgie sciatică – tratamentul se face în timpul crizelor de 

sciatică, de două ori pe zi; 
- colici renale – se ţine vreme de 2-4 ore, schimbând bidoanele 
cu apă fierbinte o dată la 30-40 de minute, aşa încât cataplasma 
să rămână mereu caldă. 

6. Suc proaspăt 
Se obţine prin zdrobirea tulpinilor proaspăt culese. Are efect 
antiinflamator, antiinfecţios şi favorizează vindecarea rapidă şi 
fără semne a leziunilor pielii. Este util în caz de eczemă. 

7. Vin 
Pentru obţinerea acestui preparat terapeutic este nevoie de 1 
litru de vin negru de struguri, şase linguri de ţintaură mărunţită, 
trei tulpini înflorite de busuioc şi şase linguri de miere. Toate 
ingredientele se pun într-un recipient care se închide ermetic şi 
lasă la macerat timp de două săptămâni, după care filtrează. 

Este util în caz de: 
- constipaţie atonă – se iau după fiecare masă 1-3 linguri de vin, 
care are un intens efect de stimulare a peristaltismului întregului 
tub digestiv, inclusiv a colonului, ajutând astfel la eliminarea 
materiilor reziduale prin scaun; 
- convalescenţă, anorexie – înainte de fiecare masă, se beau 
câteva linguri de vin de ţintaură. 

Recoltarea  

Se recoltează numai părţile aeriene prin tăiere (cu un cuţit sau 
cu o foarfecă, pentru a proteja rădăcinile) în lunile iunie-august, 
când planta are o culoare verde deschis, iar florile sunt de 
culoare roz sau roşii. După recoltare, tulpinile de ţintaură se 
leagă în buchete nu foarte groase, care se atârnă pe o sfoară sau 
se întind în strat subţire şi se usucă la umbră, în locuri bine 
aerisite. Din jumătate de kilogram de ţintaură rezultă, după 
uscare, ceva mai puţin de o sută de grame de plantă. 

Precauţii şi contraindicaţii  

Ţintaura este contraindicată femeilor însărcinate, deoarece poate 
provoca declanșarea de contracţii uterine. De asemenea, este 
contraindicată în doze mari (peste două grame pe zi) 
persoanelor foarte slăbite, caşectice, deoarece efectul său tonic 
amar foarte puternic este greu de suportat de un organism 
devitalizat. 
Se administrează cu prudenţă în timpul crizelor biliare, întrucât 
poate produce contracţii ale musculaturii netede şi poate agrava 
durerile. 
Este contraindicată de asemenea în gastritele hiperacide şi în 
ulcerul gastric. 

Ţintaura şi starea de bine  

Conform teoriei Bach, ţintaura este un remediu pentru cei care 
îşi anulează propria personalitate pentru a se dedica doar 
nevoilor celorlalţi. Din cauza nesiguranţei lor de fond, nu 
reuşesc niciodată să refuze o cerere. Aceste persoane sunt 
resemnate în starea lor de supunere şi nevoia de a-l ajuta pe 
celălalt este atât de mare încât nu realizează că sunt folosite de 
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personalităţile mai puternice, astfel că deciziile lor nu sunt 
niciodată autonome, ci mereu influenţate de altcineva.

Simptomele fiziologice ale acestei stări sunt: oboseală, apatie, 
cădere nervoasă, depresie, febră, durere de cap. 

Ca urmare a tratamentului cu țintaură, persoana nu
natura proprie, însă aceasta este direcţionată spre un scop mai 
înalt, dezvoltând energia pentru a servi mai degrabă unei cauze 
valide decât intereselor particulare ale cuiva. Ea dezvoltă relaţii 
de colaborare armonioase cu ceilalţi, câştigă respectul şi 
încrederea in ceilalţi, dar şi spaţiu personal. Cu alte cuvinte, 
capătă hotărâre, autonomie, hotărâre în atingerea propriilor 
obiective. 

Turiţa mare – Indicaţii terapeutice

       Denumirea plantei – Agrimonia eupatoria
de botanistul Carl von Linne în amintirea regelui Mitridate 
Eupator din Pont, cel care se pare că a descoperit puterea 
tămăduitoare a plantei (a trăit din 120 până în anul 63 î.H.).

ovestea în sine este frumoasă. Se pare că în ultimii ani ai 
domniei sale, regele era adesea imobilizat la pat pentru că 
avea stări de oboseală 

puternică, dureri abdominale, 
dureri de cap, greţuri şi vărsături 
pentru care medicii nu găseau 
niciun remediu. În disperare de 
cauză, aceştia au hotărât să se 
folosească şi de leacurile din 
popor şi au apelat la o plantă cu 
flori galbene, al cărui nume nu 
se cunoştea. Creştea pretutindeni 
şi avea reputaţia de făcătoare de 
minuni. Nu mică le-a fost 
mirarea când, după doar câteva 
zile, starea regelui s-a 
îmbunătăţit vizibil pentru ca, 
după câteva săptămâni, să se vindece complet. În semn de 
recunoştinţă, regele a ordonat ca planta să primească numele 
său. De atunci, denumirea ştiinţifică a turiţei este 
eupatoria. 

Datorită numeroaselor studii moderne ce au vizat calităţile 
plantei, turiţa este astăzi recunoscută oficial de către medicina 
modernă ca fiind utilă ca tratament împotriva afecţiunilor 
ficatului, tulburărilor digestive, bolilor de rinichi, împotriva 
gutei şi a reumatismului. 

Cum o recunoşti  

Turiţa mare creşte spontan prin păduri, tufişuri, pajişti de la 
câmpie până în zona montană, în locurile uşor umbrit
umede. 

P
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personalităţile mai puternice, astfel că deciziile lor nu sunt 
niciodată autonome, ci mereu influenţate de altcineva. 

Simptomele fiziologice ale acestei stări sunt: oboseală, apatie, 

țintaură, persoana nu-şi modifică 
natura proprie, însă aceasta este direcţionată spre un scop mai 
înalt, dezvoltând energia pentru a servi mai degrabă unei cauze 
valide decât intereselor particulare ale cuiva. Ea dezvoltă relaţii 
de colaborare armonioase cu ceilalţi, câştigă respectul şi 
încrederea in ceilalţi, dar şi spaţiu personal. Cu alte cuvinte, 
capătă hotărâre, autonomie, hotărâre în atingerea propriilor 

Indicaţii terapeutice 

Agrimonia eupatoria – a fost dată 
amintirea regelui Mitridate 

se pare că a descoperit puterea 
tămăduitoare a plantei (a trăit din 120 până în anul 63 î.H.). 

ovestea în sine este frumoasă. Se pare că în ultimii ani ai 
domniei sale, regele era adesea imobilizat la pat pentru că 

după câteva săptămâni, să se vindece complet. În semn de 
a planta să primească numele 

său. De atunci, denumirea ştiinţifică a turiţei este Agrimonia 

Datorită numeroaselor studii moderne ce au vizat calităţile 
plantei, turiţa este astăzi recunoscută oficial de către medicina 

ratament împotriva afecţiunilor 
ficatului, tulburărilor digestive, bolilor de rinichi, împotriva 

Turiţa mare creşte spontan prin păduri, tufişuri, pajişti de la 
câmpie până în zona montană, în locurile uşor umbrite şi 

Este o specie perenă cu rizom scurt şi rădăcini filamentoase. 
Tulpina poate atinge înălţimea de 30-100 cm, este neramificată, 
rigidă, foarte păroasă, cu noduri. Frunzele sunt mari, întrerupt 
penat-sectate, foliole mari alternează cu foliole mic
culoare galbenă au forma unei cupe mici, foarte păroasă, 
muchiată, la vârf cu ghimpi încârligaţi şi sunt grupate în raceme 
spiciforme lungi. Se deschid de la bază spre vârf, din iunie până 
în octombrie. Fructele sunt 2 nucule cu ghimpi cu vâr

Substanţe active  

Turiţa mare conţine taninuri de natură catehinică, galotanin şi 
elagitanin, flavonozide: hiperină şi rutozid, glicozizi ai 
epigeninei şi luteolinei, substanţe amare, urme de ulei esenţial, 
izocumarine (agrimondida), dioxid de si
vitaminele C şi K, acid ursolic, triterpene pentaciclice, săruri 
minerale. 

Proprietăţi terapeutice  

Datorită substanţelor pe care le conţine, turiţa are:
- proprietăți astringente, datorită taninurilor;
- efect stimulant al apetitului, datorită substanţelor amare;
- acţiune antiinflamatoare şi cicatrizantă;
- acţiune diuretică, diaforetică, antivirală, antiseptică, 
hemostatică, expectorantă, antialergică;
- datorită derivaţilor catehinei, turiţa are şi proprietăţi 
antibacteriene. 

Indicaţii terapeutice  

Se utilizează atât intern cât şi extern sub formă de infuzie, 
gargară, spălături, alifie, cataplasme, comprese locale.

Pentru uz intern este indicată în caz de boli hepatice, afecţiuni 
ale căilor biliare, boli gastrointestinale, diaree, 
nefritice, leucoree, diabet, obezitate, astm, faringite, laringite, 
litiază biliară, boli reumatice, urticarii, insomnie, cefalee 
formă de pulbere administrată sublingual sau macerat. 

Pentru uz extern se foloseşte pentru a trata u
plăgi, afecţiuni oculare, gingivite, afte, stomatite, angine, 
entorse, contuzii, muşcături de şarpe, eczeme, înţepături de 
insecte, hemoroizi, erupţii cutanate – 
gargară, cataplasmă. 

Modalități de utilizare:  

1. Macerat: o linguriţă de plantă uscată şi măcinată, se pune la o 
cană cu apă rece de izvor, se lasă peste noapte, se strecoară 
dimineaţa şi se consumă uşor încălzit, şi, după gust, cu miere şi 
lămâie. Se beau zilnic câte 2-3 căni de macerat.

Este indicat în caz de: 
- laringită, faringită, dureri de gât – se administrează câte o cană 
de macerat o dată pe zi, seara, îndulcit cu miere. Durata 
tratamentului este de trei-cinci zile. Oamenii care, datorită 
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Este o specie perenă cu rizom scurt şi rădăcini filamentoase. 
100 cm, este neramificată, 

rigidă, foarte păroasă, cu noduri. Frunzele sunt mari, întrerupt 
sectate, foliole mari alternează cu foliole mici. Florile de 

culoare galbenă au forma unei cupe mici, foarte păroasă, 
muchiată, la vârf cu ghimpi încârligaţi şi sunt grupate în raceme 
spiciforme lungi. Se deschid de la bază spre vârf, din iunie până 
în octombrie. Fructele sunt 2 nucule cu ghimpi cu vârf îndoit. 

Turiţa mare conţine taninuri de natură catehinică, galotanin şi 
elagitanin, flavonozide: hiperină şi rutozid, glicozizi ai 
epigeninei şi luteolinei, substanţe amare, urme de ulei esenţial, 
izocumarine (agrimondida), dioxid de siliciu, acid nicotinic, 
vitaminele C şi K, acid ursolic, triterpene pentaciclice, săruri 

Datorită substanţelor pe care le conţine, turiţa are: 
ți astringente, datorită taninurilor; 

i, datorită substanţelor amare; 
acţiune antiinflamatoare şi cicatrizantă; 
acţiune diuretică, diaforetică, antivirală, antiseptică, 

hemostatică, expectorantă, antialergică; 
datorită derivaţilor catehinei, turiţa are şi proprietăţi 

Se utilizează atât intern cât şi extern sub formă de infuzie, 
gargară, spălături, alifie, cataplasme, comprese locale. 

este indicată în caz de boli hepatice, afecţiuni 
ale căilor biliare, boli gastrointestinale, diaree, dizenterie, colici 
nefritice, leucoree, diabet, obezitate, astm, faringite, laringite, 
litiază biliară, boli reumatice, urticarii, insomnie, cefalee – sub 
formă de pulbere administrată sublingual sau macerat.  

se foloseşte pentru a trata ulcere varicoase, 
plăgi, afecţiuni oculare, gingivite, afte, stomatite, angine, 
entorse, contuzii, muşcături de şarpe, eczeme, înţepături de 

 sub formă de băi locale, 

o linguriţă de plantă uscată şi măcinată, se pune la o 
cană cu apă rece de izvor, se lasă peste noapte, se strecoară 
dimineaţa şi se consumă uşor încălzit, şi, după gust, cu miere şi 

3 căni de macerat. 

se administrează câte o cană 
de macerat o dată pe zi, seara, îndulcit cu miere. Durata 

cinci zile. Oamenii care, datorită 
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profesiei, vorbesc sau cântă mult ar trebui să facă preventiv, în 
fiecare zi gargară cu ceai de turiţă mare. 
- anemie, răni, reumatism, lumbago, tulburări digestive, ciroză 
hepatică, în caz de scădere a activităţii hepatice, precum şi în 
bolile splenice – se consumă până la 4 căni de macerat pe zi; 
- câte 1 cană de macerat de 3 ori pe zi vindecă emfizemul 
pulmonar, dilatarea stomacului şi a intestinelor, apoi bolile 
renale şi cele vezicale, dacă remediul este folosit un timp mai 
îndelungat. 

2. Decoct  
Se foloseşte în caz de hemoragii: peste 30 de grame de plantă se 
toarnă 350 ml de apă. Se pune la fiert, la foc mic, până când 
volumul iniţial scade la jumătate. Se administrează câte o 
lingură, la fiecare trei ore. 

3. Baie de plante  
Pentru o baie completă sunt necesare 200 grame de turiţă mare. 
Plantele sunt puse peste noapte la macerat în apă rece. A doua zi 
cantitatea respectivă este ușor încălzită, iar extractul este turnat 
în apa de baie. Durata băii – 20 minute. Zona pieptului (inima) 
trebuie să stea în afara apei, sau la fiecare cinci minute (de stat 
în apa caldă) se stropeşte pieptul cu apă rece. Nu este indicat să 
te ştergi când ieşi din baie, ci să te înveleşti într-un prosop sau 
un halat şi să te bagi imediat în pat timp de o oră pentru a 
transpira.  

4. Alifie  
Preparare: 2 mâini pline de frunze, flori şi tulpini râşnite până se 
obţine o pulbere fină se pun în 250 grame de ghee. Se încălzeşte 
uşor gheea (pe foc foarte mic) şi se amestecă pulberea de plante 
în această ghee călduţă până la omogenizare şi încă 2-3 minute 
după aceea, apoi se trage recipientul de pe foc, se acoperă şi se 
lasă la rece peste noapte. A doua zi crema astfel obţinută se 
pune în borcănele. 
Se recomandă în caz de varice şi ulceraţii ale gambei, fiind de 
un real folos în tratarea rănilor care se vindecă greu. 

5. Tinctură  
La o parte de plantă tocată se adaugă cinci părţi de alcool 
alimentar de 70 de grade, se acoperă şi se lasă la macerat într-un 
loc ferit de lumina soarelui, timp de zece zile. Se agită 
recipientul zilnic. La final se strecoară şi se administrează câte 
zece picături, de trei ori pe zi, cu zece zile înainte de începerea 
menstruaţiei. Durata tratamentului este de trei-patru luni. 

6. Cataplasmă 
Peste trei linguri de plantă mărunţită se toarnă două căni cu apă 
de izvor încălzită ușor, se acoperă, se lasă la infuzat timp de 
patru ore, apoi se strecoară. Este indicată în caz de gută, varice. 
Procedurile pot fi urmate zilnic, fără restricţie de timp. 

7. Amestec de plante pentru bolile hepatice  
Se foloseşte sub formă de macerat un amestec de plante alcătuit 
din: 
-100 grame de turiţă-mare, 100 grame de drăgaică şi 100 grame 
de vinariţă. Se beau zilnic trei ceşti de macerat, una dimineaţă, 
pe stomacul gol, iar în restul zilei se beau 2 ceşti, încetul cu 

încetul; 
- 2 grame de pelin şi 20 de grame de turiţă, ambele uscate, se 
pun la o cană cu apă încălzită ușor. Se acoperă, se lasă la 
macerat 1-2 ore şi se strecoară. Se bea cald, cu înghiţituri mici, 
fără a-l îndulci. Se administrează timp de două săptămâni, după 
care se face o pauză de alte două săptămâni şi se reia. 

Recoltare şi păstrare  

De la turiţa mare se utilizează atât partea aeriană, cât şi 
rădăcina. Planta se culege în perioada de înflorire, în iunie-iulie, 
înainte să rodească. Se taie cu cuţitul, la circa zece centimetri de 
la sol, evitând plantele cu tulpini lemnoase sau cele cu fructe. 
Rădăcinile se scot toamna, în septembrie-octombrie. Din partea 
superioară se fac bucheţele şi se atârnă sub streşini, la uscat. 
Partea inferioară (rădăcina) se spală bine sub jet de apă şi se 
pune la uscat într-o cameră bine aerisită. 

Contraindicaţii  

Nu se recomandă consumul plantei sub nicio formă în cazul 
bolilor cardiace, în caz de constipaţie, coagulare rapidă a 
sângelui sau hipotensiune arterială. La depăşirea dozelor 
recomandate pot apărea spasme, însoţite de eliberarea bruscă de 
pietre de la fiere sau ficat. 

Turiţa mare şi terapia florală  

Turiţa mare (Agrimonia eupatoria) este unul dintre cele 38 de 
remedii pentru suflet descoperite de doctorul Edwuard Bach. 
Conform teoriei Bach, turiţa mare este un remediu pentru cei 
care se află în perioada de negare a faptului că ar avea o 
problemă de orice tip. Îngrijorările cele mai mari ale 
persoanelor care se află în starea „agrimony” sunt de ordin 
practic şi material, cum ar fi lipsa banilor sau a locului de 
muncă şi frica de boli. Doborât de mii de griji, suferindul este 
sensibil, fragil, incoerent şi inconstant. 
Simptomele fiziologice ale acestei stări sunt: probleme gastrice 
şi respiratorii, dependenţa de alcool şi de medicamente 
psihotrope, tulburări obsesiv-compulsive, tendinţa spre 
depresie. 

Ca urmare a tratamentului, pacientul nu mai simte nevoia să-şi 
ascundă experienţele negative ci este capabil să le analizeze în 
mod pozitiv şi să obţină învățăminte din acestea. Acest remediu 
deblochează tensiunile şi ne învaţă să ne arătăm aşa cum 
suntem, fără frica de a nu fi acceptaţi, ceea ce duce la creşterea 
respectului de sine şi la îmbunătăţirea relaţiilor personale şi 
profesionale. Se obţine calm şi bucurie de viaţă, obiectivitate, 
capacitatea de a înfrunta dificultăţile odată cu eliminarea 
dependenţei de medicamente! 
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Mierea de ochi – un produs apicol
 uitat de lume 

        Mierea de ochi este un produs apicol cu o tradiţie de 
secole şi, după cum spune şi denumirea, este folosit în 
tratarea afecţiunilor oculare.  

in păcate, nu mai sunt prea mulţi crescători de albine 
care să recolteze acest produs apicol. 

Ce este mierea de ochi?  

Mierea de ochi este unul dintre 
cele mai vechi tratamente 
împotriva problemelor ochilor 
şi, practic, reprezintă mierea 
extrasă numai din căpăceala de 
faguri de salcâm. 

De ce numai această miere 
este considerată miere de 
ochi?  

După cum probabil ştiţi, 
căpăcelele fagurilor reprezintă un sigiliu natural pe care albina îl 
construieşte din glandele cerifere. La finalul construcţiei
lasă un orificiu foarte mic pe care îl foloseşte pentru a depune în 
ultimul moment o secreţie, o enzimă bactericidă numită 
lizozimă. Această enzimă are rolul de a proteja proviziile de 
miere din celule fagurilor împotriva sporilor, bacteriilor sau
ciupercilor (mucegaiuri). Datorită acestei enzime, mierea de 
salcâm din căpăceală are proprietăţi speciale faţă de restul 
mierii din celule, aceasta fiind mierea de ochi. 

Cum se administrează  

Pleoapele se ung cu miere de ochi, care se lasă apoi să 
acţioneze. Se recomandă ca aplicarea să se facă seara înainte de 
culcare – înainte să vă așezați în pat, ungeţi finuţ pleoapele cu 
miere şi vă culcaţi, lăsând astfel emulsia să acţioneze.

Cum acţionează  

După ungerea pleoapelor cu miere, va apare o usturime 
suportabilă și vor fi excitate glandele lacrimale de la baza 
ochilor (lângă nas), care vor începe să lăcrimeze. Între secreţia 
lacrimală şi miere se va forma o emulsie care, datorită enzimei 
bactericide (lizozima din miere) şi complexului de vitamine 
conţinut, va dezinfecta ochii şi va hrăni ţesutul conjunctiv.

Ce tratăm cu mierea de ochi?  

- Cearcăne foarte pronunţate şi roşeaţa ochilor; 
- Iritaţii ale ochilor (datorate poluării, prafului etc.);

D
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un produs apicol 

Mierea de ochi este un produs apicol cu o tradiţie de 
secole şi, după cum spune şi denumirea, este folosit în 

in păcate, nu mai sunt prea mulţi crescători de albine 

căpăcelele fagurilor reprezintă un sigiliu natural pe care albina îl 
construieşte din glandele cerifere. La finalul construcţiei, albina 
lasă un orificiu foarte mic pe care îl foloseşte pentru a depune în 
ultimul moment o secreţie, o enzimă bactericidă numită 
lizozimă. Această enzimă are rolul de a proteja proviziile de 
miere din celule fagurilor împotriva sporilor, bacteriilor sau 
ciupercilor (mucegaiuri). Datorită acestei enzime, mierea de 
salcâm din căpăceală are proprietăţi speciale faţă de restul 

Pleoapele se ung cu miere de ochi, care se lasă apoi să 
eze. Se recomandă ca aplicarea să se facă seara înainte de 

șezați în pat, ungeţi finuţ pleoapele cu 
miere şi vă culcaţi, lăsând astfel emulsia să acţioneze. 

După ungerea pleoapelor cu miere, va apare o usturime 
și vor fi excitate glandele lacrimale de la baza 

ochilor (lângă nas), care vor începe să lăcrimeze. Între secreţia 
lacrimală şi miere se va forma o emulsie care, datorită enzimei 
bactericide (lizozima din miere) şi complexului de vitamine 

va dezinfecta ochii şi va hrăni ţesutul conjunctiv. 

 
Iritaţii ale ochilor (datorate poluării, prafului etc.); 

- Ochi obosiţi din cauza lipsei somnului sau a statului prea mult
în faţa monitorului sau datorită unei munci migăloase ce solicită 
ochii; 
- Conjunctivită; 
- Eroziune de cornee; 
- Cataractă. 

De unde procuram miere de ochi şi cât costă?

Mierea de ochi poate fi procurată din magazinele de 
specialitate, de la târguri apicole sau de la un apicultor local, 
care ştie despre ce este vorba.
Aceasta se găseşte în ambalaje mici de 40g
jur de 10 lei/doză. 

O băutură-minune din cătină, sfeclă roşie 
şi morcovi poate preveni şi chiar ajuta la 
vindecarea cancerului dar şi a altor boli

 
       Băutura vitaminizantă cu sfeclă roşie, morcovi şi cătină 
este un adevărat izvor de sănătate, graţie multiplelor 
beneficii ale ingredientelor. 

ructul de cătină conţine o cantitate vitamina C de două 
ori mai mare decât măceşele şi de zece ori mai mare 
decât citricele. 

Morcovii, pe lângă conţinutul bogat de vitamina A, ajută la 
prevenirea cancerului, au efect anti-îmbătrânire, te ajută să ai o 
piele frumoasă şi o vedere mai bună. 

Iar sfecla roşie, datorită numeroaselor pr
conține, este un veritabil medicament oferit de natură.

Iată care sunt ingredientele necesare preparării acestei băuturi:
- 2 pahare suc de morcovi; 
- 1/2 pahar suc de cătină; 
- 1/2 pahar suc de sfeclă roşie. 

Sucurile proaspăt preparate, de preferat ob
unui storcător cu melc (prin presare), se pun într
amestecă bine. Băutura se serveşte imediat, pe stomacul
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Ochi obosiţi din cauza lipsei somnului sau a statului prea mult 
în faţa monitorului sau datorită unei munci migăloase ce solicită 

De unde procuram miere de ochi şi cât costă?  

Mierea de ochi poate fi procurată din magazinele de 
apicole sau de la un apicultor local, 

care ştie despre ce este vorba. 
Aceasta se găseşte în ambalaje mici de 40g-50g şi preţul este în 

minune din cătină, sfeclă roşie 
şi morcovi poate preveni şi chiar ajuta la 

rului dar şi a altor boli 

Băutura vitaminizantă cu sfeclă roşie, morcovi şi cătină 
este un adevărat izvor de sănătate, graţie multiplelor 

conţine o cantitate vitamina C de două 
măceşele şi de zece ori mai mare 

, pe lângă conţinutul bogat de vitamina A, ajută la 
îmbătrânire, te ajută să ai o 

, datorită numeroaselor principii active pe care le 
ține, este un veritabil medicament oferit de natură. 

Iată care sunt ingredientele necesare preparării acestei băuturi: 

parate, de preferat obținute cu ajutorul 
unui storcător cu melc (prin presare), se pun într-o sticlă şi se 
amestecă bine. Băutura se serveşte imediat, pe stomacul gol. 
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Super-tonicul care distruge infec
 din corp 

 
 

      Acest tonic a ajutat numeroși oameni să vindece multe 
boli virale, bacteriene, parazitare şi fungice, a vindecat 
chiar şi ciuma!  

uterea sa curativă este redutabilă, ac
antibacteriene (atât împotriva bacteriilor gram
gram-negative), antifungice și antivirale adăugându

efectele de stimulare a circulaţiei sângelui şi a fluxului limfatic, 
în toate părţile corpului. 

Acest remediu pe bază de plante este una dintre cele mai bune 
alegeri pentru tratamentul candidozei! El poate vindec
majoritate a infecțiilor cronice. Prin stimularea puternică a 
sistemului imunitar, ajută la vindecarea celor mai severe 
infecţii. Secretul puterii sale terapeutice stă în combinaţia 
puternică de înaltă calitate a mai multor produse naturale şi 
ingrediente proaspete! 

Înainte de a prezenta ingredientele de care aveți nevoie și modul 
de preparare a acestui tonic, un avertisment: este de preferat să 
purtaţi mănuşi în timpul pregătirii, în special atunci când 
manipulaţi ardeiul iute, deoarece poate avea un efect iritant 
asupra pielii. Vă prevenim de asemenea că mirosul unora dintre 
ingrediente este foarte puternic şi poate stimula sinusurile 
instantaneu! 

Ingrediente 

- 700 ml oţet din cidru de mere (folosiţi întotdeauna organic)
- ¼ cană de usturoi tocat foarte mărunt 
- ¼ cană de ceapă tocată mărunt 
- 2-3 ardei proaspeţi şi extrem de iuţi tocaţi foarte mărunt
- ¼ cană de ghimbir dat pe răzătoare (mărime cât mai mică)
- 2 linguri de hrean ras 
- 2 linguri de pulbere de turmeric sau 2 bucăţi de rădăcină de 
curcuma rasă 

Mod de preparare 

Se amestecă toate ingredientele într-un castron, cu excepţia 
oţetului. Amestecul rezultat se transferă apoi într
Peste compoziție se toarnă oţetul, se închide borcanul şi se agită 
bine. 

Păstraţi borcanul într-un loc răcoros şi uscat timp de 2 
săptămâni, agitându-l bine de mai multe ori pe zi. După 14 zile 
se strecoară lichidul rezultat cu ajutorul unui tifon.
Acum tonicul dumneavoastră este gata pentru a fi utilizat! Nu 
este nevoie să-l păstraţi în frigider. Acesta cu siguranţă nu se va 
altera. 

P 
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tonicul care distruge infecțiile 

și oameni să vindece multe 
boli virale, bacteriene, parazitare şi fungice, a vindecat 

uterea sa curativă este redutabilă, acțiunilor 
antibacteriene (atât împotriva bacteriilor gram-pozitive şi 

și antivirale adăugându-se 
efectele de stimulare a circulaţiei sângelui şi a fluxului limfatic, 

Acest remediu pe bază de plante este una dintre cele mai bune 
alegeri pentru tratamentul candidozei! El poate vindeca marea 

țiilor cronice. Prin stimularea puternică a 
sistemului imunitar, ajută la vindecarea celor mai severe 
infecţii. Secretul puterii sale terapeutice stă în combinaţia 
puternică de înaltă calitate a mai multor produse naturale şi 

ți nevoie și modul 
de preparare a acestui tonic, un avertisment: este de preferat să 
purtaţi mănuşi în timpul pregătirii, în special atunci când 

un efect iritant 
asupra pielii. Vă prevenim de asemenea că mirosul unora dintre 
ingrediente este foarte puternic şi poate stimula sinusurile 

700 ml oţet din cidru de mere (folosiţi întotdeauna organic) 

3 ardei proaspeţi şi extrem de iuţi tocaţi foarte mărunt 
¼ cană de ghimbir dat pe răzătoare (mărime cât mai mică) 

2 linguri de pulbere de turmeric sau 2 bucăţi de rădăcină de 

un castron, cu excepţia 
oţetului. Amestecul rezultat se transferă apoi într-un borcan. 

ție se toarnă oţetul, se închide borcanul şi se agită 

ăcoros şi uscat timp de 2 
l bine de mai multe ori pe zi. După 14 zile 

se strecoară lichidul rezultat cu ajutorul unui tifon. 
Acum tonicul dumneavoastră este gata pentru a fi utilizat! Nu 

siguranţă nu se va 

Sfat extra: Puteţi, de asemenea, să utilizaţi acest tonic în 
bucătărie, amestecându-l cu puţin ulei pentru a
diverse salate sau mâncăruri. 

Mod de utilizare 

Atenţie, gustul este foarte intens şi puternic! Pentru a 
senzația de arsură, este indicat să se mănânce o felie de 
portocală sau de lămâie după consumarea tonicului. Nu îl diluaţi 
cu apă, deoarece efectul se va reduce. 

Consumaţi o lingură în fiecare zi pentru a vă întări sistemul 
imunitar şi pentru a lupta
Dacă este necesar, măriţi cantitatea treptat, câte pu
zi, până când ajungeţi la o doză zilnică de aproximativ 1 pahar 
mic (de mărimea unui pahar de lichior).
Dacă vă luptaţi cu boli mai grave sau cu infecţii severe, luaţi o 
lingură de tonic de 5-6 ori pe zi. 

Poate fi consumat şi de femeile însărcinate cât şi de copii 
(cazuri în care se folosesc doze cât mai mici), deoarece 
ingredientele sunt naturale şi nu conţin toxine.

Beneficii pentru sănătate 

Usturoiul este un antibiotic puternic, cu o gamă largă de 
beneficii pentru sănătate. Spre deosebire de antibioticele 
chimice, care pe lângă bacteriile patogene omoară 
de bacterii prietenoase din trupul tău, usturoiul omoară doar 
bacteriile „neprietenoase”. Mai mult decât atât, 
stimulează dezvoltarea florei saprofite (bacteriile benefice), 
ajutând la refacerea ei. Usturoiul este totodată 
antifungic puternic. 

Ceapa este leguma cea mai apropiată de usturoi, având o acţiune 
similară, dar puţin mai blândă. Împre
duo extrem de puternic în lupta împotriva oricăror infec

Hreanul este o plantă cu efecte vindecătoare puternice la nivelul 
sinusurilor şi al plămânilor. Deschide canalele sinusurilor şi 
stimulează circulaţia, fiind deosebit de i
al gripei. 

Ghimbirul are proprietăţi antiinflamatorii şi stimulează 
circulaţia. 

Ardeiul iute este cel mai puternic stimulator al circulaţiei 
sanguine. Datorită proprietăţilor sale, acţionează ca un antibiotic 
în lupta împotriva bolilor, exact acolo unde este cea mai mare 
nevoie. 

Curcuma este un condiment cu numeroase proprietă
printre care se numără ac
antiinflamatoare, de blocare a dezvoltării celulelor canceroase şi 
de prevenire a demenței. Este deosebit de util pentru cei care se 
luptă cu durerile articulare. 

Oţetul din cidru de mere a fost folosit ca remediu încă din 
antichitate (anul 400 î.e.n.). Datorită proprietă
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Puteţi, de asemenea, să utilizaţi acest tonic în 
l cu puţin ulei pentru a-l folosi la 

Atenţie, gustul este foarte intens şi puternic! Pentru a ușura 
ția de arsură, este indicat să se mănânce o felie de 

portocală sau de lămâie după consumarea tonicului. Nu îl diluaţi 
 

Consumaţi o lingură în fiecare zi pentru a vă întări sistemul 
imunitar şi pentru a lupta cu răceala. 
Dacă este necesar, măriţi cantitatea treptat, câte puțin în fiecare 
zi, până când ajungeţi la o doză zilnică de aproximativ 1 pahar 
mic (de mărimea unui pahar de lichior). 
Dacă vă luptaţi cu boli mai grave sau cu infecţii severe, luaţi o 

Poate fi consumat şi de femeile însărcinate cât şi de copii 
(cazuri în care se folosesc doze cât mai mici), deoarece 
ingredientele sunt naturale şi nu conţin toxine. 

nic, cu o gamă largă de 
beneficii pentru sănătate. Spre deosebire de antibioticele 
chimice, care pe lângă bacteriile patogene omoară și milioane 
de bacterii prietenoase din trupul tău, usturoiul omoară doar 
bacteriile „neprietenoase”. Mai mult decât atât, usturoiul 
stimulează dezvoltarea florei saprofite (bacteriile benefice), 
ajutând la refacerea ei. Usturoiul este totodată și un agent 

Ceapa este leguma cea mai apropiată de usturoi, având o acţiune 
similară, dar puţin mai blândă. Împreună, acestea creează un 
duo extrem de puternic în lupta împotriva oricăror infecții. 

Hreanul este o plantă cu efecte vindecătoare puternice la nivelul 
sinusurilor şi al plămânilor. Deschide canalele sinusurilor şi 
stimulează circulaţia, fiind deosebit de indicat în cazul răcelii şi 

Ghimbirul are proprietăţi antiinflamatorii şi stimulează 

Ardeiul iute este cel mai puternic stimulator al circulaţiei 
sanguine. Datorită proprietăţilor sale, acţionează ca un antibiotic 

olilor, exact acolo unde este cea mai mare 

Curcuma este un condiment cu numeroase proprietăți curative, 
printre care se numără acțiunea antiinfecțioasă, 
antiinflamatoare, de blocare a dezvoltării celulelor canceroase şi 

e deosebit de util pentru cei care se 

Oţetul din cidru de mere a fost folosit ca remediu încă din 
antichitate (anul 400 î.e.n.). Datorită proprietăților sale, 
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Hipocrate l-a numit „părintele medicinei naturiste
Hipocrate ar fi folosit doar două remedii: mierea şi oţetul din 
cidru de mere. 

Oţetul din cidru de mere este făcut din mere proaspete coapte, 
care sunt ulterior fermentate, trecând apoi printr
riguros pentru a se obţine produsul final. Acesta conţine 
pectină, o fibră care reduce colesterolul rău şi reglează 
tensiunea arterială. 

Experţii în sănătate sunt de acord că oamenii au nevoie de mai 
mult calciu pentru buna funcţionare a organismului. Oţetul ajută 
practic la extracţia calciului din alimentele cu care intră în 
amestec, ajutând procesul de menţinere a rezistenţei osoase.

Oţetul de mere este bogat în potasiu, mineral cu un rol 
important în buna funcționare a organismului. Deficitul de 
potasiu determină o varietate de probleme, inclusiv căderea 
părului, exfolierea unghiilor, apariţia cariilor dentare precum şi 
sinuzita. Studiile au arătat că deficitul de potasiu în rândul 
oamenilor este în creştere lentă. Toate aceste probleme pot fi 
evitate dacă utilizaţi oţet de mere în mod regulat. Potasiul 
elimină de asemenea deşeurile toxice acumulate în organism.

Oţetul de mere conţine și acid malic, eficient în lupta împotriva 
infecţiilor fungice şi bacteriene. De asemenea, acest acid 
dizolvă depozitele de acid uric care se formează
articulaţiilor, ameliorând astfel durerile articulare. Acidul uric 
este dizolvat ulterior şi eliminat din organism. 

Oţetul din cidru de mere este util și în tratarea constipaţiei, a 
durerilor de cap, a artritei, oaselor fragile, indigestiei, 
colesterolului ridicat, diareei, eczemelor, a ochilor inflamaţi, a 
oboselii cronice, intoxicaţiei alimentare uşoare, în căderea 
părului, hipertensiune arterială, obezitate şi multe alte probleme 
de sănătate. 

Cele mai bune remedii în lupta cu bolile sunt cele 
acest super-tonic este o dovadă concretă. 

Beneficii extraordinare ale RODIEI

        Rodia este un fruct cu o coajă subţire care acoperă 
extrem de multe seminţe, cu o nuanţa roşiatică şi care a fost 
catalogată de oamenii de ştiinţă drept fruct minune.

uvântul rodie provine din limba neogreacă rodhi. Se 
crede că originea rodiei se găseşte undeva în Egiptul sau 
Iranul din anul 1600 î. Hr., unde probabil a fost venerata 

ca o sursă de hrană importantă dar care a fost şi utilizată pentru 
proprietăţile benefice asemenea unei plante medicinale. 
Inspirată de abundenţă seminţelor ca nişte bijuterii în crustă 
roşu aprins, rodia este văzut ca un simbol al fertilităţii şi 
prosperităţii în unele culturi. Exită numeroase beneficii dacă bei 
suc de rodie pentru sănătatea şi parul tău. Este unul dintre 
puţinele sucuri naturale de fructe care sunt la fel de benefice ca 
fructul însuşi. Acest lucru este valabil deoarece coaja conţine 
cantitatea maximă de antioxidanţi care este eliberată în 
abundenţă dacă rodia este stoarsă în timp ce faci sucul. În 

C

MedicinMedicinMedicinMedicin

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie 

părintele medicinei naturiste”. Se spune că 
pocrate ar fi folosit doar două remedii: mierea şi oţetul din 

Oţetul din cidru de mere este făcut din mere proaspete coapte, 
care sunt ulterior fermentate, trecând apoi printr-un proces 

produsul final. Acesta conţine 
pectină, o fibră care reduce colesterolul rău şi reglează 

Experţii în sănătate sunt de acord că oamenii au nevoie de mai 
mult calciu pentru buna funcţionare a organismului. Oţetul ajută 

ia calciului din alimentele cu care intră în 
amestec, ajutând procesul de menţinere a rezistenţei osoase. 

Oţetul de mere este bogat în potasiu, mineral cu un rol 
ționare a organismului. Deficitul de 

obleme, inclusiv căderea 
părului, exfolierea unghiilor, apariţia cariilor dentare precum şi 
sinuzita. Studiile au arătat că deficitul de potasiu în rândul 
oamenilor este în creştere lentă. Toate aceste probleme pot fi 

mod regulat. Potasiul 
elimină de asemenea deşeurile toxice acumulate în organism. 

și acid malic, eficient în lupta împotriva 
infecţiilor fungice şi bacteriene. De asemenea, acest acid 
dizolvă depozitele de acid uric care se formează în jurul 
articulaţiilor, ameliorând astfel durerile articulare. Acidul uric 

și în tratarea constipaţiei, a 
durerilor de cap, a artritei, oaselor fragile, indigestiei, 

sterolului ridicat, diareei, eczemelor, a ochilor inflamaţi, a 
oboselii cronice, intoxicaţiei alimentare uşoare, în căderea 
părului, hipertensiune arterială, obezitate şi multe alte probleme 

Cele mai bune remedii în lupta cu bolile sunt cele naturale, iar 

Beneficii extraordinare ale RODIEI 

Rodia este un fruct cu o coajă subţire care acoperă 
extrem de multe seminţe, cu o nuanţa roşiatică şi care a fost 

fruct minune.  

uvântul rodie provine din limba neogreacă rodhi. Se 
crede că originea rodiei se găseşte undeva în Egiptul sau 
Iranul din anul 1600 î. Hr., unde probabil a fost venerata 

ca o sursă de hrană importantă dar care a fost şi utilizată pentru 
prietăţile benefice asemenea unei plante medicinale. 

Inspirată de abundenţă seminţelor ca nişte bijuterii în crustă 
roşu aprins, rodia este văzut ca un simbol al fertilităţii şi 

Exită numeroase beneficii dacă bei 
e pentru sănătatea şi parul tău. Este unul dintre 

care sunt la fel de benefice ca 
fructul însuşi. Acest lucru este valabil deoarece coaja conţine 
ntitatea maximă de antioxidanţi care este eliberată în 

abundenţă dacă rodia este stoarsă în timp ce faci sucul. În 

prezent, beneficiile pentru sănătate ale rodiei se întrec cu cele 
ale afinilor şi ceaiului verde datorită conţinutului nutriţional.

Unii oameni nu se descurcă foarte bine cu mâncatul seminţelor 
de rodie sau să le scoată din coajă, motiv pentru care stoarcerea 
sucului de rodie oferă tot atâtea beneficii pentru sănătate, fiind 
mai uşor să bei sucul decât să mănânci seminţele. Sucul de 
rodie permite o asimilare rapidă şi uşoară a tuturor substanţelor 
nutritive în sânge de către organism. În comparaţie cu alte 
fructe, rodia conţine cantitatea maximă de antioxidanţi. Mai 
mult decât atât, conţin aproximativ de 3 ori mai mulţi 
antioxidanţi decât ceaiul verde şi portocalele.

Un singur pahar de suc de rodie poate oferi 40% din necesarul 
zilnic de acid folic şi vitaminele A, C, şi E. Proaspăt storsul suc 
de rodie neprocesat triumfă peste sucurile ambalate în orice zi şi 
moment, deoarece păstrează numărul maxim de vitamine.

După ce faceţi sucul, pentru a avea beneficii puternice pentru 
organism e bine să nu adaugaţi zahăr, fiind inflamator, şi poate 
contracara o parte dintre proprietaţile pentru sănătate.

Valoari nutriţionale pentru rodie 

Rodia este o mare sursă de acid elagic, precum şi de 
antioxidanţi, acid punicic. acid gras omega 5 polinesaturat este 
extrem de benefic pentru regenerarea şi proliferarea celulelor. 
Sucul acestui fruct este o sursă excepţională de vitamina A, C, 
E şi minerale precum calciu, fosfor, potasiu, fier, acid folic, 
niacină, tiamină, folaţi şi riboflavină. Concluzia este că rodia 
este un aliment bogat în beneficii nutriţionale pentru organismul 
uman, mai ales când îţi este greu consumi zilnic alimente care 
să conţină toate mineralele şi vitaminele necesare dozei zilnice 
recomandate. 

Benefiiciile pentru sănătate ale sucului de rodie

Rodia a fost folosită pentru proprietăţile sale medicinale în 
regiunile Orientului Mijlociu şi Orientului Îndepărtat de peste 
mii de ani. Aceasta a fost folosită ca tonic pentru a vindeca boli 
precum ulcerele şi diareea. Sucul de rodie conţine antioxidanţi
cum ar fi antociani şi acid elagic, compuşi precum acidul galic, 
şi flavonoide precum quercetin care oferă protecţie împotriva 
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diabetului, bolilor de inimă, osteoartrita şi mai multe tipuri de 
cancer. 

1. Beneficii pentru inimă 

Sucul de rodie poate fi foarte benefic pentru sănătate, în special 
când vorbim despre o inimă puternică şi sănătoasă, prin 
menţinerea arterelor flexibile şi scăderea inflamaţiei în 
căptuşeala vaselor de sânge. De asemenea, este recunoscut şi 
pentru a reduce ateroscleroza care este una dintre principalele 
cauze ale bolilor de inima. Sucul de rodie scade riscul de blocaj 
în artere care poate restrânge fluxul sanguin în inimă şi creier. 
Cu alte cuvinte, are un efect antiaterogen pentru inimă. 
Totodată, reduce cantitatea de colesterol rău şi creşte cantitatea 
de colesterol bun. 

2. Menţine un nivel echilibrat de zahăr în sânge 

Cu toate că sucul de rodie conţine fructoză, nu ridică nivelul 
zahărului din sânge la fel ca alte fructe. Studiile au arătat că nu 
a existat nicio creştere semnificativă a nivelului de zahăr din 
sânge la pacienţii diabetici care au băut suc de rodie zilnic, timp 
de 2 săptămâni. 

3. Sucul de rodie menţine o tensiune arterială echilibrată 

Printre alte beneficii ale rodiei este reducerea tensiunii arteriale 
crescute. Sucul reduce leziunile şi inflamarea vaselor de sânge 
la pacienţii bolnavi de inimă. Este o aspirină naturală, care ţine 
departe coagularea sângelui şi formarea cheagurilor de sânge. 
Rodia subţiază sângele şi permite un flux sanguin fără probleme 
prin corp. 

4. Protecţie împotriva cancerului 

Unul dintre cele mai importante beneficii ale rodiei este faptul 
că luptă împotriva cancerului. Sucul de rodie elimină radicalii 
liberi din organism şi inhibă creşterea şi dezvoltarea celulelor 
canceroase şi a altor boli. Conţinutul ridicat de antioxidanţi 
stimulează celule albe din organism să neutralizeze toxinele din 
corp, promovând un sistem imunitar puternic şi sănătos. Se 
crede că rodia ar induce apoptoza, un proces în care celulele se 
distrug. Un pahar de suc de rodie pe zi poate încetini creşterea 
celulelor canceroase pentru pacienţii care suferă de cancer de 
prostată. Mai mult, se pare că blochează aromataza, o enzimă 
care converteşte androgenii la estrogen, un hormon care joacă 
un rol crucial în dezvoltarea cancerului la sân. 

5. Ştiai că rodia calmează durerea de stomac? 

Sucul de rodie utilizat în tratamentul împotriva diareei şi 
dizenteriei, deoarece joacă un rol vital în secreţia de enzime 
care ajută la digestia bună. Amestecă 1 lingură de miere într-un 
pahar de suc de rodie şi eşti sigur că vei vindeca problemele 
legate de indigestie. 

6. Stimulează imunitatea 

Sucul de rodie are proprietăţi anti-bacteriene şi anti-microbiene 
puternice care ajută la lupta împotriva viruşilor şi bacteriilor 
pentru a stimula sistemul nostru imunitar. Rodia reduce 
semnificativ microbii care se găsesc, de obicei, în gură 
responsabil pentru carii şi infecţiile stafilococilor. Proprietăţile 
benefice anti-microbiene îl face un inhibitor de transmitere a 
viruslui HIV. Dintre toate fructele, rodia are cel mai mare 
potenţial a de a inhiba transmiterea de HIV. 

7. Previne anemia 

Anemia este o afecţiune cauzată de deficienţa de celule roşii din 
sânge. Din moment ce sucul de rodie conţine o cantitate mare 
de fier ajută în reglararea deficitului de celule roşii din sânge. 
Dacă amesteci zahăr în sucul de rodie şi introduci câteva 
picături în nări devine un remediu pentru sângerările nazale. 
Acesta este un remediu excelent pentru ochii roşii sau pentru 
genele care cad. 

8. Îmbunătăţeşte digestia 

Sucul de rodie ajută la buna funcţionarea stomacului, inimii şi 
ficatului. Acest suc induce foamea şi te poate ajuta să-ţi 
controlezi setea. Prin urmare este o băutură excelentă pentru 
băut vara. De asemenea, sucul de rodie luptă împotriva 
infecţiilor tractului urinar şi facilitează diureza, eliminarea 
urinii. Cantitatea mare de fibre dietetice solubine şi insolubile 
din sucul de rodie ajută la îmbunătăţirea digestiei şi 
reglementează tranzitul intestinal corect. Din moment ce nu are 
grăsimi saturate sau colesterol, este foarte recomandat pentru 
cei care vor să slabească. 

9. Rodia ajută în regenerarea cartilajelor 

Sucul de rodie acţionează ca un inhibitor împotriva enzimelor 
responsabile de deteriorarea cartilajelor. Prin urmare, sucul este 
foarte recomandat pentru pacienţii care suferă de osteoartrită, o 
afecţiune cronică caracterizată prin distrugerea cartilajului. 
Studiile efectuate au dovedit eficienţă în reducerea deteriorării 
cartilajelor. Sucul de rodie neîndulcit ameliorează simptomele 
de artrită şi inflamaţie osoasă. Un aport regulat de suc poate 
reduce apariţia probelemlor neurologice precum Alzheimer. De 
asemenea, sucul de rodie este recunoscut pentru faptul că 
dizolvă pietrele la rinichi şi vindecă probelemele erectile la 
bărbaţi. 

10. Rodia, tonic pentru femeile gravide 

Sucul de rodie este extrem de benefic pentru femeile gravide. 
Este o mare sursa de vitamine şi minerale, incluzând acid folic, 
element crucial al unui regim alimentar prenatal. Proprietăţile 
benefice anti-inflamatoare ale sucului de rodie asigură un flux 
sanguin sănătos, care este esenţial pentru dezvoltarea generală a 
fătului. Conţinutul de potasiu din acest suc poate ajuta, de 
asemenea, la prevenirea crampelor a picioarelor care sunt 
asociate în general cu sarcina. Când este consumat cu 
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regularitate de către femeile însărcinate, sucul de rodie este 
recunoscut că reduce riscul de naştere prematură sau a copiiilor 
cu greutate mică. Sucul de rodie poate fi o po
pentru a obține o piele sănătoasă, vibrantă şi tânără.

11. Tinereţe fără bătrâneţe 

O dietă bogată în suc de rodie poate ajuta la încetinirea 
procesului de îmbătrânire prin reducerea ridurilor şi a 
fine cauzate de expunerea constantă la soare. De asemenea, 
ajută la regenerarea celulelor peilii şi previne hiperpigmentarea 
şi apariţia punctelor negre. 

12. Potrivit pentru toate tipurile de ten 

Sucul de rodie face minuni pentru pielea uscată. St
moleculară pătrunde adânc în piele şi oferă hidratare şi 
catifelare. În acest mod, calmează pielea uscată şi iritată. 
Conţinutul său de acid punicic, un acid gras omega 3, păstrează 
piele hidratată constant. 

Sucul de rodie este benefic şi pentru tenul gras sau cei cu 
predispoziţie la coşuri (acnee). Aplicarea de suc de rodie pe 
tenul gras previne un viitor focar de cosuri şi controlează 
producţia de sebum. 

13. Rodia ajută la vindecarea cicatricelor 

Rodia ajută la regenerarea celulelor din straturile epidermei şi 
dermei pielii. Aceasta are capacitatea de a grăbi procesul de 
vindecare a rănilor. Chiar şi uleiul de seminţe de rodie este 
încărcat cu substanţe nutritive benefice pentru întărirarea şi 
regenerarea epidermei. De asemenea, protejează pielea de arsuri 
solare şi vindecă rănile cauzate la nivelul pielii din cauza 
expunerii constante la soare. 

14. Îmbunătăţeşte textura pielii 

Rodiile sunt cunoscute pentru a prelungi durata de viaţă a 
fibroblastelor care sunt responsabile pentru producerea de 
colagen şi elastină, care strânge pielea pentru a preveni 
formarea liniilor fine şi a ridurilor. Colagenul şi elastina asigură 
rezistenţă şi sprijin pentru piele. Când fibrele de colagen şi 
elastină se descompun, pielea dezvolă o o relaxare care 
provoacă riduri. Rodia este foarte utilă pentru deschiderea 
culorii tonului general al pielii. Dacă bei un pahar 
rodie zilnic îţi oferă un ton al pielii strălucitor şi frumos.

15. Masca de faţă din rodie pentru piele strălucitoare

Amestecă o lingură de pudră de papaya verde, ulei de seminţe 
de struguri cu două linguri de suc de rodie şi aplică pe faţă. 
Lasă-l timp de aproximativ o oră şi spală-te pe faţă cu apă 
călduţă. 
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16. Previne cancerul de piele 

Rodia conţine antociani şi taninuri hidrolizabile care posedă 
proprietăţi benefice antioxidante şi antitumorale. Atunci când 
este aplicată direct pe piele, acidul elagic, un antioxidant găsit 
în rodii, inhibă dezvoltarea cancerului de piele

17. Previne căderea părului 

Consumul de suc de rodie întăreşte în 
păr care la rândul lor împiedică căderea părului dând astfel 
părului un aspect sănătos şi lucios. Deşi are atât de multe rodia 
are atât de multe beneficii, există unele precauţii dacă suferiţi de 
diverse probleme. Spre exemplu, suc
recomandat persoanelor care suferă de gripă, tuse, sau 
constipaţie. Deoarece scade tensiunea arterială, nu este 
recomandat să asociezi sucul de rodie sau consumul de rodie cu 
medicamente prescrise pentru scăderea tensiunii arteriale pen
că poate duce la o tensiune arterială periculos de scăzută, 
denumită hipotensiune arterială. 

Nici cei care suferă de alergii şi astm bronşic nu ar trebuie să 
consume acest fruct, deoarece ar putea declanşa o reacţie 
alergică la el. Reacţiile alergice la rodie sunt, de obicei, stări de 
vomă, vărsături, mâncărimi ale ochilor şi roşeaţă la ochi, 
urticarie şi difilcultăţi de respiraţie. La fel ca grapefruitul, rodia 
este de asemenea cunoscută pentru faptul că interferează cu 
unele medicamente, în special ce
colesterolului din sânge, antidepresivele, medicamentele pentru 
SIDA şi calmanetele puternice. 

Un pahar de suc de rodii este tot ce ai nevoie pentru a avea parte 
de toate avantajele şi beneficiile nutriţionale pe care rodia le 
oferă. Nu este niciodată prea târziu să adaugi această băutură 
miracol dietei tale zilnice. 

Napii - Leguma care tratează diabetul, 
psoriazisul, osteocondroza şi alte boli!

 
 

Topinamburul sau Helianthus tuberosus în popor mai 
este este numit şi nap porcesc. Deja de 
cunoscute proprietăţile sale medicinale, de aceea redacţia 
noastră a pregătit un articol despre modurile de utilizare ale 
acestei legume pentru tratarea şi profilaxia multor boli.

Am putea enumera un lung şir de vitamine şi minerale care se 
conţin în topinambur, dar cel mai important este să menţionăm 
inulina – substanţă necesară oamenilor ce suferă de diabet. Dar 
aceasta de departe nu este unica boală cu care luptă 
topinamburul! 

FOLOSUL TOPINAMBURULUI 
1. Diabet zaharat 
Pentru tratamentul şi profilaxia diabetului zaharat se recomandă 
consumul de trei ori pe zi a câte două rădăcini proaspete sau 
fierte de topinambur, de dorit cu 10 minute înainte de luarea 
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Leguma care tratează diabetul, 
psoriazisul, osteocondroza şi alte boli! 

Topinamburul sau Helianthus tuberosus în popor mai 
este este numit şi nap porcesc. Deja de mult timp sunt 
cunoscute proprietăţile sale medicinale, de aceea redacţia 
noastră a pregătit un articol despre modurile de utilizare ale 
acestei legume pentru tratarea şi profilaxia multor boli. 

Am putea enumera un lung şir de vitamine şi minerale care se 
conţin în topinambur, dar cel mai important este să menţionăm 

substanţă necesară oamenilor ce suferă de diabet. Dar 
aceasta de departe nu este unica boală cu care luptă 

profilaxia diabetului zaharat se recomandă 
consumul de trei ori pe zi a câte două rădăcini proaspete sau 
fierte de topinambur, de dorit cu 10 minute înainte de luarea 
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mesei. Se folosesc de asemenea şi frunzele plantei: ele se spală, 
se mărunţesc şi li se adaugă ulei – iată o salată mai puţin 
obişnuită! 

2. Boli de piele 
Din rădăcina rasă de topinambur se poate face “aluat” utilizat 
pentru tratarea eczemei, psoriazisului şi a arsurilor.

3. Bolile articulaţiilor şi ale ţesuturilor 
Rădăcina fiartă de topinambur se aplică pe articulaţii în caz de 
gută şi artrită. Frunzele mărunţite ale plantei se adaugă în băi 
medicinale pentru tratarea depunerii de săruri, osteocondrozei şi 
a traumelor sistemului locomotor. 

4. Dureri de cap 
Este foarte folositor consumul de suc de topinambur în fiecare 
dimineaţă: amestecaţi 2 linguri de suc cu 1 lingură de apă.

5. Pentru slăbire 
Ţineţi minte de salata originală de la punctul 1? 

6. Guturai 
Sucul de topinambur este folosit pentru lupta cu guturaiul! 5 
picături de trei ori pe zi vă vor uşura rapid respiraţia!

7. Preparat cosmetic 
Din topinambur se pot face nu doar măşti pentru piele, dar şi 
preparate pentru îngrijirea părului. Pe lângă acestea 
topinamburul este de neînlocuit în gastronomie. Dacă v
asigurat că nu aveţi reacţii alergice, includeţi neapărat această 
legumă în meniu! 
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mesei. Se folosesc de asemenea şi frunzele plantei: ele se spală, 
iată o salată mai puţin 

 

Din rădăcina rasă de topinambur se poate face “aluat” utilizat 
pentru tratarea eczemei, psoriazisului şi a arsurilor. 

Rădăcina fiartă de topinambur se aplică pe articulaţii în caz de 
gută şi artrită. Frunzele mărunţite ale plantei se adaugă în băi 
medicinale pentru tratarea depunerii de săruri, osteocondrozei şi 

te folositor consumul de suc de topinambur în fiecare 
dimineaţă: amestecaţi 2 linguri de suc cu 1 lingură de apă. 

 

Sucul de topinambur este folosit pentru lupta cu guturaiul! 5 
icături de trei ori pe zi vă vor uşura rapid respiraţia! 

Din topinambur se pot face nu doar măşti pentru piele, dar şi 
Pe lângă acestea 

topinamburul este de neînlocuit în gastronomie. Dacă v-aţi 
gurat că nu aveţi reacţii alergice, includeţi neapărat această 

10 beneficii ale consumului de suc de 
morcov! 

 
          Morcovul este o legumă extrem de populară 
este la îndemână, nu consumăm morcov în cantitatea în care 
ar trebui și astfel nu ne bucurăm de beneficiile sale.
 

 
ată care sunt cele mai importante 10 beneficii ale 
consumului de suc de morcov! 
  

Consumul sucului de morcov îți asigură aportul zilnic de foarte 
mulți nutrienți care susțin următoarele aspecte ale sănătății: 
  
1. Întărește imunitatea  
  
Sucul de morcovi este bogat în vitamine 
hrănesc într-un mod natural organismul.
  
Vitamina A ajută la dezvoltarea celulelor albe 
sistemul imunitar. 
  
Vitamina C crește nivelul anticorpilor, susține producția de 
celule albe în organism, crește nivelul interferonilor, proteine 
care luptă cu virușii. 
PUBLICITATE 
  
Vitamina B joacă un rol esențial în sintetizarea metabolismului 
și întărește sistemul circulator. 
  
Pe de altă parte, Vitamina E protejează membrana celulară 
previne îmbătrânirea celulelor. 
  
De asemenea, morcovii conțin fier, zinc și cupru, prevenind 
apariția inflamațiilor. 
  
2. Colesterolul și glicemia  
  
Morcovii nu conțin foarte mulți carbohidrați și nici nu au un 
nivel glicemic crescut, controlând astfel zahărul din sânge.
  
Antioxidanții prezenți în morcovi pot reduce nivelul de 
colesterol din organism. 
  
3. Curăță ficatul  
  
Un studiu realizat în anul 2016, a demonstrat faptul că un 
consum regulat de suc de morcovi, este benefic organismului. 

I
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10 beneficii ale consumului de suc de 
 

Morcovul este o legumă extrem de populară și, deși ne 
este la îndemână, nu consumăm morcov în cantitatea în care 

și astfel nu ne bucurăm de beneficiile sale. 

 

ată care sunt cele mai importante 10 beneficii ale 

ți asigură aportul zilnic de foarte 
ți nutrienți care susțin următoarele aspecte ale sănătății:  

Sucul de morcovi este bogat în vitamine și minerale, care 
un mod natural organismul. 

Vitamina A ajută la dezvoltarea celulelor albe și întărește 

ște nivelul anticorpilor, susține producția de 
ște nivelul interferonilor, proteine 

țial în sintetizarea metabolismului 

Pe de altă parte, Vitamina E protejează membrana celulară și 

țin fier, zinc și cupru, prevenind 

țin foarte mulți carbohidrați și nici nu au un 
nivel glicemic crescut, controlând astfel zahărul din sânge. 

ții prezenți în morcovi pot reduce nivelul de 

Un studiu realizat în anul 2016, a demonstrat faptul că un 
consum regulat de suc de morcovi, este benefic organismului. 
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Fibrele din morcovi ajută de asemenea la absorbția toxinelor din 
organism. 
 
4. O piele luminoasă  
  
Beta-Carotenul este unul dintre antioxidanții ce se găsesc în 
morcovi și ajută la inhibarea radicalilor liberi și al oxidării 
grăsimilor. Pe scurt, previne îmbătrânirea pielii 
petelor sau inflamațiilor la nivelul ei. 
  
5. Întărește oasele  
  
Vitamina K, găsită în cantități destul de mari în morcov, susține 
fixarea Vitaminei D și a calciului, în organism. De asemenea, 
acest compus ajută la întărirea sistemului osos. 
 
6. Susține metabolismul  
  
Morcovii au un conținut mare de vitamina B, riboflavin sau acid 
folic. 
  
Vitamina B ajută la metabolizarea carbohidraților, a grăsimilor 
și arde depunerile de grăsime. Sucul de morcovi este 
recomandat imediat după ce ai făcut sport. 
  
7. Sănătatea orală  
  
Alimentele bogate în fibre, cum este cazul morcovilor, sus
producția de salivă și previn afecțiunile orale. O parte din 
nutrienții ce se găsesc în morcov au proprietăți antibacteriene și 
previn formarea infecțiilor. 
  
În plus, morcovul previne apariția cancerului bucal sau 
laringeal. 
  
8. Previne apariția cancerului  
  
Cantitatea mare de beta-caroten, ce se găsește în morcovi, 
îmbunătățește funcția imunitară și poate preveni formarea 
celulelor canceroase. Fiecare tip de morcov con
extrem de benefici sănătății organismului, deci nu vă rezuma
la consumul unui singur tip de morcov. 
  
Studiile arată că un consum regulat de morcovi sau de suc din 
morcovi poate preveni formarea cancerului de colon, de prostată 
sau leucemiei.  
9. Susține sănătatea cardiacă  
  
“Consumul sucului de morcovi ajută la protejarea sistemului 
cardiac și te ferește de bolile cardio-vasculare. 
  
De fapt, consumul de morcovi reduce cu 32% riscul apari
bolilor cardiovasculare, fapt demonstrat în cadrul unui studiu 
realizat într-un interval de 10 ani, pe 15 persoane, cu vârsta 
cuprinsă între 20 și 65 de ani. 
  
Vitaminele ce se găsesc în morcovi previn apari
de sânge, a hemoragiei sau a infarctului. 
  
10. Protejează sănătatea oculară  
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ția toxinelor din 

ții ce se găsesc în 
și ajută la inhibarea radicalilor liberi și al oxidării 

grăsimilor. Pe scurt, previne îmbătrânirea pielii și apariția 

ți destul de mari în morcov, susține 
și a calciului, în organism. De asemenea, 

de vitamina B, riboflavin sau acid 

ților, a grăsimilor 
și arde depunerile de grăsime. Sucul de morcovi este 

cum este cazul morcovilor, susțin 
ția de salivă și previn afecțiunile orale. O parte din 
ții ce se găsesc în morcov au proprietăți antibacteriene și 

ția cancerului bucal sau 

ște în morcovi, 
țește funcția imunitară și poate preveni formarea 

celulelor canceroase. Fiecare tip de morcov conține compuși 
organismului, deci nu vă rezumați 

Studiile arată că un consum regulat de morcovi sau de suc din 
morcovi poate preveni formarea cancerului de colon, de prostată 

mul sucului de morcovi ajută la protejarea sistemului 

De fapt, consumul de morcovi reduce cu 32% riscul apariției 
bolilor cardiovasculare, fapt demonstrat în cadrul unui studiu 

e 10 ani, pe 15 persoane, cu vârsta 

Vitaminele ce se găsesc în morcovi previn apariția cheagurilor 

  
Iată de ce morcovii susțin sănătatea ocular
  
“Vitamina A conține o proteină esențială, numită rodopsinel, ce 
poate absorbi lumina din receptorii de pe retină, sus
sănătatea membranei conjunctive. 
  
Conform Scientific American “corneea poate 
dacă organismul nu primește suficientă Vitamină A. Anual, în 
jur de 250,000 -500,000 de copii orbesc din cauza deficitului de 
vitamina A. 
  
Cum se prepară sucul de morcovi  
 
Rețetă  
  
Consumă întotdeauna acest suc proaspăt! 
  
Ingrediente:  
  
• 6 morcovi medii 
  
• O bucată de turmeric de 25 mm su o jumătate de linguri
pudră. 
  
• O bucată de 25 mm de rădăcină de ghimbir
  
• Jumătate de lămâie decojită 
  
• Jumătate ceașcă de apă 
  
• ⅛ linguriță de scorțișoară 
  
Instrucțiuni:  
  
1. Pune toate ingredientele în blender și amestecă.
  
2. Adaugă scorțișoara și bucură-te de savoare!
  
Pentru a te bucura de beneficiile acestui suc, consumă zilnic 1, 2 
pahare și adaugă în dieta ta o cantitate cât mai mare de morcovi.
 

5 motive ştiinţifice care ne spun de ce este 
bine să consumăm MURĂTURI în sezonul 

rece 
 
          Ştiinţa confirmă faptul că murăturile conţin virtuţi 
terapeutice extraordinare. Studiile au demonstrat că: 
gogonelele murate sunt hepatoprotectoare şi 
anticancerigene, atacă viruşii hepatitici; conopida murată 
împiedică anumite mutaţii celulare şi stopează procesele de 
îmbătrânire; castraveţii muraţi combat diabetul şi reglează 
valorile colesterolului; varza murată are efect 
imunoreglator, vitaminizant şi anticancerigen, fiind şi un 
remediu anti-obezitate.  

rin murare, anumite calităţi vindecătoare ale vegetalelor 
sunt amplificate. Mai mult decât atât, în urma acestui 
proces chiar apar substanţe active noi, foarte puternice. 

Prin procesul natural de fermentaţie care are loc în butoiul sau 
borcanul cu murături, culturile de bacterii transformă zaharurile 

P
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țin sănătatea oculară: 

ține o proteină esențială, numită rodopsinel, ce 
poate absorbi lumina din receptorii de pe retină, susținând astfel 

Conform Scientific American “corneea poate și afectată grav 
te suficientă Vitamină A. Anual, în 

500,000 de copii orbesc din cauza deficitului de 

turmeric de 25 mm su o jumătate de linguriță de turmeric 

• O bucată de 25 mm de rădăcină de ghimbir 

și amestecă. 

te de savoare! 

Pentru a te bucura de beneficiile acestui suc, consumă zilnic 1, 2 
și adaugă în dieta ta o cantitate cât mai mare de morcovi. 

5 motive ştiinţifice care ne spun de ce este 
sumăm MURĂTURI în sezonul 

Ştiinţa confirmă faptul că murăturile conţin virtuţi 
terapeutice extraordinare. Studiile au demonstrat că: 
gogonelele murate sunt hepatoprotectoare şi 
anticancerigene, atacă viruşii hepatitici; conopida murată 

edică anumite mutaţii celulare şi stopează procesele de 
îmbătrânire; castraveţii muraţi combat diabetul şi reglează 
valorile colesterolului; varza murată are efect 
imunoreglator, vitaminizant şi anticancerigen, fiind şi un 

rin murare, anumite calităţi vindecătoare ale vegetalelor 
sunt amplificate. Mai mult decât atât, în urma acestui 
proces chiar apar substanţe active noi, foarte puternice. 

Prin procesul natural de fermentaţie care are loc în butoiul sau 
, culturile de bacterii transformă zaharurile 
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din legume, producând nenumărate substanţe nutritive şi 
aromate.  
1. Păstrează vitaminele originare. În murăturile preparate 
casnic, vitaminele foarte sensibile – vitamina C sau cele din 
complexul B – sunt păstrate în proporţie de peste 50%. 
2. Păstrează toate mineralele şi oligoelementele.
păstrează intacte substanţe importante pentru organism: potasiu, 
siliciu, seleniu şi calciu. Mai mult decât atât, ele devin mai uşor 
asimilabile.  
3. Sunt foarte sărace în calorii. Microorganismele care produc 
procesul de fermentare/acrire a murăturilor consumă multe din 
zaharurile legumelor şi fructelor, făcându-le astfel printre cele 
mai puternice alimente anti-obezitate.  
4. Conţin probiotice natural. În procesul de murare se 
dezvoltă din belşug aşa-numitele bacterii prietenoase. Odată 
ajunse în organism, acestea vindecă infecţiile, previn tulburările 
digestive şi întăresc imunitatea.  
5. Au efect antibiotic şi antiviral. La prepararea murăt
folosesc frunze de ţelină, seminţe de mărar şi muştar, rădăcină 
de hrean şi usturoi. Toate aceste ingrediente conţin substanţe 
volatile care, pe lângă faptul că dau aroma specifică, luptă activ 
împotriva microbilor invadatori, protejează sistemul
cel endocrin. Efectele, doar în murăturile clasice Toate aceste 
efecte terapeutice se găsesc în murăturile clasice, făcute în 
saramură şi, într-o măsură mult mai mică, în cele puse în oţet. 
Eficiente sunt murăturile făcute în casă, fără preparar
fără aditivi artificiali. Foarte important este şi ca sarea folosită 
să fie neiodată, astfel încât iodul adăugat artificial să nu 
interacţioneze negativ cu ingredientele naturale. Întrucât 
murarea este un proces intens de fermentaţie, este total
contraindicată folosirea recipientelor de plastic în locul celor de 
sticlă, ceramică sau lemn. Motivul: acizii naturali formaţi pot 
extrage foarte uşor substanţe toxice din masele plastic 
astfel murături mai degrabă toxice decât cu efecte terap
Cât de des le putem consuma Persoanele sănătoase pot consuma 
frecvent murături, îndeosebi dacă sunt preparate cu mai puţină 
sare. Persoanele cu restricţie de sare moderată, din cauza 
hipertensiunii sau a anumitor afecţiuni renale, pot mânca 
murături ocazional, adică o dată pe săptămână, sau se 
recomandă desărarea prealabilă, în multă apă, a murăturilor.
Sursa: http://topremediinaturiste.ro/5-motive-stiintifice-care
este-bine-sa-consumam-muraturi-sezonul-rece/  
 

Graba ne scurtează viaţa

        După cum ştim cu toţii, trăim într-o continuă mi
toate se petrec foarte repede, atât de repede că uneori nici 
nu ne dăm seama când trec anii.  

u mai realizăm ce este bine şi ce nu, alegerile noastre 
sunt pripite, condiţionate întotdeauna de aşa
priorităţi. În asemenea viteză, nu mai suntem capabili 

să ne dăm seama dacă ceea ce numim „priorităţi” constituie cu 
adevărat priorităţi pentru noi. 

Suntem într-o continuă schimbare  

Da, ne schimbăm mereu, noi cei de azi nu mai suntem c
ieri, iar aceasta ne forțează permanent să ne adaptăm pasul. Ne 

N
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din legume, producând nenumărate substanţe nutritive şi 

În murăturile preparate 
vitamina C sau cele din 

sunt păstrate în proporţie de peste 50%.  
Păstrează toate mineralele şi oligoelementele. Murăturile 

păstrează intacte substanţe importante pentru organism: potasiu, 
siliciu, seleniu şi calciu. Mai mult decât atât, ele devin mai uşor 

Microorganismele care produc 
procesul de fermentare/acrire a murăturilor consumă multe din 

le astfel printre cele 

În procesul de murare se 
numitele bacterii prietenoase. Odată 

ajunse în organism, acestea vindecă infecţiile, previn tulburările 

La prepararea murăturilor se 
folosesc frunze de ţelină, seminţe de mărar şi muştar, rădăcină 
de hrean şi usturoi. Toate aceste ingrediente conţin substanţe 
volatile care, pe lângă faptul că dau aroma specifică, luptă activ 
împotriva microbilor invadatori, protejează sistemul nervos şi 
cel endocrin. Efectele, doar în murăturile clasice Toate aceste 
efecte terapeutice se găsesc în murăturile clasice, făcute în 

o măsură mult mai mică, în cele puse în oţet. 
Eficiente sunt murăturile făcute în casă, fără preparare termică, 
fără aditivi artificiali. Foarte important este şi ca sarea folosită 
să fie neiodată, astfel încât iodul adăugat artificial să nu 
interacţioneze negativ cu ingredientele naturale. Întrucât 
murarea este un proces intens de fermentaţie, este total 
contraindicată folosirea recipientelor de plastic în locul celor de 
sticlă, ceramică sau lemn. Motivul: acizii naturali formaţi pot 
extrage foarte uşor substanţe toxice din masele plastic – se obţin 
astfel murături mai degrabă toxice decât cu efecte terapeutice. 
Cât de des le putem consuma Persoanele sănătoase pot consuma 
frecvent murături, îndeosebi dacă sunt preparate cu mai puţină 
sare. Persoanele cu restricţie de sare moderată, din cauza 
hipertensiunii sau a anumitor afecţiuni renale, pot mânca 

i ocazional, adică o dată pe săptămână, sau se 
recomandă desărarea prealabilă, în multă apă, a murăturilor. 

care-ne-spun-de-ce-

viaţa 

o continuă mișcare şi 
toate se petrec foarte repede, atât de repede că uneori nici 

u mai realizăm ce este bine şi ce nu, alegerile noastre 
eauna de aşa-zisele 

priorităţi. În asemenea viteză, nu mai suntem capabili 
să ne dăm seama dacă ceea ce numim „priorităţi” constituie cu 

Da, ne schimbăm mereu, noi cei de azi nu mai suntem cei de 
țează permanent să ne adaptăm pasul. Ne 

grăbim când mâncăm, ne grăbim când lucrăm, ne grăbim când 
suntem cu familia. Ne sărutăm copiii în fugă şi le vorbim în 
grabă. Nimic nu ne mai poate opri, de parcă am fi în maraton. 

Dar toate astea unde credeţi că ne vor duce, în final? Ne fac să 
ne îndepărtăm încet-încet de menirea noastră şi ajungem să ne 
trăim viaţa între două decizii luate în pripă, fără să ne întrebăm 
dacă acest ritm este sau nu în armonie cu fiin
profundă.  
Bineînţeles că nu este şi această fugă continuă ne va distruge 
sufletele. Ne neglijăm complet sentimentele şi punem preţ pe 
lucruri, pe bani, pe funcţii, uitând să apreciem o floare sau un 
răsărit de soare. 

Toată această tevatură ne va micşora din mă
înzestraţi, tot ce ne-a fost dăruit se ascunde în spatele unei vieţi 
lipsite de sens şi apoi ne întrebăm de ce apar atâtea boli, mai cu 
seamă cele psihice. 

Când se trece dincolo de pragul de adaptare la acest ritm 
nebunesc, sufletul îşi cere drepturile şi ne impune să reducem 
viteza cu care ne trăim viaţa. Dacă nu înţelegem de bunăvoie, 
intervin blocajele şi apoi bolile. 

Cu cât ne grăbim mai mult, cu atât ne îndreptăm spre 
sfârşit  

În momentul în care conştientizăm că partea materială 
rămână pe plan secundar şi că trebuie să acordăm atenţie 
sufletului nostru, Sinelui nostru superior, începem procesul de 
transformare. Important este să ne dăm seama că nu mai putem 
continua în ritmul acesta trepidant şi că este necesar să 
încetinim pasul, acordând prioritate laturii spirituale a vie

O dată realizat acest prim pas, toate se transformă. Până şi 
modul în care respirăm. Percepţiile noastre asupra vieţii se 
transformă şi ele, deciziile pe care le vom lua vor fi cele mai 
bune, adică în concordanţă cu voinţa Sinelui nostru. Abia atunci 
suntem pe drumul cel bun şi abia atunci ne dăm seama că şi 
timpul devine cu mult mai valoros. 

Reducând viteza, treptat vom ajunge să ne trăim viaţa în ritmul 
său natural, într-o stare de armonie şi c
întregul univers. Nu ne mai grăbim spre moarte, trăim clipa cu 
tot ce are mai valoros în ea. 

Creatorul a decis ca fiecare să aibă ritmul său propriu. Fiecare 
dintre noi avem o viaţă pe care suntem chema
plenar, să oferim cu generozitate tot ceea ce avem noi mai de 
preţ, de la inteligenţă până la compasiune, de la iubire până la 
devotament. Greșim atunci când ne irosim timpul care ne
pus la dispoziţie; el este necesar să fie folosit într
creativ, spre binele şi armonia întregii creaţii. 

Aşadar, să nu ne mai grăbim spre sfârşit, să oprim timpul pentru 
a ne putea bucura de fiecare clipă prezentă şi să dăm universului 
tot ce este mai bun şi mai frumos în noi!

MedicinMedicinMedicinMedicină naturistă 
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grăbim când mâncăm, ne grăbim când lucrăm, ne grăbim când 
suntem cu familia. Ne sărutăm copiii în fugă şi le vorbim în 
grabă. Nimic nu ne mai poate opri, de parcă am fi în maraton.  

Dar toate astea unde credeţi că ne vor duce, în final? Ne fac să 
încet de menirea noastră şi ajungem să ne 

trăim viaţa între două decizii luate în pripă, fără să ne întrebăm 
dacă acest ritm este sau nu în armonie cu ființa noastră 

Bineînţeles că nu este şi această fugă continuă ne va distruge 
sufletele. Ne neglijăm complet sentimentele şi punem preţ pe 
lucruri, pe bani, pe funcţii, uitând să apreciem o floare sau un 

Toată această tevatură ne va micşora din măreţia cu care am fost 
a fost dăruit se ascunde în spatele unei vieţi 

lipsite de sens şi apoi ne întrebăm de ce apar atâtea boli, mai cu 

Când se trece dincolo de pragul de adaptare la acest ritm 
şi cere drepturile şi ne impune să reducem 

viteza cu care ne trăim viaţa. Dacă nu înţelegem de bunăvoie, 

Cu cât ne grăbim mai mult, cu atât ne îndreptăm spre 

În momentul în care conştientizăm că partea materială trebuie să 
rămână pe plan secundar şi că trebuie să acordăm atenţie 
sufletului nostru, Sinelui nostru superior, începem procesul de 
transformare. Important este să ne dăm seama că nu mai putem 
continua în ritmul acesta trepidant şi că este necesar să 

inim pasul, acordând prioritate laturii spirituale a vieții.  

O dată realizat acest prim pas, toate se transformă. Până şi 
modul în care respirăm. Percepţiile noastre asupra vieţii se 
transformă şi ele, deciziile pe care le vom lua vor fi cele mai 

ică în concordanţă cu voinţa Sinelui nostru. Abia atunci 
suntem pe drumul cel bun şi abia atunci ne dăm seama că şi 

Reducând viteza, treptat vom ajunge să ne trăim viaţa în ritmul 
o stare de armonie şi culoare, în acord cu 

întregul univers. Nu ne mai grăbim spre moarte, trăim clipa cu 

Creatorul a decis ca fiecare să aibă ritmul său propriu. Fiecare 
dintre noi avem o viaţă pe care suntem chemați să o trăim 

generozitate tot ceea ce avem noi mai de 
preţ, de la inteligenţă până la compasiune, de la iubire până la 

șim atunci când ne irosim timpul care ne-a fost 
pus la dispoziţie; el este necesar să fie folosit într-un mod 

armonia întregii creaţii.  

Aşadar, să nu ne mai grăbim spre sfârşit, să oprim timpul pentru 
a ne putea bucura de fiecare clipă prezentă şi să dăm universului 
tot ce este mai bun şi mai frumos în noi! 
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Cripta civilizației. Ce se află în spatele
acestei uși pe care omenirea nu are voie să 
o deschidă pentru 6.000 de ani de acum 

încolo? 

traducere și adaptare: Radu UNGUREANU

           Sub fundația Phoebe Hearst Memorial Hall din 
cadrul Universității Oglethorpe din Georgia, Statele Unite, 
există o cameră mare, închisă cu o ușă sudată din oțel 
inoxidabil, cu mai mult de șaptezeci de ani în urmă.

 placă fixată pe această ușă interzice cu strictețe
să deschidă ușa pentru încă șase mii de ani. În spatele 
acestei uși de oțel există mai multe artefacte și 

documente care cuprind aproape toate cunoștințele omenirii de 
până în 1940. Această încăpere este denumită „cripta 
civilizației” și reprezintă prima capsulă a timpului de aceste 
dimensiuni din lume. 

Ideea camerei capsulă a fost concepută de dr. Thornwell Jacobs 
în 1936, care era la acel moment președintele Universității 
Oglethorpe. În timp ce cerceta și învăța despre culturile antice, 
Jacobs a fost lovit de lipsa de informații despre civilizațiile 
trecute. Acest lucru a condus la ideea de a crea o eviden
vieții pe Pământ, pentru a le fi mult mai ușor viitorilor locuitori 
ai acestei planete să învețe despre aceste timpuri.

Pentru a-l ajuta în această sarcină extraordinară, Dr. Jacobs a 
căutat ajutorul lui Thomas K. Peters, un producător 
american. Peters a fost desemnat arhivistul proiectului 
directorul general al dezvoltării și construcției. 

Lucrările la criptă au început în august 1937, iar în următorii 
trei ani echipa a strâns un număr de șase sute de mii de pagini 
de materiale scrise care compilează vasta cunoa
omenirea a dobândit-o. Cripta conține, de asemenea, chiar 
înregistrări de voce ale unor figuri istorice cum ar fi Adolf 
Hitler, Joseph Stalin, Benito Mussolini și Franklin Roosevelt.

Locul ales pentru păstrarea criptei a fost subsolul din cadrul 
Universității Oglethorpe. Camera cu o lungime de 
înălțime de 4 metri, a fost construită din granit solid, la 7 metri 
sub pământ. Pereții au fost căptușiți cu plăci de email din 
porțelan încorporate în smoală impermeabilă. Toate articolele 

O
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ția Phoebe Hearst Memorial Hall din 
ții Oglethorpe din Georgia, Statele Unite, 

șă sudată din oțel 
șaptezeci de ani în urmă.  

șă interzice cu strictețe oricui 
șa pentru încă șase mii de ani. În spatele 

și de oțel există mai multe artefacte și 
ștințele omenirii de 

e este denumită „cripta 
ției” și reprezintă prima capsulă a timpului de aceste 

Ideea camerei capsulă a fost concepută de dr. Thornwell Jacobs 
ședintele Universității 

și învăța despre culturile antice, 
ții despre civilizațiile 
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ții pe Pământ, pentru a le fi mult mai ușor viitorilor locuitori 

țe despre aceste timpuri. 

l ajuta în această sarcină extraordinară, Dr. Jacobs a 
căutat ajutorul lui Thomas K. Peters, un producător și inventator 
american. Peters a fost desemnat arhivistul proiectului și 

 

Lucrările la criptă au început în august 1937, iar în următorii 
șase sute de mii de pagini 

de materiale scrise care compilează vasta cunoaștere pe care 
asemenea, chiar și 

înregistrări de voce ale unor figuri istorice cum ar fi Adolf 
și Franklin Roosevelt. 

Locul ales pentru păstrarea criptei a fost subsolul din cadrul 
ții Oglethorpe. Camera cu o lungime de 10 metri și o 

țime de 4 metri, a fost construită din granit solid, la 7 metri 
ții au fost căptușiți cu plăci de email din 

țelan încorporate în smoală impermeabilă. Toate articolele 

au fost plasate în recipiente de oțel cu garnituri d
umplute cu gaz inert de azot pentru a preveni oxidarea 
îmbătrânirea. 

sursa: http://www.amusingplanet.com/2017/02/the
sursa: Scientific American / 
 

Părinţi, salvaţi-vă copiii de Halloween!

Halloween – între lumină şi întuneric

n de an, Halloween-ul adună tot mai mulţi tineri, de 
multe ori chiar sub egida instituţiilor de 
„la modă”, deşi românilor nu le spune mai mult decât 

mimetismul la care parcă sunt condamnaţi astăzi. În fine, 
subiectul rămâne controversat chiar şi în mediile părinţilor care 
mai sunt interesaţi de educaţia copiilor lor. Cât de inofensivă 
sau periculoasă este această așa-zisă sărbătoare, aflăm dintr
interviu oferit de dl. Virgiliu Gheorghe, unul dintre cei mai 
implicaţi cercetători în câmpul bioeticii creştine din ţara noastră.

Reporter: Domnule Virgiliu Gheorghe, care credeţi că este 
motivul pentru care Halloween-ul a căpătat în câţiva ani o aşa 
de mare popularitate printre români?
Virgiliu Gheorghe: Explicaţia trebuie căutată în promovarea 
lui de către mass-media. Practic, astăzi orice devine „opinie 
publică” şi „modă” – şi dimpotrivă, o
preocuparea oamenilor ca fiind „depăşit” 
influenţa majoră a mass-media asupra mentalităţii şi 
stereotipurilor după care lumea se călăuzeşte. Copiilor le place 
pentru că sunt atraşi de ceea ce văd la televizor. Vor şi ei s
ca cei de acolo, vor şi ei să fie „interesanţi”. Iar dacă la şcoală 
tot se organizează un eveniment Halloween, atunci, de ce nu!

Rep.: Dar de ce credeţi că ar avea mass
promoveze o sărbătoare străină de tradiţiile şi credinţa 
poporului nostru? 

V.G.: La această întrebare există o mulţime de răspunsuri. Cel 
mai simplu este acela că Halloween
costume, vinde spectacole – deci există un interes comercial, iar 

A
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țel cu garnituri de sticlă, 
umplute cu gaz inert de azot pentru a preveni oxidarea și 

 

sursa: http://www.amusingplanet.com/2017/02/the-crypt-of-civilization.html 

vă copiii de Halloween! 

Virgiliu Gheorghe  

între lumină şi întuneric  

ul adună tot mai mulţi tineri, de 
multe ori chiar sub egida instituţiilor de învăţământ. E 
„la modă”, deşi românilor nu le spune mai mult decât 

mimetismul la care parcă sunt condamnaţi astăzi. În fine, 
subiectul rămâne controversat chiar şi în mediile părinţilor care 
mai sunt interesaţi de educaţia copiilor lor. Cât de inofensivă 

zisă sărbătoare, aflăm dintr-un 
interviu oferit de dl. Virgiliu Gheorghe, unul dintre cei mai 
implicaţi cercetători în câmpul bioeticii creştine din ţara noastră. 

Domnule Virgiliu Gheorghe, care credeţi că este 
ul a căpătat în câţiva ani o aşa 

de mare popularitate printre români? 
Explicaţia trebuie căutată în promovarea 

media. Practic, astăzi orice devine „opinie 
şi dimpotrivă, orice dispare din 

preocuparea oamenilor ca fiind „depăşit” – se explică prin 
media asupra mentalităţii şi 

stereotipurilor după care lumea se călăuzeşte. Copiilor le place 
pentru că sunt atraşi de ceea ce văd la televizor. Vor şi ei să fie 
ca cei de acolo, vor şi ei să fie „interesanţi”. Iar dacă la şcoală 
tot se organizează un eveniment Halloween, atunci, de ce nu! 

Dar de ce credeţi că ar avea mass-media interesul să 
promoveze o sărbătoare străină de tradiţiile şi credinţa 

La această întrebare există o mulţime de răspunsuri. Cel 
mai simplu este acela că Halloween-ul „vinde bine”. Vinde 

deci există un interes comercial, iar 
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presa este plătită să facă publicitate. Dar nu e doar atât. 
Răspunsul este, cred, unul mai complex. Cred că Halloween-ul 
vine la pachet cu tot ceea ce înseamnă cultura nihilistă sau 
„cultura morţii”, care este promovată obsesiv astăzi de mass-
media. Cu alte cuvinte, presa are interesul de a promova această 
pseudo-sărbătoare, după cum are interesul să promoveze 
pornografia sau homosexualitatea. De fapt, când spunem 
„presa”, ne gândim la puternicii zilei, la stăpânitorii lumii 
acesteia, pentru că presa, în marea ei parte, nu este sub nicio 
formă liberă. Ea face ceea ce i se comandă. 

E de bun-simţ să ne întrebăm de ce pornografia este liberalizată, 
atâta timp cât aceasta creşte – statistic vorbind! – rata 
infracţiunilor, chiar şi a celor juvenile, a violurilor şi crimelor, 
ca şi a tuturor comportamentelor de risc. De ce este promovată 
homosexualitatea, atâta timp cât este disolutivă pentru viaţa de 
familie, cât homosexualii sunt marcaţi de suferinţă fizică şi 
psihică mai mult decât media populaţiei? Oare statul nu ar 
trebui să lupte împotriva a tot ceea ce conduce la 
infracţionalitate şi la nefericirea oamenilor? Şi totuşi, sub 
acoperirea argumentului „drepturilor omului”, a 
divertismentului şi a „libertăţii de alegere” a propriilor 
fantasme, în statul modern, în statul-magic proliferează toate 
aceste comportamente, care sunt disolutive pentru existenţa şi 
fiinţa statului însuşi. 

Halloween, magie neagră și sexualitate lipsită de iubire  

Rep.: Nu credeţi că este puţin cam dură comparaţia între 
Halloween şi pornografie sau homosexualitate?  
V.G.: Deloc. Dintru început, între magie şi practicile sexuale, 
prostituţie şi chiar homosexualitate a existat o foarte strânsă 
legătură. Zeiţa Astarte era, de pildă, patroana prostituţiei, care 
se practică la templul ei ca act ritual. De asemenea, 
homosexualitatea este prezentă în ritualurile de iniţiere ale 
multor religii păgâne, dar şi în societăţile secrete satanice 
contemporane. De ce există o legătură atât de strânsă între 
magie şi sexualitate, încât în Evul Mediu cărţile de magie 
deveniseră cu adevărat un gen pornografic? Răspunsul îl 
primim de la Giordano Bruno, unul dintre cei mai mari 
magicieni ai trecutului, care a încercat să creeze o tehnică de 
control emoţional global, magic, întemeiată explicit pe atracţia 
sexuală. 

Rep.: Da, dar dacă plecăm de la ipoteza că Halloween-ul este 
o sărbătoare cu conotaţii magice, lucrul acesta nu e perceput 
de majoritatea copiilor sau adolescenţilor, care doar se 
distrează cu această ocazie! 
V.G.: Poate pentru că ei nu ştiu prea bine ce e aceea magia – 
dar, dacă ar realiza, cu siguranţă ei înşişi ne-ar asigura că 
această sărbătoare are ceva magic în ea. De altfel, dacă veți da o 
căutare pe Internet după Halloween şi magie împreună, veţi 
vedea cât de des sunt asociate cele două cuvinte în căutări, asta 
pentru că limba întotdeauna trădează asocierile. Într-adevăr, 
Halloween este o sărbătoare păgână celtă, care dintru început 
avea o funcţie magică. În credinţa celților, în noaptea de 
Halloween spiritele aveau acces la lumea noastră, căci graniţele 
dintre cele două lumi erau cumva deschise, iar oamenii erau 
îndemnaţi să ia anumite măsuri ca să se apere de aceste spirite. 

Toate acele acte aveau (sau au) o conotaţie magică. E ca şi cum 
ai intra într-o „logică a spiritelor”, în care tu, folosind nişte 
măşti sau nişte obiecte, te războieşti ori te împrieteneşti cu 
acestea. 

Dar pot fi oare izgonite duhurile rele de alte duhuri rele, sau de 
oameni care îndeosebi le invocă? Vrăjitorii nu se închină lui 
Dumnezeu – iar duhurile morţilor, ce pot face ele împotriva 
demonilor? Lumea Halloween-ului este mai curând o lume 
infernală, deci prietenoasă duhurilor rele, locul în care acestea 
petrec şi se odihnesc. 

Pe de altă parte, imediat după Halloween, adică în ziua de 1 
noiembrie, închinată zeului Samhain, „Domnul morții”, druizii 
îi aduceau jertfă atât animale, cât şi oameni. Desigur, această 
practică a dispărut cu timpul, însă practicile de divinaţie au 
rămas până astăzi. Deci Halloween este prototipul unei 
adevărate sărbători păgâne, unde ritualul magic joacă un rol 
esenţial. 

Magia neagră este foarte eficientă şi foarte periculoasă  

Rep.: Aş mai insista puţin asupra percepţiei. Nu credeţi că 
atâta timp cât copiii nu percep ceea ce se întâmplă de 
Halloween ca pe un ritual magic, ci ca pe o joacă distractivă, 
nu li se poate face nici un rău?  
V.G.: E la limită: cumva aşa, pe marginea prăpastiei. 
Costumele îl iniţiază pe copil într-o lume a duhurilor rele, a 
morţilor. Imagistica întunecată pe care o propune această 
pseudo-sărbătoare cred că ar trebui să ne spună totul. A îmbrăca 
un costum, a intra într-un rol, chiar dacă în joacă, nu e deloc o 
joacă, ci poate deveni un lucru foarte serios. Noi, creştinii, chiar 
credem că aceste spirite malefice există. Aşadar, credeţi că ele 
rămân nepăsătoare la aceste invocări pe care le facem prin 
jocurile de Halloween? Încă o dată, cred că nu conştientizăm ce 
înseamnă cu adevărat magia şi care este puterea ei. Magia 
neagră este foarte eficientă şi foarte periculoasă. De lucrul 
acesta nu ştiu dacă se îndoieşte cineva. Ceea ce nu realizăm însă 
este faptul că vizualizarea unor fantasme nu înseamnă altceva 
decât invocarea acelor spirite. Acest lucru îl aflăm din 
manualele de magie. De asemenea, intrarea în rolul unor spirite, 
intrarea în comunicare voită cu acestea poate să deschidă poarta 
către o astfel de însoţire. 

Din punctul de vedere al fenomenologiei religiilor, se ştie că 
orice manifestare rituală, mimesis-ul are ca efect actualizarea și 
consolidarea unei relații psihologice între persoană și realitatea 
mitologizată. Cercetările au demonstrat că, pe parcursul 
participării și implicării în scenariul mitului respectiv, 
individului chiar i se imprimă acele stări mentale sau sufletești 
care caracterizează persoanele mitologizate. E ca și cum s-ar 
produce un transfer de energie psiho-mentală între personajul 
mitologizat și subiect. Asta explică faptul că participarea la 
sărbătoarea Halloween induce o stare psihologică în care 
excitația și fascinația sunt asociate cu un sentiment de spaimă 
mai mult sau mai puțin intens, în funcție de gradul implicării. În 
acest context, persoana, în mod firesc, urmează actele proprii 
personajelor în pielea cărora a intrat. 
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Grace Ketterman, în cartea sa You and your child’s problems 
(Tu și problemele copilului tău), demonstrează faptul că 
expunerea copiilor la scene înfricoşătoare are consecinţe asupra 
dezvoltării lor emoţionale. De asemenea, acest pediatru şi 
psihiatru american constată că, drept urmare a fricii resimţite în 
copilărie, copiii vor manifesta mai târziu o atracţie pentru 
paranormal şi practici oculte. 

Una dintre cele mai mari sărbători în calendarul satanic  

Rep.: Şi totuşi, Halloween a fost şi o sărbătoare a creștinilor 
din Apus, ca sărbătoare a tuturor sfinţilor. De ce credeţi că şi-a 
păstrat potenţialul malefic din vremea preoţilor druizi?  
V.G.: În anul 835, biserica din Apus și-a asumat această 
sărbătoare, integrând-o în calendar ca prăznuire a tuturor 
Sfinţilor. Probabil că de-a lungul timpului a reuşit într-o 
anumită măsură să o „îmblânzească”, să o golească de 
conţinutul ei magic. 
Dar ceea ce întâlnim astăzi nu mai este nici măcar sărbătoarea 
Halloween aşa cum era ea percepută de irlandezi în secolul al 
XIX-lea. Acum, Halloween este o sărbătoare americană, un 
produs al mass-media, al culturii de consum, dar şi al curentelor 
de renaştere a păgânismului din societatea americană. Cu alte 
cuvinte, investiţia în magic şi ocult care se face în prezent în 
produsul Halloween, în America, depăşeşte cu mult magia care 
îl însoţea în trecutul nu prea îndepărtat, la el acasă. 

Acest lucru face ca până și Vaticanul să avertizeze de mai multe 
ori în ultimii ani asupra faptului că Halloween este o sărbătoare 
păgână a „terorii, a fricii şi a morţii”. În ziarul L’Osservatore 
Romano (oficialul Vaticanului), Joan Maria Canals susţinea în 
anul 2010 că „Halloween-ul conține un subcurent al 
ocultismului satanic și este absolut anticreștină”. 

Rep.: Susţineţi deci că Halloween are un semnificativ potenţial 
malefic?  
V.G.: Nu este vorba de ceea ce susţinem noi. Pur şi simplu 
„părintele” satanismului, Anton Szandor LaVey, afirmă că: 
„Halloween este una dintre cele mai mari sărbători în 
calendarul satanic”. Pe de altă parte, vedem care sunt 
consecinţele. Ocultul îi fascinează pe tinerii din noile generaţii, 
chiar dacă au primit o educaţie creştină. Şi, mai ales, constatăm 
că Halloween creşte mult rata infracţionalităţii şi a 
criminalităţii. 

Există o mulţime de studii desfăşurate în Statele Unite în care se 
arată că de Halloween cresc spargerile cu minim 25%, sporește 
consumul de alcool şi droguri şi creşte rata criminalităţii. Într-
un studiu realizat în Boston s-a constatat că, pe parcursul a patru 
ani, în noaptea de Halloween criminalitatea este mai mare cu 
50% decât în toate celelalte momente ale anului. 

De asemenea, în ce privește perspectiva inofensivă pe care o au 
tinerii, relevant este studiul în care se arată că la întrebarea: „Ce 
aţi vrea să faceţi în noaptea de Halloween?”, cei intervievați au 
ales, într-un procent de 80%, răspunsul: „Să omor un om”(!). 
Spiritul satanic al acestei sărbători este într-adevăr viu, şi 
dictează nu înmulţirea binelui, a păcii şi a dragostei între 

oameni – de care lumea de astăzi se pare că are tot mai multă 
nevoie – ci un spirit malefic al lucrării răului, dus până la 
uciderea aproapelui. 

Așadar, dincolo de bomboanele împărţite, este evident pentru 
oricine că imagistica răului pe care o promovează Halloween-ul 
nu poate conduce decât la sporirea comportamentului violent, a 
infracţionalităţii şi a criminalităţii, adică la faptele proprii 
duhurilor necurate, pe care Halloween-ul le invocă. 

Dacă noi ne facem datoria, Dumnezeu va face restul  

Rep.: Și atunci, dacă aşa stau lucrurile, de ce totuşi presa, şi în 
general populaţia, mai ales creştinii, nu iau o poziţie?  

V.G.: Cred că în primul rând lipseşte conştientizarea 
fenomenului. Ne bazăm mai mult pe descrieri edulcorate decât 
pe realităţi. Pe de altă parte, este o mare lipsă de consecvenţă şi 
de discernământ la românii de astăzi: pe de o parte ne declarăm 
creştini, pe de alta suntem mai mult decât toleranţi la numeroase 
lucruri care sunt în mod evident anticreştine. Avem aici o 
dovadă de lipsă de maturitate şi de neseriozitate, care cred că ne 
afectează mult ca neam. 

Rep.: Ce ar trebui să facem?  

V.G.: Să ne opunem, nu numai retrăgându-ne copiii de la astfel 
de activităţi, dar şi protestând la minister şi şcoli împotriva 
organizării unor evenimente „Halloween” în cadrul acestor 
instituţii educative. De asemenea, trebuie să existe comunităţi 
mai puternice de părinţi care să vorbească despre aceste lucruri. 
Sunt convins că cei mai mulţi nu înţeleg ce înseamnă această 
pseudo-sărbătoare şi care pot fi consecinţele. Ar trebui, poate, 
organizate seminarii publice pe această temă. Salutăm în acest 
context organizarea asociaţiei „Alianţa Părinţilor”, organizaţie 
care poate face foarte mult. 

Iar pentru că duşmanul cel mai mare al nostru este lipsa 
timpului, cred că ar trebui să ne gestionăm cât mai bine puţinul 
timp liber pe care îl avem pentru a-l acorda şi unor astfel de 
activităţi care, deşi par a avea un caracter comunitar, îi vor 
proteja pe copiii noştri în faţa ofensivei culturii morţii. Şi, poate 
că, înainte de toate, este vorba de mărturisirea pe care o facem. 
Dacă iniţiativa nu va pleca de la acest nivel şi nu vom face ceva, 
în câţiva ani riscăm să-i depăşim pe americani la nivelul 
efectelor negative ale culturii morţii care este promovată astăzi 
în mai toată mass-media. 

Biruinţa lor este aceea de-a ne face să credem că nu se mai 
poate face nimic, în timp ce a noastră este să credem că, dacă ne 
facem datoria, întreprinzând tot ceea ce depinde de noi, 
Dumnezeu va face restul. 
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Guvernul SUA alocă 65 mil. dolari pentru 
crearea unei interfeţe computer

dublu sens 
 

 

         Guvernul american, prin agenţia DARPA, a alocat 65 
de milioane de dolari unui program care are ca scop crearea 
unui interfeţe între computer şi creierul uman, care să ducă 
la comunicarea în ambele sensuri, transmite News.ro.

efense Advanced Research Projects Agency
este o agenţie guvernamentală al cărei scop oficial este 
acela de a dezvolta tehnologii pentru apărarea ţării. 

O tehnologie luată în calcul în acest sens pare să fie şi 
conectarea creierului uman la computer în scopul 
directe dintre cele două. În cadrul programului care se va 
desfăşura pe patru ani au fost cooptate cinci grupuri academice 
şi o companie privată: Universitatea din California, Laboratorul 
John B. Pierce, Fundaţia Voir et Entendre, Universitatea
Columbia, Universitatea Brown şi Paradromics Inc.

Cei de la Universitatea Brown, conduşi de doctorul Arto 
Nurmikko, vor lucra la o interfaţă care va conecta o reţea 
neuronală artificială la cortexul cerebral.  

Senzorii care vor face conexiunea vor permite 
timp real dintre cele două entităţi şi, speră cercetătorii, vor ajuta 
la înţelegerea modului în care creierul uman procesează şi 
decodează vorbirea. 

Dintre cei şase parteneri aleşi de DARPA, patru se vor 
concentra pe procesele creierului responsabile de percepţia 
vizuală, iar doi se vor ocupa de înţelegerea legăturii creierului 
cu văzul şi vorbirea.  

La finalul programului, autorităţile americane vor să obţină un 
implant neuronal de mare rezoluţie, care să poată intercepta 
simultan semnale electrice de la peste un milion de neuroni. 
Dispozitivul avut în vedere trebuie să poată primi şi transmite 
semnale între creier şi computer şi să fie suficient de mic pentru 
a putea fi purtat cu uşurinţă – să nu fie mai mare de două 
monede de 5 cenţi, cum s-au exprimat oficialii guvernamentali.

D
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Guvernul american, prin agenţia DARPA, a alocat 65 
de milioane de dolari unui program care are ca scop crearea 
unui interfeţe între computer şi creierul uman, care să ducă 

News.ro. 

Research Projects Agency (DARPA) 
este o agenţie guvernamentală al cărei scop oficial este 
acela de a dezvolta tehnologii pentru apărarea ţării.  

O tehnologie luată în calcul în acest sens pare să fie şi 
conectarea creierului uman la computer în scopul comunicării 
directe dintre cele două. În cadrul programului care se va 
desfăşura pe patru ani au fost cooptate cinci grupuri academice 
şi o companie privată: Universitatea din California, Laboratorul 
John B. Pierce, Fundaţia Voir et Entendre, Universitatea 
Columbia, Universitatea Brown şi Paradromics Inc. 

Cei de la Universitatea Brown, conduşi de doctorul Arto 
Nurmikko, vor lucra la o interfaţă care va conecta o reţea 

 comunicarea în 
timp real dintre cele două entităţi şi, speră cercetătorii, vor ajuta 
la înţelegerea modului în care creierul uman procesează şi 

Dintre cei şase parteneri aleşi de DARPA, patru se vor 
sponsabile de percepţia 

vizuală, iar doi se vor ocupa de înţelegerea legăturii creierului 

La finalul programului, autorităţile americane vor să obţină un 
implant neuronal de mare rezoluţie, care să poată intercepta 

lectrice de la peste un milion de neuroni. 
Dispozitivul avut în vedere trebuie să poată primi şi transmite 
semnale între creier şi computer şi să fie suficient de mic pentru 

să nu fie mai mare de două 
au exprimat oficialii guvernamentali. 

Posibilele aplicaţii practice pe care o astfel de tehnologie le 
poate avea variază de la tratarea traumelor cerebrale la folosirea 
calculatoarelor doar cu ajutorul gândurilor.

Care vor fi însă aplicațiile unei astfel de tehnologii în domeniul 
militar, în contextul în care supravegherea în masă a popula
este unul dintre punctele fierbinți ale societății zilelor noastre, 
putem doar intui. 

Un atac cibernetic global ar putea provoca 
pierderi de 53 de miliarde de dola

 
 

                                                            

       Un atac cibernetic important ar putea provoca 
economiei mondiale pierderi de până la 53 de miliarde de 
dolari, o cifră similară cu o catastrofă naturală precum 
uraganul Sandy din 2012, a apreciat grupul britanic de 
asigurări Lloyd’s of London. 

ntr-un raport elaborat împreună cu firma de modelare a 
riscurilor Cyence, Lloyd’s a examinat posibilele pierderi 
economice apărute în urma a două scenarii: un atac 

informatic al unui furnizor de servicii de tip cloud, care ar 
provoca pierderi estimate la 53 de miliarde de dolari, 
asupra sistemelor de operare a calculatoarelor utilizate de un 
număr mare de companii din întreaga lume, care ar provoca 
pierderi de 28,7 miliarde de dolari. 

În prezent, companiile de asigurări încearcă să estimeze 
expunerea lor potențială la pierderile legate de atacurile 
cibernetice pe fondul creșterii riscurilor unor astfel de atacuri. 
Sarcina asiguratorilor este îngreunată de lipsa de date istori
baza cărora să își elaboreze scenariile. 

„Trebuie să oferim aceste scenarii pentru a ajuta companiile de 
asigurări să înțeleagă mai bine expunerea lor la riscurile 
cibernetice, astfel încât să își îmbunătățească managementul 
portofoliului și evaluarea riscurilor, să fixeze limite adecvate 
să extindă, cu încredere, această nouă pia
declarat directorul general de la Lloyd’s of London, Inga Beale.

Costurile economice ale atacului ipotetic asupra furnizorului de 
servicii cloud ar depăși cu mult costurile globale de opt miliarde 
de dolari provocate de virusul WannaCry
răspândit în peste 100 de țări, susține Cyence. În mod normal, 
costurile economice includ întreruperea afacerilor 
computerelor. 

Raportul celor de la Lloyd’s vine după un avertisment lansat de 
Guvernul american către firmele din sectorul industrial despre o 
campanie de atacuri care a vizat sectoarele nuclear 

În luna iunie, un atac al unui virus denumit
răspândit din Ucraina la nivel global. Virusul a afectat 
computere, făcând inoperabile sau afectând activitatea 
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economiei mondiale pierderi de până la 53 de miliarde de 
dolari, o cifră similară cu o catastrofă naturală precum 
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Trebuie să oferim aceste scenarii pentru a ajuta companiile de 
țeleagă mai bine expunerea lor la riscurile 

și îmbunătățească managementul 
a riscurilor, să fixeze limite adecvate și 

să extindă, cu încredere, această nouă piață de asigurări”, a 
declarat directorul general de la Lloyd’s of London, Inga Beale. 

Costurile economice ale atacului ipotetic asupra furnizorului de 
și cu mult costurile globale de opt miliarde 

WannaCry, care în luna mai s-a 
țări, susține Cyence. În mod normal, 

costurile economice includ întreruperea afacerilor și repararea 

l celor de la Lloyd’s vine după un avertisment lansat de 
Guvernul american către firmele din sectorul industrial despre o 
campanie de atacuri care a vizat sectoarele nuclear și energetic. 

În luna iunie, un atac al unui virus denumit NotPetya s-a 
din Ucraina la nivel global. Virusul a afectat 

computere, făcând inoperabile sau afectând activitatea 
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porturilor, cabinetelor de avocatură și uzinelor din întreaga 
lume. Cyence a estimat că virusul NotPetya a provocat costuri 
economice de 850 milioane de dolari. 

În cazul atacului ipotetic asupra unui furnizor de servicii de tip 
cloud, Lloyd’s - Cyence estimează că pierderile economice ar 
varia între 4,6 și 53 de miliarde de dolari. Însă aceasta este o 
medie, pierderile reale putând să se ridice chiar 
miliarde de dolari. Până la 45 de miliarde de dolari din această 
sumă ar putea să nu fie acoperită din cauza lipsei asigurărilor.

În cazul atacului informatic care ar viza sistemele de operare, 
pierderile ar varia între 9,7 și 28,7 miliarde de dolari, iar 
pierderile datorate lipsei asigurărilor ar varia între 762 milioane 
și 2,1 miliarde de dolari. 

În luna iunie a acestui an, Inga Beale estima că Lloyd
London controlează între 20 și 25% din piața asigurărilor 
împotriva atacurilor cibernetice, evaluată la 2,5 miliarde de 
dolari. 

Este necesară o detoxifiere culturală
 
        Cu greu trece o zi în care să nu aflăm de încă vreo idee 
smintită, trăznită, năstruşnică a elitelor corecte politic de 
prin universităţi, presă sau de prin 
nonguvernamentale.  

irul grozăviilor pare nesfârşit, iar prin concursul evident al 
presei ţi se lasă senzaţia că lumea deja a luat
nimeni nu mai are curajul să spună că albul e alb şi negrul 

e negru; iar cei care o fac sunt doar nebunii ori cei care sunt 
consideraţi nebuni.  
Într-un manual de îndobitocire pentru inchizitorii moderni, 
Lordul Russell recomanda ca educaţia publică şi alte mijloace 
aflate la îndemână establishmentului să fie folosite tocmai 
pentru a crea în minţile oamenilor ideea, cum ar fi de pildă, că 
„zăpada e neagră”, dacă aşa o cer interesele zilei.
 
Doar în termeni strict tehnici nu am ajuns în acel moment, 
pentru că, altfel, suntem afundaţi până peste cap în această 
distopie sulfuroasă. De pildă, discuţiile, vo
ultrasofisticate şi serioase despre dreptul unor băieţi
mintea-lor-sunt-fete de a intra în toaletele de femei nu trădează 
nicidecum o adâncime metafizică, ci nivelul de decadenţă 
intelectuală şi morală pe care l-a atins modernitatea. Nu s
aşa cum ar putea părea, în lumea celor care discutau despre 
numărul îngerilor care încap pe vârful unui ac, ci în ferma 
animalelor (deşi se pot sesiza câteva corelaţii cel puţin 
interesante între cele două). 
Confruntaţi cu acest desant ideologic opresiv, oamenilor li se 
inculcă ideea că nu există aproape niciun fel de evadare din 
grajdurile tehnocraţiei, alta decât acţiunea politică foarte directă. 
Politica, probabil, nu ar trebui neglijată, doar că, după cum 
sintetiza Andrew Breitbart, „politics is downstream from 
culture”. Cu alte cuvinte, politica îndurată azi nu face altceva 
decât să reflecte cultura modernă. Referinţele obligatorii în 
acest context nu sunt nici măcar gnomii pornocraţiei pop, ci 
toată acea enumerare nesfârşită de scriitori, artişt
teologi ultrarespectabili pentru care eliberarea de virtuţi 

Ş
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numărul îngerilor care încap pe vârful unui ac, ci în ferma 
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Politica, probabil, nu ar trebui neglijată, doar că, după cum 
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”. Cu alte cuvinte, politica îndurată azi nu face altceva 

decât să reflecte cultura modernă. Referinţele obligatorii în 
acest context nu sunt nici măcar gnomii pornocraţiei pop, ci 
toată acea enumerare nesfârşită de scriitori, artişti, filozofi si 
teologi ultrarespectabili pentru care eliberarea de virtuţi 

reprezintă certificatul de naştere al individului şi societăţii 
deschise. 
 
Reversul, conform teoriei lui Breitbart, este că în absenţa unei 
culturi cât de cât tradiţionale, clasice,
vreţi, nu vor exista decât ersatzuri (imita
ieşire sănătoasă din infern. În practică, aşa se poate înţelege de 
ce, spre exemplu, pseudoconservatorii vor vorbi mereu de 
radicalismul stângist al anilor ’60 care a
să amintească nimic despre Rousseau sau Machiavelli, de ce 
naţionaliştii locali vor să se întoarcă la momentul 1848 şamd. 
Cu alte cuvinte, soluţiile politice „sănătoase” de moment nu 
oferă decât, cel mult, paliative şi, în fapt, o
nestingherită a degringoladei cultural-morale. Şi nici nu au cum 
să ofere mai mult, dacă privim lucrurile realist. Suntem exact în 
situaţia acelui ucenic de care Serafim Rose povestea că îşi 
dădea silinţa spre mântuire, dar în timpul liber se d
rock. 
 
Nu doar din acest punct de vedere este simptomatic că singurele 
comunităţi care au reuşit să producă o alternativă consistentă la 
modernitate s-au bazat nu pe acţiunea politică, ci pe secesiunea 
culturală. Exemplul Amish este binecunoscut,
mai aibă nevoie urgentă de a fi reluat, însă nu rămâne nici pe 
departe singular. După cum a descoperit recent 
Journal, tot mai multe alte comunităţi creştine americane încep 
să copieze şi să adapteze acest model. Motivaţia p
reprezintă aproape în toate cazurile dorinţa de a institui un 
protecţionism cultural-spiritual în viaţa familiilor asaltate de 
influxul decadenţei urbane. Ancora bisericească distinge toate 
aceste încercări de experimentele hipiote şi romantice
cum fuga de educaţia publică, văzută ca metodă indispensabilă 
de corupţie morală, garantează căutarea în direcţia cea bună.
Scăparea în deşert este o metodă testată de creştini încă din 
primele veacuri de după Hristos, când cultura Imperiului dăde
semne de bestializare. Dar ar fi ridicolă propunerea unei astfel 
de soluţii pentru nişte oameni toropiţi de confort.
Cu toate acestea, paşi mici, dar importanţi, spre detoxifierea 
culturală se pot face. Desfiinţarea televizorului din casă este 
aproape o condiţie nenegociabilă pentru cine caută o aşezare 
interioară bună. Renunţarea la literatura modernă (cu mici, 
foarte mici excepţii) garantează alte rezultate mulţumitoare. 
Trecerea graduală spre sonorităţi clasice furnizează cu timpul 
alte satisfacţii nebănuite. Apoi, cheia de boltă a oricărei astfel 
de încercări este abandonul şcolii publice, încă posibil la nivel 
legal. 
 
În fine, nu vom enumera exhaustiv toate soluţiile care se pot 
accesa de către cei care vor să oprească tăvălugul modernităţii 
în propriile vieţi. Ideea mai modestă ar fi că există în continuare 
foarte multe variante nici măcar spectaculoase prin care poate fi 
demantelată babilonia politică şi culturală. Spre deosebire de 
alte forme de angajament (partide politice, discuţii sterile pe 
internet, militantism) acestea au şi avantajul că funcţionează pe 
termen lung. Iar termenul „lung” pentru orice creştin nu este 
niciodată lumea aceasta. 
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reprezintă certificatul de naştere al individului şi societăţii 

Reversul, conform teoriei lui Breitbart, este că în absenţa unei 
culturi cât de cât tradiţionale, clasice, solide, numiţi-o cum 
vreţi, nu vor exista decât ersatzuri (imitații palide) pentru orice 
ieşire sănătoasă din infern. În practică, aşa se poate înţelege de 
ce, spre exemplu, pseudoconservatorii vor vorbi mereu de 
radicalismul stângist al anilor ’60 care a distrus Occidentul, fără 
să amintească nimic despre Rousseau sau Machiavelli, de ce 
naţionaliştii locali vor să se întoarcă la momentul 1848 şamd. 
Cu alte cuvinte, soluţiile politice „sănătoase” de moment nu 
oferă decât, cel mult, paliative şi, în fapt, o continuare 

morale. Şi nici nu au cum 
să ofere mai mult, dacă privim lucrurile realist. Suntem exact în 
situaţia acelui ucenic de care Serafim Rose povestea că îşi 
dădea silinţa spre mântuire, dar în timpul liber se delecta cu 

Nu doar din acest punct de vedere este simptomatic că singurele 
comunităţi care au reuşit să producă o alternativă consistentă la 

au bazat nu pe acţiunea politică, ci pe secesiunea 
culturală. Exemplul Amish este binecunoscut, astfel încât să nu 
mai aibă nevoie urgentă de a fi reluat, însă nu rămâne nici pe 
departe singular. După cum a descoperit recent Wall Street 

, tot mai multe alte comunităţi creştine americane încep 
să copieze şi să adapteze acest model. Motivaţia principală o 
reprezintă aproape în toate cazurile dorinţa de a institui un 

spiritual în viaţa familiilor asaltate de 
influxul decadenţei urbane. Ancora bisericească distinge toate 
aceste încercări de experimentele hipiote şi romantice, la fel 
cum fuga de educaţia publică, văzută ca metodă indispensabilă 
de corupţie morală, garantează căutarea în direcţia cea bună. 
Scăparea în deşert este o metodă testată de creştini încă din 
primele veacuri de după Hristos, când cultura Imperiului dădea 
semne de bestializare. Dar ar fi ridicolă propunerea unei astfel 
de soluţii pentru nişte oameni toropiţi de confort. 
Cu toate acestea, paşi mici, dar importanţi, spre detoxifierea 
culturală se pot face. Desfiinţarea televizorului din casă este 

condiţie nenegociabilă pentru cine caută o aşezare 
interioară bună. Renunţarea la literatura modernă (cu mici, 
foarte mici excepţii) garantează alte rezultate mulţumitoare. 
Trecerea graduală spre sonorităţi clasice furnizează cu timpul 

ănuite. Apoi, cheia de boltă a oricărei astfel 
de încercări este abandonul şcolii publice, încă posibil la nivel 

În fine, nu vom enumera exhaustiv toate soluţiile care se pot 
accesa de către cei care vor să oprească tăvălugul modernităţii 

ile vieţi. Ideea mai modestă ar fi că există în continuare 
foarte multe variante nici măcar spectaculoase prin care poate fi 
demantelată babilonia politică şi culturală. Spre deosebire de 
alte forme de angajament (partide politice, discuţii sterile pe 

rnet, militantism) acestea au şi avantajul că funcţionează pe 
termen lung. Iar termenul „lung” pentru orice creştin nu este 
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«Încălzirea globală», o imensă excrocherie 
de 22 miliarde dolari! 

 
 

          John Casey este un fost consilier la Casa Albă pentru 
programe spaţiale, consultant în cadrul NASA 
Headquarters şi inginer de rachete spaţiale. În prezent este 
unul dintre cei mai de succes experţi şi cercetători în ceea ce 
priveşte schimbările climatice şi predicţiile acestora.

ai pe scurt, Casey poate fi numit un 
guvernului american. El şi-a petrecut 35 de ani din 
viaţă coordonând cercetări top secret, examinând 

documente clasificate şi conducând programe ştiinţifice de mare 
importanţă. În 2007, anul în care a ieşit la pensie şi plănuia să 
trăiască o viaţă însorită în Florida alături de familia sa, Casey a 
descoperit ceva foarte îngrijorător care a schimbat apoi totul.

Descoperirea l-a făcut să-şi abandoneze planurile de retragere şi 
tot ea a făcut ca datorită cercetărilor sale în această direcţie 
Casey să ajungă să fie respins şi batjocorit de mulţi dintre cei 
care până atunci îl preţuiau ca prieten şi consilier.

Toate informaţiile culese de el şi cercetările sale, care 
demonstrează că încălzirea globală este o mare farsă, sunt 
rezumate în cadrul unui document de 164 de pagini. Acesta 
conţine acuzaţii susţinute de probe evidente conform cărora o 
reţea de politicieni, corporaţii şi oameni de ştiinţă au conspirat 
împreună pentru a promova frica de „încălzirea globală”.

Motivul sunt 22 de miliarde de dolari pe an  

Mai clar, asta înseamnă 22 de miliarde de dolari pe care îi 
plătesc cetăţenii americani din buzunarul lor şi care sunt folosiţi 
de către guvern pentru stoparea aşa-zisei crize a „încălzirii 
globale”. Adică 41.856 de mii de dolari pe minut, de două ori 
mai mult decât cheltuie guvernul american pentru asigurarea 
graniţelor SUA. 

Folosindu-se de datele guvernului, John Casey a descoperit 
dovezi – îngropate printre studiile asupra mediului înconjurător 
– care spulberă argumentele celor care susţin „încălzirea 
globală”.  

Probabil că este una dintre cele mai costisitoare şi chiar letale 
escrocherii din istoria Americii. Dar acesta este doar vârful 
iceberg-ului. Cercetările lui Casey au scos la iveală unele 
estimări care, dacă se vor adeveri, vor ruina toate naţiunil
nu sunt pregătite. Este vorba despre o calamitate care „se coace” 
de peste 200 de ani şi a cărei concretizare s-a accelerat în ultimii 
20 de ani. Casey se referă la o zdruncinare din temelii a 
economiei mondiale care ar putea să ducă la: 
- creşterea preţului petrolului la 300 de dolari pe baril;
- triplarea preţului hranei iar în unele locaţii aceasta să dispară 

M
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se de datele guvernului, John Casey a descoperit 
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care spulberă argumentele celor care susţin „încălzirea 

Probabil că este una dintre cele mai costisitoare şi chiar letale 
escrocherii din istoria Americii. Dar acesta este doar vârful 

ului. Cercetările lui Casey au scos la iveală unele 
estimări care, dacă se vor adeveri, vor ruina toate naţiunile care 
nu sunt pregătite. Este vorba despre o calamitate care „se coace” 

a accelerat în ultimii 
20 de ani. Casey se referă la o zdruncinare din temelii a 

preţului petrolului la 300 de dolari pe baril; 
triplarea preţului hranei iar în unele locaţii aceasta să dispară 

complet; 
- violenţe stradale şi suburbane; 
- distrugerea guvernelor, prăbuşirea în haos a naţiunilor, 
declanşarea războaielor internaţionale.

Cercetările sale sunt confirmate de 17 oameni de ştiinţă 
independenţi şi de unele organizaţii  

Unele dintre cele mai importante minţi ştiinţifice din lume din 
cadrul sectorului de schimbări climatice îi susţin rezultatele 
studiilor şi totuşi munca sa a fost întâmpinată cu ostilitate. În 
ciuda faptului că John Casey a încercat să facă cunoscute toate 
probele găsite foştilor săi colegi din guvernul american, 
încercările sale au fost zadarnice. El a devenit inamicul public 
numărul unu pentru politicieni ca Al Gore, care susţin cu tupeu 
înfocat cauza „încălzirii globale”. 

Din 2007, în fiecare an Casey a continuat să anunţe toţi 
guvernatorii, fiecare senator SUA, alte sectoare ale guvernului 
cum ar fi Camera Reprezentanților, pe procurorul general, pe 
fostul preşedinte Obama, pe fostul vice preşedinte Joe Biden, pe 
consilierul ştiinţific al lui Obama, dr. John Holdren, pe dr. Jane 
Lubchenco, fostul director al National Oceanic and 
Atmospheric Organization… Dar tot ce a primit ca răspuns a 
fost respingere din partea acestora, sau tăcere.

Trei dintre „gogoşile umflate” ale aşa zisei „încălziri 
globale”  

1. Pământul se încălzeşte în ritm accelerat!

Conform cu date ale NASA, globul pământesc s
0,36 grade Fahrenheit în ultimii 38 de ani (măsurătorile 
început în anul 1979). Vârful acestei încălzirii a fost 
experimentat între anii 1979 şi 1998, iar se pare că de atunci 
temperaturile au fost în scădere. Ceea ce înseamnă că de 20 de 
ani nu s-a mai înregistrat „încălzire globală”.

Conform acestor date şi studiului lui Casey, Pământul este cu 
1,08 grade mai rece decât era în 1998. Privind aceste date din 
anul 2014 se observă clar cum „încălzirea globală” a scăzut 
drastic din anul 1998. 

dezbateridezbateridezbateridezbateri 
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2. Oceanele se încălzesc simţitor  

Militanţii pentru „încălzirea globală” ne tot repetă că apa 
oceanelor se încălzeşte dramatic. Adică, toţi gheţarii uriaşi se 
vor topi, omorând urşii polari şi inundând state precum Florida. 

În anul 2007, în timp ce îşi primea premiul Nobel, Al Gore a 
făcut o predicţie năucitoare: „Calota de gheaţă de la Polul Nord 
scade într-un ritm îngrijorător. În şapte ani de acum înainte, pe 
timpul verii, s-ar putea să nu mai existe deloc!”. 
Adevărul este că, de fapt, calota polară creşte în dimensiuni! 

 

În 2014, cu şapte ani după discursul lui Al Gore, cifrele NASA 
arătau nu numai că stratul de gheaţă nu s-a topit, dar chiar 
crescuse în dimensiuni, de la 43% la 63%. 

Iată ce scria într-un articol din Globe and Mail: „O zonă dublă 
ca dimensiune față de statul Alaska, cel mai întins stat din SUA, 
era acum doi ani o întindere de ape iar în prezent este 
acoperită de gheaţă”. 

3. Cercetătorii sunt de părere că „încălzirea globală” 
accelerată este provocată de oameni  

Fostul preşedinte Obama a postat pe reţeaua de socializare 
Tweeter, la data de 16 mai 2014, următoarele: „97% dintre 
oamenii de ştiinţă sunt de părere că schimbările climatice sunt 
reale, sunt cauzate de oameni şi sunt periculoase”. 

John Kerry, Al Gore şi numeroşi alţii au amintit apoi adesea 
această statistică. Spre ruşinea lor, aceste date sunt fabricate. 
Conform unui articol din Wall Street Journal, „presupunerea că 
97% dintre oamenii de ştiinţă consideră că schimbările 
climatice sunt o problemă de maximă urgenţă cauzată de 
oameni este o pură ficţiune”.  

Adevărul este că schimbările climatice au existat dintotdeauna 
şi vor exista mereu. Pe vremea când Alexandru cel Mare 
cucerea Persia, modificarea climei era considerată un factor 
important. Cu toţii probabil ne mai amintim că am învăţat la 
şcoală despre „mica glaciaţiune” care a lovit Europa, omorând 
sute de mii de oameni din secolul XVI până în secolul XVIII. 
Mai ştim şi despre valul de căldură şi secetă care a măturat o 
mare parte din continental American în anii ’30. În niciunul 
dintre aceste cazuri nu putem da vina pe oameni. 

La puţin timp după ce Casey a expus adevărul despre 
„încălzirea globală”, au fost descoperite 1.000 de e-mailuri şi 
2.000 de documente care aparţineau unor oameni de ştiinţă 
importanţi, susţinători ai „încălzirii globale”. Acestea au 
dezvăluit conspiraţii potenţiale, manipulări de date, distrugerea 
informaţiilor şi chiar unele erori care au fost premise cu bună 
ştiinţă. 

De exemplu: 
- „Este adevărat faptul că nu putem menţiona lipsa încălzirii şi 
este ridicol că nu putem face aceasta.” – Kevin Trenberth, om 
de ştiinţă. 
- Într-un alt e-mail, dr. Phil Jones, un militant de frunte al 
„încălzirii globale” în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, a 
recunoscut că a folosit metoda „Mike’s Nature trick” într-un 
grafic din anul 1999 pentru a ascunde scăderea dramatică a 
temperaturii. 
- Un alt studiu realizat de către Stephen Goddard pentru Real 
Science a arătat cât de ridicoli pot să devină cercetătorii 
„încălzirii globale” cu manipularea datelor. Iată ce a declarat 
acesta: „NOAA (Administraţia Naţională Oceanică şi 
Atmosferică) şi-a «cosmetizat» înregistrările prin înlocuirea 
temperaturilor reale cu date realizate de către programe pe 
calculator.” 
- Profesorul Robert Stavins – care a contribuit la alcătuirea 
Raportului Climateric 

 

Adevăratul cost este de 1,75 trilioane de dolari  

Cele 22 de miliarde de dolari sunt ceea ce este cheltuit pe 
iniţiativele din sfera „încălzirii globale”. Realitatea este că 
acestea au efect de undă şi, conform revistei Forbes, costul total 
este suma şocantă de 1,75 trilioane de dolari anual. Adică, avem 
de-a face cu 3.329.528 de dolari pe minut, care se pierd în van, 

dezbateridezbateridezbateridezbateri 
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sau mai bine spus în buzunarele celor interesaţi să creeze acest 
gol financiar. 

Câteva declarații ale unor oameni de ştiinţă în ceea ce 
priveşte descoperirile lui Casey  

„Munca lui John este o mare revelaţie care defineşte un pas 
înainte către o nouă civilizaţie ştiinţifică.” – Fumio Tsunoda, 
profesor de geologie emerit în cadrul universităţii japoneze 
Saitama. 

„Ideile lui John pot să fie negate de oamenii de ştiinţ
convenţionali, dar apoi ei vor fi nevoiţi să-i accepte teoriile, 
deoarece adevărul prevalează.” – dr. Nataraja Venkatanathan, 
profesor de fizică în cadrul universităţii indiene SASTRA.

„Crizele pe care adevărata schimbare climatică le va aduce, şi 
pe care Casey le abordează cu abilitate, sunt mai importante 
decât niciodată.” – dr. Boris Komitov, unul dintre fizicienii 
solari de top din Europa şi profesor la Academia Bulgară de 
Ştiinţe. El a fost atât de impresionat de cele găsite de Casey 
încât l-a contactat pe acesta şi s-a alăturat Science Research 
Corporation (SSRC – Corporaţiei pentru cercetări ştiinţifice).

„Istoria ştiinţei este plină de exemple ale unor cercetători ale 
căror idei revoluţionare au fost întâmpinate de către 
comunitatea ştiinţifică fără prea mult entuziasm şi chiar cu 
indiferenţă sau ridiculizare. Atunci, acele ipoteze au fost 
considerate drept neverosimile de către mulţi oameni de ştiinţă 
contemporani şi totuşi ele astăzi reprezintă chiar fundaţia 
cunoaşterii noastre asupra dinamicii Pământului. Noi ipoteze 
bazate pe dovezi empirice ar trebui să fie primite, mereu, cu 
multă căldură. Aceasta se aplică foarte mult cercetărilor făcute 
de John Casey.” – dr. Ole Humlum, profesor de geografie fizică 
la Universitatea din Oslo. 

„Munca lui John Casey reprezintă o importantă contribuţie în 
înţelegerea provocărilor mediului înconjurător, în manifestările 
sale adeseori neaşteptate şi complexe. El este un Leonardo Da 
Vinci al timpurilor moderne.” – dr. Giovani Gregori, membru al 
Consiliul Naţional de Cercetare al Italiei din anul 1963, el fiind 
de asemenea şi membru mai multor consilii astronomice şi de 
cercetare. 

Dr. Dong Choi, editor şef al revistei New Concepts in Global 
Tectonics (Noi concepte în tectonicile globale) a numit lucrarea 
lui Casey ca fiind „cutremurătoare”. 
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New Concepts in Global 
) a numit lucrarea 

Armata SUA construie
SkyNet – o variantă militară extremă a 
«internetului lucrurilor» care poate 
interconecta armele și vehiculele

        După cum ne arată DefenseOne
Statelor Unite s-au pus de acord despre modul cum vor 
asigura dominația militară americană în secolul XXI: 
conectează totul cu… totul!  

ezultatul? Un sistem nervos cefalopodal inimaginabil de 
mare, înarmat cu cele mai avansate arme din lume 
care să controleze toate echipame

dotarea celei mai puternice armate de pe glob.
Vă sună cunoscut? Ar trebui…  

O rețea militară – o variantă extremă a „internetului lucrurilor” 
– ar conecta totul, de la avioanele F-35 până la distrugătoarele 
Marinei, de la blindajul tancurilor care străbat câmpul de luptă 
și până la fiecare dispozitiv purtat de soldați 
conectată. Fiecare armă, vehicul și dispozitiv ar fi legate între 
ele, schimbând între ele informații și fiind constant avizate de 
prezența și starea oricărui alt nod de comunica
adevărat globală. 

Mai mult ca sigur că dezvoltarea acestor arme „inteligente” l
scoate din sărite pe Elon Musk, CEO-
în mod repetat că inteligența artificială (IA) și mașină
capabile să învețe reprezintă în viitor o amenințare mai mare 
pentru Statele Unite decât o reprezintă Coreea de Nord.

„Când oamenii văd roboți pe stradă omorând oameni, nu știu 
cum să reacționeze întrucât totul pare atât de ireal
„Inteligența artificială este unul dintre rarele cazuri în care 
trebuie să fim proactivi în privința reglementărilor, în loc să 
fim reactivi. Cred că în timp ce noi suntem reactivi la 
reglementările IA, e deja prea târziu.” 

Statul Major a Armatei SUA și-a prezenta
rețeaua militarizată în cea mai recentă expunere a Strategiei 
Militare Naționale, care pune bazele planurilor de construcție a 
armelor viitorului. Pe un ton ușor ironic, șeful Statului Major al 
Forțelor Aeriene, generalul David Goldf
bazează planul pe un anume producător de ma
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pierde bani. Goldfein a mai declarat că e impresionat de 
posibilitățile Tesla de a extinde de la distanță capacitatea 
bateriilor mașinilor electrice pentru cei care fugeau din calea 
uraganului Irma. 

În ultimele luni, Statul Major a pus la punct cea mai nouă 
versiune a Strategiei Militare Naționale. Spre deosebire de cele 
dinainte, este secretă. Dar este o strategie care cere implicare și 
colaborare între toate serviciile. Tot în ultima perioadă, cel 
puțin doi șefi de servicii au vorbit deschis despre direcțiile 
surprinzător de asemănătoare spre care își canalizau eforturile. 
Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, generalul David 
Goldfein, aflat la o întrunire a Asociației Forțelor Aeriene ținută 
în septembrie 2017 la Maryland, a spus în fața unei mări de 
uniforme albastru-închis că și-a „revizuit” planurile privind 
Forțele Aeriene după discuțiile cu ceilalți șefi de stat major „ca 
parte a creării strategiei militare secrete”. Viitorul Forțelor 
Aeriene? Ei bine, acest serviciu ar trebui să fie precum al unui 
anume producător de mașini electrice. 

„Fiecare vehicul Tesla este conectat cu toate celelalte vehicule 
Tesla”, a spus Goldfein, referindu-se la o prezentare a lui Elon 
Musk despre modul în care autovehiculele lui învață din 
experiența lor colectivă. „Dacă o mașină Tesla lovește o 
groapă, toate mașinile Tesla care vin din spate – dacă se 
conduc singure – vor evita groapa imediat. Dacă mașina este 
condusă de o persoană, atunci mașina va ajusta în mod 
automat șocul în cazul în care persoana nu va evita groapa.” 

Goldfein a devenit și mai entuziast când s-a referit la abilitatea 
Tesla de a crește de la distanță capacitatea bateriilor mașinilor 
în sud-estul SUA, pentru a ușura evacuarea din calea recentelor 
uragane. 

 
 
„Cum ar arăta lumea dacă am conecta ceea ce avem în acest 
fel? Dacă privim lumea prin lentila unei rețele, în contrast cu 
cea a platformelor individuale: bruiajul electronic cunoscut 
imediat nu ar fi evitat apoi automat? La fiecare trei minute, un 
vehicul aerian decolează undeva pe glob. Platformele sunt 
noduri într-o rețea.”, a mai spus șeful Forțelor Aeriene.  

După cum explică DefenseOne, ideea unei rețele militare vine 
din conceptul de „rețea de centre de luptă”, concept apărut cu 
mai mult de zece ani în urmă. Oricum, recenta propunere a 
liderilor militari la ultima revizuire este mai puțin o strategie 
destinată să crească eficiența ci mai mult un plan de a conecta 
toate echipamentele militare într-o singură rețea. Rezultatul ar fi 

o mai bună coordonare și operațiuni mai rapide și mai 
devastatoare în aer, la sol, pe apă, în spațiu sau în ciber-spațiu. 

Forțele Aeriene au început să facă investiții mari în tehnologii 
pentru transferul de date. Site-ul mai spune că experimentele cu 
generația următoare de aeronave ușoare de atac se referă în 
egală măsură la aparatura în sine dar și la capacitatea de 
interconectare. 

„Nu e doar despre ce arme cumpăr și ce pot face aceste arme 
ci, chiar mai important, pot ele să se interconecteze? Pot ele să 
comunice între ele? Putem noi să le legăm într-o rețea bazată 
pe informații care pot fi utilizate în comun și care să mă ajute 
să depășesc provocările pe care le am acum privind 
securitatea?” a spus Goldfein. 

Consiliul Științific al Forțelor Aeriene studiază cum poate 
controla o rețea de echipamente militare inclusiv aeronave 
ușoare de atac, tancuri și chiar drone fără echipaj uman. James 
Chow, noul șef al consiliului, a declarat pentru DefenseOne că 
studiul vizează inclusiv conectarea cu alte servicii. 

După cum arată DefenseOne, Chow mai spune că, deși cea mai 
mare parte a cercetărilor privind rețeaua militarizată este 
condusă de Forțele Aeriene, odată implementat, orice sistem va 
include foarte probabil și arme ale altor servicii, ca de exemplu 
distrugătoarele Marinei Americane. 

„Scopul nostru este să sprijinim Forțele Aeriene să își planifice 
operațiuni în care să poată să încorporeze senzori și platforme 
comune cu ale altor servicii, ca de exemplu distrugătoarele; 
cred că acest aspect este parte din acest scop. Și se află pe 
tabla noastră de studiu” a mai spus Chow, adăugând că studiul 
are „cel mai înalt grad de prioritate pentru conducerea Forțelor 
Aeriene”. 

Potrivit generalului-locotenent Robert Walsh, șeful 
Comandamentului de Tehnici de Luptă al Pușcașilor Marini și 
Comandant adjunct pentru Tehnici de Luptă și Integrare, 
Forțele Navale se uită, de asemenea, la tancurile conectate între 
ele prin intermediul blindajului. Șefii Marinei Militare au 
autorizat și ei cercetări privind conectarea tuturor obiectelor de 
pe apă, de la sol, din aer, din spațiu și ciber-spațiu. Nu este nicio 
exagerare. Amiralul John Ricahrdson, Șeful Operațiunilor 
Navale a declarat la începutul anului 2017, la o expoziție a 
Marinei Militare, că mai degrabă și-ar dori să interconecteze 
totul, explicând că realizarea unui asemenea sistem ar fi crucial 
pentru a a păstra dominația militară a SUA. 

Ca un mic amuzament, DefenseOne notează că, în ciuda 
asemănărilor izbitoare, liderii militari urăsc comparațiile dintre 
proiectele lor de casă și orice element din intriga franchizei 
Terminator. 

Deși comunicațiile instantanee dintre unitățile militare ar crește 
fără îndoială eficiența și avantajele tactice într-un conflict 
armat, așa cum sublinia și Musk, astfel de proiecte ar trebui 
totuși privite cu îngrijorare. 

dezbateridezbateridezbateridezbateri 



 

        237237237237                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

«Urechile» electronice care ascultă 
depistează testele nucleare derulate în 

secret 

          Acum 21 de ani, mai exact în 1996, era semnat primul 
tratat de interzicere completă a testelor nucleare pe Pământ 
(CTBT).  

cesta obliga națiunile lumii să nu mai efectueze niciun 
tip de test nuclear, fie că vorbim de unul în scopuri 
civile sau militare. Astăzi, 183 de țări membre a ONU 

au semnat acest pact. Însă mulți se îndoiesc că toate țările 
respectă acest tratat. La urma urmei, ce împiedică o 
semneze tratatul și apoi să efectueze în secret teste nucleare 
subterane? 

Răspunsul ar fi această rețea globală de senzori care se află sub 
controlul Organizației Națiunilor Unite. Rețeaua de 
supraveghere globală este cunoscută sub denumirea de Sistemul 
internațional de monitorizare și cuprinde 337 de instalații 
răspândite în întreaga lume. Acestea sunt unele dintre cele mai 
sensibile instrumente de pe planetă. De-a lungul anilor, au 
înregistrat nu numai teste nucleare, ci și cutremure, lansări de 
rachete, avioane supersonice care rup bariera sonoră, cântece de 
balene, meteoriți care intră și explodează în atmosfera terestră.
Negocierile pentru dezarmarea nucleară au început încă din 
1963, odată cu semnarea Tratatului de interzicere par
testelor (PTBT), care a interzis toate testele nucleare din 
atmosferă și apă, asta din cauza preocupărilor legate de efectele 
radioactive, dar a lăsat în afară pe cele efectuate în subteran. 
Nici Statele Unite, nici Uniunea Sovietică nu au dorit să adopte 
o interdicție totală de teamă că fiecare națiune va găsi modalități 
de a eluda orice interdicție și se va înarma nuclear în secret.
După sfârșitul Războiului Rece, comunitatea internațională s
reunit și a început să negocieze o interdicție globală privind 
testele nucleare. Succesul negocierii depindea de dezvoltarea 
unui sistem care ar putea monitoriza pământul, apa 
Astăzi, Sistemul Internațional de Monitorizare este realizat în 
proporție de 85%. Are 337 stații, inclusiv 50 stații primare și 
120 stații auxiliare de monitorizare seismică pentru detectarea 
undelor seismice generate de testele nucleare subterane.
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țional de Monitorizare este realizat în 
ție de 85%. Are 337 stații, inclusiv 50 stații primare și 
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e subterane. 

De asemenea, 11 stații hidroacustice sunt gata să detecteze 
undele acustice din oceane iar 60 de sta
detecta undele de frecvență foarte scăzute din atmosferă. La 
acestea se mai adaugă 80 de stații de radionuclizi pentr
detectarea particulelor radioactive eliberate de explozii 
atmosferice și 16 laboratoare de radionuclizi pentru analiza 
probelor din stațiile cu radionuclizi. 

Proiectul «Pandemic» – Virusul prin care 
CIA are capacitatea de a infesta 
computerele de la dist

 
         O tranșă din dezvăluirile WikiLeaks Vault7
detalii despre capacitatea CIA de a infesta computerele de 
la distanță.  

roiectul Pandemic dezvoltat de agen
folosește de un implant Microsoft Windows care poate fi 
activat prin rețea, fără acces direct la computer, arată 

WikiLeaks. 

Sistemul se bazează pe un Pacient Zero
a descrie primul computer în care se reu
virusului, care apoi se va distribui singur către toate terminalele 
posibile în care poate intra. 

Pandemic este el însuși deghizat în sursa infectată unde fișierele 
targetate par neschimbate. El se modifică abia atunci când se 
află în tranzit dinspre serverul-sursă spre computerul 
la distanță. Odată intrat în sistem, 
propriul program ce conține coduri modificate, având 
capacitatea de a înlocui 20 de programe cu o mărime de 
maximum 800 MB. 

Potrivit WikiLeaks, un singur computer aflat în re
conține drivere comune ce sunt infectate cu 
acționa ca un „Pacient Zero” ce va răspândi boala în jur cu o 
viteză de doar 10-15 secunde, cât durează instalarea pe o 
unitate. 

Dezvăluirile WikiLeaks Vault7 lansate la începutul lunii iunie 
2017 sunt cele mai noi din seria care se ocupă de capacitatea de 
hacking a serviciilor secrete din SUA. Precedentele dezvăluiri 
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au vizat capacitatea CIA de a accesa și controla de la distanță 
dispozitive precum telefoanele mobile, tabletele ori 
televizoarele smart. 

Dezvăluirile au venit la scurt timp după atacul cibernetic de 
proporții care a avut loc la începutul lunii mai 2017. Intitulat 
WannaCry, atacul neelucidat a lovit peste 300.000 de 
computere din 150 de țări. 

KRACK, o vulnerabilitate a protocolului 
WPA2, permite infiltrarea aproape 

oricărei reţele Wi-Fi 
 

Aurelian Mihai

           Responsabil cu securizarea reţelelor wireless, 
protocolul Wi-Fi Protected Access II (WPA2) este ţinta unui 
exploit care funcţionează cu aproape orice router Wi
aflat în circulaţie, chiar şi modele de ultimă generaţie, 
permiţând infiltrarea reţelelor wireless pentru desfăşurarea 
de atacuri informatice şi răspândirea de malware.

 

rescurtare pentru Key Reinstallation Attacks, KRACK 
este subiectul unui studiu ale cărui rezultate au fost până 
de curând un secret bine păzit. Potrivit experţilor care l

au studiat, exploitul vizează schimbul de date în care este 
stabilită cheia de criptare folosită ulterior la securizarea 
conexiunii. Mecanismul în patru paşi este compromis la cel de
al treilea, unde cheia de criptare poate fi retrimisă de mai multe 
ori, într-un mod care permite refolosirea de către atacatori 
pentru decriptarea neautorizată a traficului de date.

Vasta majoritatea a echipamentelor de reţea nu sunt protejate în 
faţa acestui exploit, necesitând actualizări firmware pentru 
actualizarea protocolului WPA2. Catalogat cu risc major de 
securitate, exploit-ul KRACK permite interceptarea traficului 
de date în reţele Wi-Fi securizate şi chiar falsificarea setărilor 
DHCP, deschizând calea pentru atacuri care vizează serverele 
domain name service (DNS). Accesând orice reţea Wi
protejată cu protocolul WPA2 ca şi cum ar fi necriptată, 
atacatorii vor putea intercepta sesiunile de mesagerie instant, 
schimburi de fişiere, parolele folosite şi chiar datele cardurilor 
de credit. Simpla înlocuire a parolei Wi-Fi nu poate fi de ajutor, 
deoarece atacul ocoleşte cu totul parola setată de utilizator.

Momentan, nu există indicii cum că exploit-ul KRACK ar fi 
folosit deja în atacuri, însă putem aştepta ca situaţia să se 
schimbe odată de existenţa acestuia a devenit publică.
arstechnica.com 
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Iphone X introduce scanarea şi 
recunoaşterea feţei pentru 

telefonului
 

       Consumatorii obsedaţi de gadgeturi şi tehnologie 
modernă vor fi mega-încântați să afle că Iphone introduce 
scanarea şi recunoaşterea feţei (face recognition)
folosirea noului smartphone Iphone X.

ărmanii de ei nu înţeleg că scanarea fe
metodă de înregistrare şi stocare în dosarul electronic a 
datelor biometrice ale oamenilor. 

Noua generație de smartphone de la Apple deblochează 
telefonul prin recunoaștere facială, grație senzorilor 3D și de 
infraroșu din camera frontală a telefonului. Scanarea fe
deblocarea aparatului se fac aproape instantaneu, fără a fi 
nevoie de apăsarea vreunui buton, senzorii fiind întotdeauna 
porniți și gata să scaneze chipul utilizatorului. 
Sistemul de operare Android nu va fi mai prejos 
curând recunoaşterea facială. 

Mulţi naivi s-au bucurat de opţiunea de a
sau a-l folosi pe baza amprentei (cu scanerul special de preluare 
a amprentei aflat în multe telefoane). Astfel, în dosarul lor 
electronic există deja amprentele lor. Acum, dacă vor folosi 
noul sistem de recunoaştere facială, îşi vor trimite în dosarul 
electronic şi forma feţei, irisul şi ce s
senzori ultra performanţi. 

Până de curând mafia internaţională (car
informaţii fără ca marea masă a populaţiei să priceapă ceva din 
realitate) s-a rezumat la crearea unor aplicaţii care să îi 
păcălească pe consumatori să îşi ofere imaginea irisului sau a 
feţei – aplicaţii care îţi spuneau să îţi faci o
încadrată perfect, de aproape, exact cum îţi arată aplicaţia, ca 
să… diverse – să vezi cum ai arăta gras, sau cu mustăţi sau la 
100 de ani etc. Cât de uşor pot fi păcălite masele de oameni să
şi ofere pe tavă date biometrice… 

Mafia acționează din ce în ce mai fără ascunzi
cere direct să-ţi scanezi fața ca să poţi folosi telefonul. Desigur, 
în reclamele care îți arată cât e de cool noua aplicație, nu se 
spune și că imaginea chipului este salvată şi trimisă instantaneu 
în dosarul electronic cu datele biometrice ale fiecăruia. Aceasta 
este prețul ascuns pe care îl plătești pentru metoda de scanare 
inventată „strict din motive de securitate, ca să nu
nimeni altcineva telefonul”.  

S
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Iphone X introduce scanarea şi 
recunoaşterea feţei pentru folosirea 

telefonului 

 

Consumatorii obsedaţi de gadgeturi şi tehnologie 
ți să afle că Iphone introduce 

scanarea şi recunoaşterea feţei (face recognition) pentru 
folosirea noului smartphone Iphone X.  

nţeleg că scanarea feței este o nouă 
metodă de înregistrare şi stocare în dosarul electronic a 
datelor biometrice ale oamenilor.  

ție de smartphone de la Apple deblochează 
ștere facială, grație senzorilor 3D și de 

din camera frontală a telefonului. Scanarea feței și 
deblocarea aparatului se fac aproape instantaneu, fără a fi 
nevoie de apăsarea vreunui buton, senzorii fiind întotdeauna 

ți și gata să scaneze chipul utilizatorului.  
va fi mai prejos și va introduce 

au bucurat de opţiunea de a-ţi debloca telefonul 
l folosi pe baza amprentei (cu scanerul special de preluare 

a amprentei aflat în multe telefoane). Astfel, în dosarul lor 
lectronic există deja amprentele lor. Acum, dacă vor folosi 
noul sistem de recunoaştere facială, îşi vor trimite în dosarul 
electronic şi forma feţei, irisul şi ce s-o mai prelua prin acei 

Până de curând mafia internaţională (care preia toate aceste 
informaţii fără ca marea masă a populaţiei să priceapă ceva din 

a rezumat la crearea unor aplicaţii care să îi 
păcălească pe consumatori să îşi ofere imaginea irisului sau a 

aplicaţii care îţi spuneau să îţi faci o poză la faţă, 
încadrată perfect, de aproape, exact cum îţi arată aplicaţia, ca 

să vezi cum ai arăta gras, sau cu mustăţi sau la 
100 de ani etc. Cât de uşor pot fi păcălite masele de oameni să-

ă din ce în ce mai fără ascunzișuri, şi acum îţi 
ța ca să poţi folosi telefonul. Desigur, 

ți arată cât e de cool noua aplicație, nu se 
și că imaginea chipului este salvată şi trimisă instantaneu 
ul electronic cu datele biometrice ale fiecăruia. Aceasta 
țul ascuns pe care îl plătești pentru metoda de scanare 

strict din motive de securitate, ca să nu-ţi folosească 
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Şi uite aşa tehnologia în mâinile mafioţilor se dezvoltă, şi o dată 
cu ea dispare din ce în ce mai mult libertatea noastră.

Pas cu pas, toate aceste „evoluţii” tehnologice, de preluare de 
date biometrice, scanarea feței şi a amprentelor în aeroporturi, 
pe telefoanele mobile, dispariţia banilor lichizi, crearea de 
carduri electronice (inclusiv de identitate), unirea tuturor 
cardurilor financiare şi pentru servicii (transport, medicale etc.) 
într-unul singur etc., construiesc calea pentru impunerea 
utilizării cipului în societate. Direct spus, toate duc spre ciparea 
populaţiei. 

CIA poate spiona pe oricine prin 
intermediul televizoarelor, iPhone
smartphone-urilor și computerelor cu 

Windows 
 
            Dezvăluirile bombă ale Vault 7 au confirmat ceea ce 
susțin toți teoreticienii conspirațiilor: CIA poate spiona pe 
oricine prin intermediul televizoarelor, iPhone
smartphone-urilor și computerelor cu Windows. 
Dezvăluirile de peste 8000 de pagini ale WikiLeaks cuprind 
documente, cândva secrete, din interiorul CIA.

ecent, CIA a pierdut controlul majorității arsenalului de 
hacking, inclusiv malware, viruși, troieni, aplicații 
folosite ca arme de tipul «Zero Day», sisteme malware 

de control la distanță și documentația asociată acestora. Această 
colecție extraordinară, ce se ridică la mai mult de câteva sute de 
milioane de linii de coduri, oferă posesorului întreaga capacitate 
de spionaj electronic a CIA. Arhiva se pare că a circulat printre 
mai mulți foști hackeri și contractori guvernamentali ai SUA 
într-o manieră neautorizată, unul dintre aceștia fiind sursa 
WikiLeaks, asigurându-i fragmente din această arhivă.
 
«Year Zero» – anul zero – prezintă proporțiile și direcția 
programului global acoperit de hacking al CIA, arsenalul său 
malware și zeci de arme Zero Day îndreptate împotriva unei 
game largi de produse comerciale din SUA sau Europa, 
incluzând iPhone-ul de la Apple, sistemele de operare Android 
de la Google și Windows de la Microsoft, chiar 
Samsung ce sunt transformate în microfoane sub acoperire.
 
Smartphone-uri, televizoare smart și iPhone-uri pot fi folosite 
ca microfoane de spionaj 
 
În fond, CIA a produs aplicații malware care pot pătrunde în 
aproape orice dispozitiv electronic mobil (iPhone, Android, 
Blackberry etc.) sau computer personal (Aplle, Windows 
aplicații Google). Dispozitivele mobile pot fi transformate în 
microfoane acționate de la distanță prin care se ascultă tot ceea 
ce vorbești, datele fiind apoi transmise la CIA. 
 
„Serviciul de dispozitive mobile al CIA (MDB) a produs 
numeroase atacuri pentru a spiona și controla de la distanță 
smartphone-urile binecunoscute. Telefoanele infectate pot fi 
instruite să trimită la CIA locația geografică a utilizatorul
comunicațiile audio și text, precum și activarea în ascuns a 
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în mâinile mafioţilor se dezvoltă, şi o dată 
cu ea dispare din ce în ce mai mult libertatea noastră. 

Pas cu pas, toate aceste „evoluţii” tehnologice, de preluare de 
ței şi a amprentelor în aeroporturi, 

spariţia banilor lichizi, crearea de 
carduri electronice (inclusiv de identitate), unirea tuturor 
cardurilor financiare şi pentru servicii (transport, medicale etc.) 

unul singur etc., construiesc calea pentru impunerea 
Direct spus, toate duc spre ciparea 

CIA poate spiona pe oricine prin 
intermediul televizoarelor, iPhone-urilor, 

și computerelor cu 

Dezvăluirile bombă ale Vault 7 au confirmat ceea ce 
țin toți teoreticienii conspirațiilor: CIA poate spiona pe 

oricine prin intermediul televizoarelor, iPhone-urilor, 
și computerelor cu Windows. 

e pagini ale WikiLeaks cuprind 
documente, cândva secrete, din interiorul CIA. 

ții arsenalului de 
și, troieni, aplicații 

folosite ca arme de tipul «Zero Day», sisteme malware 
ță și documentația asociată acestora. Această 

ție extraordinară, ce se ridică la mai mult de câteva sute de 
milioane de linii de coduri, oferă posesorului întreaga capacitate 
de spionaj electronic a CIA. Arhiva se pare că a circulat printre 

ți foști hackeri și contractori guvernamentali ai SUA 
știa fiind sursa 

i fragmente din această arhivă. 

țiile și direcția 
coperit de hacking al CIA, arsenalul său 

și zeci de arme Zero Day îndreptate împotriva unei 
game largi de produse comerciale din SUA sau Europa, 

ul de la Apple, sistemele de operare Android 
chiar și televizoarele 

Samsung ce sunt transformate în microfoane sub acoperire. 

uri pot fi folosite 

ții malware care pot pătrunde în 
v electronic mobil (iPhone, Android, 

Blackberry etc.) sau computer personal (Aplle, Windows și 
ții Google). Dispozitivele mobile pot fi transformate în 

ționate de la distanță prin care se ascultă tot ceea 

„Serviciul de dispozitive mobile al CIA (MDB) a produs 
și controla de la distanță 

urile binecunoscute. Telefoanele infectate pot fi 
ția geografică a utilizatorului, 

țiile audio și text, precum și activarea în ascuns a 

microfonului și camerei video ale telefonuluiˮ, explică 
WikiLeaks. 
 
Televizoarele inteligente (smart) Samsung pot fi de asemenea 
transformate în microfoane de spionaj, chiar 
aparent, par a fi oprite. Această posibilitate a fost realizată de 
către CIA și este cunoscută ca Weeping Angel (Îngerul 
Înlăcrimat). 
 
WikiLeaks explică: 
„Weeping Angel poziționează televizorul țintă în modul «Fake
Off» – «oprit-aparent» pentru ca proprieta
eronat că televizorul este oprit când de fapt acesta este pornit. În 
modul «oprit-aparent», televizorul func
de lucru bazat pe erori de fabricație de nișă, ale proiectantului 
(engleză – bug), înregistrând astfel conversa
trimiţându-le prin internet la un server sub acoperire al CIA.
 
În esență, documentul Vault 7 demonstrează toate „teoriile 
conspirațieiˮ ca fiind adevărate în legătură cu acțiunile de 
spionaj ale guvernului prin intermediul t
dispozitive. 
 
Acapararea controlului asupra vehiculelor pentru a efectua 
„asasinări nedetectabileˮ ale ocupanților acestora
 
În plus față de spionajul prin computere și dispozitive mobile, 
CIA a lucrat la căi pentru a controla de l
transformându-le în „mașini ucigașeˮ ce pot fi direcționate spre 
a-i ucide pe ocupanții acestora prin acroșarea de obstacole la 
viteze mari spre exemplu, după cum explică WikiLeaks:
„De prin octombrie 2014, CIA se străduia să găs
a infecta sistemele de control folosite de autovehiculele 
moderne. Scopul acestui control nu este men
permite CIA să se angajeze în asasinate aproape nedetectabile.
 
Aplicațiile (engleză – apps) cu criptare sunt depă
produsele speculative „zero dayˮ ale CIA
 
Următoarele informații sunt cu siguranță șocante pentru aproape 
toată lumea: CIA a dezvoltat 24 de produse software 
speculative folosite ca „armeˮ, pentru dispozitivele cu Android, 
ce evită în totalitate criptarea de siguran
aplicațiile populare. 
„Aceste tehnici, permit CIA să evite criptarea datelor folosită de 
WhatsApp, Signal, Telegram, Wiebo, Confide 
prin căpușarea smartphone-urilor pe care acestea func
colectarea mesajelor audio și a traficului de date înainte ca 
criptarea să fie efectiv aplicată.ˮ 
 
În plus, documentele Vault 7 conțin peste 22.000 de IP
abile din SUA, redactate înainte de lansarea documentului. 
Aceste adrese IP se crede că sunt ținte ale CIA, servere poștale 
de ascultare și sisteme de testare. Aceasta arată că este 
incontestabil faptul că CIA lansează aceste tehnologii în 
interiorul SUA pentru a-i spiona pe americani.
 
Înregistrarea de mai jos cuprinde o trecere în revistă (în l
engleza) a principalelor dezvăluiri cuprinse în Vault 7.
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și camerei video ale telefonuluiˮ, explică 

Televizoarele inteligente (smart) Samsung pot fi de asemenea 
transformate în microfoane de spionaj, chiar și atunci când, 
parent, par a fi oprite. Această posibilitate a fost realizată de 

și este cunoscută ca Weeping Angel (Îngerul 

ționează televizorul țintă în modul «Fake-
aparent» pentru ca proprietarul să creadă în mod 

eronat că televizorul este oprit când de fapt acesta este pornit. În 
aparent», televizorul funcționează într-un sistem 

ție de nișă, ale proiectantului 
conversațiile din încăpere și 

le prin internet la un server sub acoperire al CIA.ˮ 

ță, documentul Vault 7 demonstrează toate „teoriile 
țieiˮ ca fiind adevărate în legătură cu acțiunile de 

spionaj ale guvernului prin intermediul televizoarelor și a altor 

Acapararea controlului asupra vehiculelor pentru a efectua 
ˮ ale ocupanților acestora 

ță de spionajul prin computere și dispozitive mobile, 
CIA a lucrat la căi pentru a controla de la distanță vehicule țintă, 

șini ucigașeˮ ce pot fi direcționate spre 
ții acestora prin acroșarea de obstacole la 

viteze mari spre exemplu, după cum explică WikiLeaks: 
„De prin octombrie 2014, CIA se străduia să găsească o cale de 
a infecta sistemele de control folosite de autovehiculele 
moderne. Scopul acestui control nu este menționat, dar asta ar 
permite CIA să se angajeze în asasinate aproape nedetectabile.ˮ 

apps) cu criptare sunt depășite de 
ˮ ale CIA 

ții sunt cu siguranță șocante pentru aproape 
toată lumea: CIA a dezvoltat 24 de produse software 

ˮ, pentru dispozitivele cu Android, 
criptarea de siguranță a datelor utilizată de 

„Aceste tehnici, permit CIA să evite criptarea datelor folosită de 
WhatsApp, Signal, Telegram, Wiebo, Confide și Cloackman, 

urilor pe care acestea funcționează și 
și a traficului de date înainte ca 

țin peste 22.000 de IP-uri rout-
abile din SUA, redactate înainte de lansarea documentului. 

ținte ale CIA, servere poștale 
și sisteme de testare. Aceasta arată că este 

incontestabil faptul că CIA lansează aceste tehnologii în 
i spiona pe americani. 

Înregistrarea de mai jos cuprinde o trecere în revistă (în limba 
engleza) a principalelor dezvăluiri cuprinse în Vault 7. 
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Facebook îţi distruge viaţa
 

 
 Regina Dugan, Andrei Mochola

        Business Magazine: Modul în care Facebook îţi 
distruge viaţa: un studiu al celor de la Harvard 

n medie, un utilizator Facebook petrece aproape o oră în 
fiecare zi pe site-ul de socializare, potrivit datelor furnizate 
de companie anul trecut. Un studiu Deloitte a constatat că 

pentru mulţi utilizatori de smartphone-uri, verificarea 
este primul lucru pe care îl fac în dimineaţa – de multe ori chiar 
înainte de a ieşi din pat, arată un articol al publicaţiei
Business Review. 

Cercetările anterioare au arătat că utilizarea re
socializare poate afecta relaţiile faţă-în-faţă, reduce implicarea 
în activităţi semnificative, creşte comportamentul sedentar, duce 
la dependenţa de internet şi erodează stima de sine prin 
comparaţii sociale nefavorabile. Alte studii au constatat că 
utilizarea social media are un impact pozitiv asupra bunăstării 
prin creşterea sprijinului social şi consolidarea relaţiilor din 
lumea reală. 

În studiul său, Deloitte a folosit trei grupuri de date de la 5.208 
adulţi şi diverși parametri de utilizare a Facebook, pentru a 
vedea modificarea stării de bine în asociere cu utilizarea 
acestuia, pe o perioadă de timp de un an. În măsurarea „stării de 
bine” a fost inclusă satisfacţia vieţii de zi cu zi, percepţia 
individului despre sănătatea sa mintală, despre sănătatea sa 
fizică, cât şi indicele de masă corporală. Parametrii de utilizare 
Facebook includ like-
urile, crearea propriilor 
postări şi click-urile pe 
link-uri. 

Rezultatele au arătat că 
utilizarea Facebook a fost 
asociată negativ cu 
bunăstarea generală, cu 
un impact deosebit de 
puternic pentru sănătatea 
mintală. S-a constat că 
dând like-uri şi click pe 
link-urile altora duce, în 
timp, la o reducere 
semnificativă a nivelului 
de satisfacţie a vieţii, din punctul de vedere al utilizatorului.

 
Hotnews: Facebook lucrează la un proiect ambiţios prin 
care gândurile noastre ar putea fi transformate în text
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Facebook îţi distruge viaţa 

Regina Dugan, Andrei Mochola 

Business Magazine: Modul în care Facebook îţi 
distruge viaţa: un studiu al celor de la Harvard o confirmă  

n medie, un utilizator Facebook petrece aproape o oră în 
ul de socializare, potrivit datelor furnizate 

de companie anul trecut. Un studiu Deloitte a constatat că 
uri, verificarea aplicaţiei 

de multe ori chiar 
înainte de a ieşi din pat, arată un articol al publicaţiei Harvard 

Cercetările anterioare au arătat că utilizarea rețelelor de 
faţă, reduce implicarea 

în activităţi semnificative, creşte comportamentul sedentar, duce 
la dependenţa de internet şi erodează stima de sine prin 
comparaţii sociale nefavorabile. Alte studii au constatat că 

ozitiv asupra bunăstării 
prin creşterea sprijinului social şi consolidarea relaţiilor din 

În studiul său, Deloitte a folosit trei grupuri de date de la 5.208 
și parametri de utilizare a Facebook, pentru a 

i de bine în asociere cu utilizarea 
acestuia, pe o perioadă de timp de un an. În măsurarea „stării de 
bine” a fost inclusă satisfacţia vieţii de zi cu zi, percepţia 
individului despre sănătatea sa mintală, despre sănătatea sa 

să corporală. Parametrii de utilizare 

de satisfacţie a vieţii, din punctul de vedere al utilizatorului. 

Hotnews: Facebook lucrează la un proiect ambiţios prin 
care gândurile noastre ar putea fi transformate în text  

 
Facebook a dezvăluit la conferinţa anu
ambiţios prin care gândurile noastre ar putea fi decodate şi 
transformate în mesaje scrise, fără a fi nevoie de tehnici 
chirurgicale supărătoare. Practic, compania spune că lucrează la 
dezvoltarea unor sisteme care să ne ajute să tastăm a
un ritm de 100 de cuvinte pe minut. Regina Dugan, şefa 
laboratorului de cercetări hardware al companiei, vorbeşte de un 
„mouse cerebral”: „Lucrăm la un sistem care să te ajute să 
tastezi doar cu ajutorul creierului la o viteză de cinci ori mai 
mare decât poţi tasta în prezent pe un smartphone
Proiectul este într-o fază incipientă, la el lucrează 60 de 
specialişti şi ideea ar fi să funcţioneze fără a folosi tehnici 
chirurgicale chinuitoare, cum ar fi electrozi implantaţi, spune 
şefa diviziei Building 8. 

„Cum ar fi să tastezi direct din creier? Momentul este mult mai 
aproape decât ai crede”, spune Dugan care a venit la Facebook 
în 2016 de la Google, iar înainte a lucrat la agenţia americană 
DARPA, celebră pentru proiectele futuriste cu maşini aut
şi roboţi, mult înainte ca acestea să devină teme intens discutate.

Obiectivul Facebook este de a crea un sistem capabil să 
decodeze cuvintele din partea creierului responsabilă cu 
limbajul şi să le transcrie direct pe un computer, la viteza de 
100 de cuvinte/minut. 

Ideea ar fi utilă pentru cei cu probleme de auz şi de vedere, 
fiindcă i-ar ajuta să comunice mult mai uşor, spune Mark 
Zuckerberg, dar dispozitivul ar fi folositor oricui fiindcă ar 
putea tasta la viteze de cinci ori mai mari decât pe smar
urile din prezent. Tot proiectul se bazează pe puterea uriaşă de 
procesare a creierului uman care ar putea rula echivalentul a 40 
de filme HD în orice moment, spune Dugan.

Dugan admite că dezvoltarea acestei tehnologii ar putea dura 
ani, însă spune că „într-o zi ar putea fi posibil ca cineva să 
gândească în chineză şi cei din jur să «simtă» totul în 
spaniolă?”. 

Software-ul este catalogat de companie ca fiind de tipul „silent 
speech”, iar Dugan a ţinut să precizeze că nu este vorba de 
decodarea gândurilor la întâmplare. 

Cei de la Building 8 au vorbit şi despre o tehnologie ce te ajută 
să „auzi cu ajutorul pielii”. Dugan a prezentat un video în care 
era testată un fel de „mânecă” specială cu actuatori care 
permiteau cercetătorului „să simtă pe braţ form
unui cuvânt”. Inginerul a învăţat forma unică a nouă cuvinte, 
Facebook referindu-se la un „vocabular tactil

 
Hotnews: Pe live-urile de pe Facebook violen
îngrijorătoare, iar compania nu are cum să facă fa
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Facebook a dezvăluit la conferinţa anuală F8 un proiect 
ambiţios prin care gândurile noastre ar putea fi decodate şi 
transformate în mesaje scrise, fără a fi nevoie de tehnici 
chirurgicale supărătoare. Practic, compania spune că lucrează la 
dezvoltarea unor sisteme care să ne ajute să tastăm automat într-
un ritm de 100 de cuvinte pe minut. Regina Dugan, şefa 
laboratorului de cercetări hardware al companiei, vorbeşte de un 

Lucrăm la un sistem care să te ajute să 
tastezi doar cu ajutorul creierului la o viteză de cinci ori mai 
mare decât poţi tasta în prezent pe un smartphone”. 

o fază incipientă, la el lucrează 60 de 
specialişti şi ideea ar fi să funcţioneze fără a folosi tehnici 
chirurgicale chinuitoare, cum ar fi electrozi implantaţi, spune 

Cum ar fi să tastezi direct din creier? Momentul este mult mai 
”, spune Dugan care a venit la Facebook 

în 2016 de la Google, iar înainte a lucrat la agenţia americană 
DARPA, celebră pentru proiectele futuriste cu maşini autonome 
şi roboţi, mult înainte ca acestea să devină teme intens discutate. 

Obiectivul Facebook este de a crea un sistem capabil să 
decodeze cuvintele din partea creierului responsabilă cu 
limbajul şi să le transcrie direct pe un computer, la viteza de 

Ideea ar fi utilă pentru cei cu probleme de auz şi de vedere, 
ar ajuta să comunice mult mai uşor, spune Mark 

Zuckerberg, dar dispozitivul ar fi folositor oricui fiindcă ar 
putea tasta la viteze de cinci ori mai mari decât pe smartphone-
urile din prezent. Tot proiectul se bazează pe puterea uriaşă de 
procesare a creierului uman care ar putea rula echivalentul a 40 
de filme HD în orice moment, spune Dugan. 

Dugan admite că dezvoltarea acestei tehnologii ar putea dura 
o zi ar putea fi posibil ca cineva să 

gândească în chineză şi cei din jur să «simtă» totul în 

ul este catalogat de companie ca fiind de tipul „silent 
speech”, iar Dugan a ţinut să precizeze că nu este vorba de 

Cei de la Building 8 au vorbit şi despre o tehnologie ce te ajută 
”. Dugan a prezentat un video în care 

era testată un fel de „mânecă” specială cu actuatori care 
să simtă pe braţ forma acustică a 

”. Inginerul a învăţat forma unică a nouă cuvinte, 
vocabular tactil”. 

urile de pe Facebook violența atinge cote 
e cum să facă față  
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În ultimele săptămâni au apărut tot mai multe ştiri despre 
oameni care au postat pe Facebook clipuri live cu diverse 
violențe, tortură şi crimă, fenomenul căpătând dimensiuni 
îngrijorătoare. În cel mai recent caz, Facebook a dezactivat după 
două ore contul unei persoane care a postat live o crimă, iar 
reţeaua socială admite că a reacţionat cu întârziere, însă promite 
să facă lucrurile mai bine. Pe de altă parte, aproape două 
miliarde de oameni folosesc 
reţeaua, astfel că este imposibil să 
fie înlăturate toate clipurile live 
care conţin orori. 

Un om în vârstă de 37 de ani din 
Cleveland, Steve Stephens, a postat 
pe Facebook un clip în care omora 
la întâmplare un om de pe stradă. 
Stephens a pus trei clipuri în total: 
unul în care spunea că va comite o 
crimă, crima în sine şi încă unul în 
care relata ce a făcut. Facebook a 
suspendat contul ucigaşului la două ore de la postarea clipului 
cu crima, iar compania îşi face mea culpa şi admite că a acţionat 
greoi. 

Pe Facebook mulţi pun live-uri de la nunţi, de la concerte sau 
din excursii, însă în ultimele săptămâni au fost mai multe cazuri 
de oameni care au pus conţinut extrem de violent. Aceste clipuri 
au avut audiență uriaşă şi una dintre temeri este că astfel de 
clipuri violente vor da idei altor oameni care vor să devină 
celebri şi nu ştiu cum. 

Cum notează Business Insider, dacă dai pe Google versiunea 
USA căutare după Facebook Live, opţiunea de auto-completare 
din câmpul de căutare afişează Facebook Live Killing şi 
Facebook Live Killer Video, dovada că oameni au căutat intens 
despre crimă transmisă live. Publicaţia notează că aceste 
platforme ce permit live streaming sunt noi şi pur şi simplu nu 
s-a găsit un mod de a gestiona eficient toate situaţiile grave, 
fiindcă sunt milioane de live-uri. În plus, este suficient să apară 
două-trei clipuri tulburătoare ca reacţiile din societate să fie 
extrem de puternice. 

Facebook a explicat faptul că utilizatorii nu au raportat primul 
video, iar cel de-al doilea, cel în care se petrecea crima, a fost 
evidenţiat de utilizatori după o oră şi 45 de minute. Facebook 
spune că a dezactivat contul ucigaşului la 23 de minute după ce 
i s-a semnalat conţinutul celui de-al doilea video şi la două ore 
după primirea oricărui tip de feedback. 

Facebook a fost criticată foarte dur şi acuzată că platforma care 
permite live streaming devine o tribună a ororilor. Compania cu 
aproape două miliarde de useri are însă o misiune imposibilă în 
a monitoriza tot ce pun oamenii pe live-uri, iar de asta profită 
oameni cu grave probleme mentale. 

Presiunea creşte pentru Facebook şi soluţiile nu sunt rapide, în 
afară de angajarea unui număr uriaş de oameni. Ar putea fi 
creaţi noi algoritmi care să monitorizeze live-urile, însă cum au 

arătat şi experienţele din trecut, aceştia nu sunt deloc perfecţi. 
Unii au sugerat ca la live-uri să fie un decalaj de şapte secunde 
între ce se filmează şi momentul când utilizatorii îl văd, astfel 
încât dacă apare ceva grav, live-ul să poată fi oprit. Problema 
este însă ca nimeni nu poate monitoriza multe mii de live-uri 
simultan. 

Cei mai radicali sugerează că Facebook ar trebui să oprească 
serviciul Live, însă e greu de crezut că rețeaua condusă de Mark 
Zuckerberg ar vrea să renunțe la un element atât de interesant de 
care este mândră. 

ActiveNews: Președintele Germaniei: „Anonimatul pe 
Internet ar trebui să fie interzis”  

Germania a adoptat un proiect de lege ce obligă site-urile să 
șteargă anumite comentarii, dar și să dezvăluie instanțelor 
identitatea celor care postează. 

Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, se declară de 
acord cu o inițiativă care să pună capăt comentariilor anonime 
pe internet și pe site-urile de socializare, informează Euronews. 

Ȋntr-un interviu publicat de Ouest-France și Germany’s Funke, 
Steinmeier declară că o dezbatere deschisă, în care este 
dezvăluită identitatea comentatorului de pe internet, ar favoriza 
discursul democratic și ar facilita verificarea celor care 
promovează hărțuirea sau discursurile pline de ură atunci când 
conversează on-line. 

„Comunicarea de tip anonim pare să favorizeze derapajele 
verbale ale unor persoane”, spune Steinmeier. „Ei pierd orice 
control: se complac în hărțuirea lipsită de respect sau instigă la 
ură.” 

Declarația lui Steinmeier vine după ce Germania a aprobat 
recent un proiect de lege potrivit căruia rețelele social media vor 
fi sancționate cu amenzi de până la 50 de milioane de euro, în 
cazul în care nu elimină rapid de pe site-urile lor mesajele ce 
incită la ură. 

Proiectul de lege a fost criticat în Germania, pentru că ar putea 
pune în pericol libertatea de exprimare. Mai mult, criticii susțin 
că el ar oferi companiilor private, și nu instanțelor germane, 
ultimul cuvânt cu privire ceea ce poate fi considerat un discurs 
ilegal. 

Steinmeier, care a declarat în interviu că el însuși a fost ținta 
unor „mesaje îngrozitoare”, a precizat că eliminarea 
anonimatului din mediul on-line ar putea fi o modalitate pentru 
promovarea discursului public ce este vital în susținerea 
democrației. 

„Spațiul dintre extreme s-a redus considerabil”, spune 
Steinmeier. „A devenit de neconceput ca celălalt să aibă 
dreptate. Democrația depinde de dorința de a ne asculta unul 
pe altul, de a ne întreba unul pe altul, de a ne reconsidera 
poziția și de a ne apăra interesele, căutând soluții care să 
respecte celelalte poziții.” 
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Conform proiectului de lege din Germania, companiile de social 
media au la dispoziție 24 de ore pentru a șterge sau a bloca 
textele și comentariile cu un evident conținut penal. De 
asemenea, companiile ar trebui să se ocupe de infracțiunile 
minore într-un termen de șapte zile și să raporteze reclamantului 
deciziile luate. 

Legea autorizează instanțele judecătorești să oblige site-uri să 
dezvăluie identitatea celor care postează mesaje cu caracter 
penal. 

Germania nu este singura țară europeană unde sunt restrânse 
drepturile legate de libertatea de exprimare on-line sau de 
confidențialitatea pe internet. 

Ȋn urma atacului terorist de la Westminster din luna martie 
2017, Marea Britanie a cerut companiilor de tehnologie să facă 
mai mult pentru a oferi poliției accesul la comunicațiile de pe 
smartphone-uri și pentru a restricționa conținutul de tip 
extremist de pe Google sau de pe site-urile web, inclusiv de pe 
YouTube. 

În Franța, președintele Emmanuel Macron a promis că își va 
intensifica eforturile pentru a obliga companiile de tehnologie, 
inclusiv Google și Facebook, să trimită poliției toate „mesajele 
criptate”. 

La 13 aprilie, Facebook-ul din Franța a declarat că au fost luate 
măsuri împotriva a peste 30.000 de conturi false, în efortul 
declarat de a lupta împotriva răspândirii de spam-uri, viruși de 
tip hoaxes și știri false. 

În luna martie 2017, în Fiji, Șeful Justiției Anthony Gates a 
susținut că anonimatul afișărilor on-line ar trebui eliminat, 
pentru ca internetul să nu devină un „o zonă fără reguli, 
nefrecventabilă, neautorizată”. 

Având ca fundal „fake news”-urile și acuzațiile de amestec din 
partea Rusiei în alegerile occidentale, înăsprirea regulilor din 
on-line a provocat dezbateri aprinse în Europa. 

În timp ce unii văd anonimatul pe internet că fiind un obstacol 
în calea aplicării legii și a dezbaterii publice, acest anonimat 
oferă un nivel de securitate acolo unde discursul de tip disident 
ar putea fi incriminat prin lege. 

Seria de revoluții pro-democrație ce a cuprins, din 2010, țări din 
Orientul Mijlociu și din Africa de Nord, inclusiv Tunisia, Egipt 
și Yemen, ar putea fi înăbușită fără demonstranții ce se pot 
mobiliza cu ajutorul on-line-ului, într-un anonimat relativ, 
susține Euronews. 

Și, deși recunoaște că utilizatorii de internet se așteaptă astăzi la 
un anumit nivel de anonimat on-line, acest anonimat fiind de 
„importanță vitală” în „multe state autoritare”, președintele 
german spune că ar prefera, totuși, să se renunțe la el. 

„Cred că ceea ce ar face bine democrației e ca dezbaterea 
politică și certurile politice să fie efectuate în mod deschis și ca 
între adulți”, spune Steinmeier. 

 
Gândul.info: Ce îi sperie mai mult pe oameni, un accident 
sau pierderea telefonului? Preţul cu care şi-ar vinde pozele 
intime  

Un accident îi sperie mai puţin pe posesorii de telefoane decât 
pierderea fotografiilor stocate în gadgeturi. Pentru 49% dintre 
ei, pozele în care apar într-o ipostază „delicată” sunt cele mai 
valoroase informaţii pe care le au pe dispozitive, urmate de 
fotografiile care îi reprezintă pe copiii lor şi partenerul de viaţă. 
Gândul că ar putea să-şi piardă toate aceste trăiri preţioase poate 
fi un lucru mult mai neplăcut decât perspectiva unui accident de 
maşină sau o dispută cu un prieten sau cu un membru al 
familiei. Deşi oamenii pretind că ţin la amintirile lor mai mult 
decât la orice alt tip de informaţie stocată, ei sunt dispuşi, totuşi, 
să le vândă pe bani puţini, arată o cercetare realizată de 
Kaspersky Lab. 

Când sunt întrebaţi, oamenii spun că amintirile digitale ocupă 
un loc special în inimile lor, poate pentru că acestea sunt de 
neînlocuit. Peste două cincimi, de exemplu, cred că nu ar putea 
să înlocuiască fotografiile şi video-urile din călătorii (45%), pe 
cele cu copiii lor (44%) sau cu ei înşişi (40%). Studiul arată că 
gândul pierderii acestor amintiri preţioase este unul stresant 
pentru majoritatea oamenilor. Mai mult, acest studiu indică 
faptul că oamenii ţin la dispozitivele şi fotografiile lor chiar mai 
mult decât la ființa iubită, prieteni sau animale de companie. 

Participanţii au fost întrebaţi cât de afectaţi ar fi dacă ar trece 
prin diverse scenarii, printre care boala unui membru al 
familiei, despărţirea de ființa iubită, un accident de maşină, 
pierderea fotografiilor digitale, a contactelor şi altele. La nivel 
global, boala unui membru al familiei s-a clasat pe primul loc, 
fiind considerată de respondenţi cel mai neplăcut incident pe 
care l-ar putea trăi. Pierderea sau furtul unui dispozitiv şi 
pierderea fotografiilor personale s-au clasat pe locul al doilea şi 
al treilea, în topul situaţiilor neplăcute, în numeroase regiuni ale 
globului, depăşind situaţii ca accidentele de maşină, despărţirea 
de ființa iubită, o zi proastă la serviciu, certuri cu membrii 
familiei şi prietenii şi, în unele cazuri, chiar o boală a 
animalului de companie. 

Totuşi, un experiment efectuat pentru Kaspersky Lab de 
psihologii media de la Universitatea Wuerzburg le-a arătat 
cercetătorilor un rezultat contradictoriu: în ciuda faptului că 
pretind că ţin la informaţiile lor, oamenii sunt, în acelaşi timp, 
dispuşi să le vândă pentru o sumă surprinzător de mică. 

Participanţii la experiment au fost rugaţi să aprecieze cât ar 
valora, în bani, informaţiile stocate pe smartphone-urile lor, 
inclusiv fotografii cu familia şi prietenii, informaţiile de contact 
şi documentele personale. În mod surprinzător, valoarea pe care 
utilizatorii au dat-o informaţiilor lor a fost semnificativ mai 
mică decât ar fi fost de aşteptat, având în vedere disconfortul 
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prin care au spus că ar trece dacă ar pierde acele date. Oamenii 
au avut tendinţa de a pune preţ mai mare pe detalii
financiare şi de plată (în medie 13,33 euro) decât pe alte tipuri 
de date. Informaţiile de contact au fost apreciate ca valorând, în 
medie, 11,89 euro, iar fotografiile au fost evaluate la o medie de 
doar 10,37 euro. 

Atunci când participanţilor li s-au oferit bani în schimbul 
ştergerii informaţiilor respective, fotografiile cu familia şi 
prietenii, documentele personale şi fotografiile cu participanţii 
au primit cel mai frecvent aprobarea de a fi şterse.

,,Experimentul ne-a arătat nişte concluzii interesante şi care ne 
pun pe gânduri. Chiar dacă oamenii cred că înţeleg cât de 
importante sunt datele lor, valoarea lor emoţională nu este 
reflectată în acţiunile de zi de zi. Pe de o parte, oamenii par să 
fie conştienţi de tipurile de informaţii care sunt cele mai 
importante pentru ei, apreciind că este foarte neplăcut să
piardă amintirile digitale, precum fotografiile. Pe de altă parte, 
ei nu conştientizează valoarea datelor lor şi, astfel, pun o 
valoare monetară mică pe ele. Ei ştiu că, din punct de vedere 
emoţional, sunt importante, dar nu sunt capabili să le estimeze 
valoarea încă. Ar avea nevoie de cineva care să le 
reamintească mereu ce importante sunt informaţiile lor, înainte 
de a le face publice sau de a permite cuiva să le şteargă
Andrei Mochola, Head of Consumer Business la Kaspersky 
Lab. 

Un fost șef de la Google dezvăluie ce se află 
în spatele rețelelor sociale

 
 

        Tristan Harris, fost etician de design pentru Google a 
vorbit în cadrul unei conferinţe TED despre competiţia în 
care se află website-urile şi reţelele sociale precum 
Facebook, Instagram, Snapchat, pentru a ne capta atenţia 
pentru cât mai mult timp.  

ehnicile folosite de aceştia sunt ieşite din comun, iar 
oamenii sunt persuadaţi tot mai mult clipă de clipă, prin 
fiecare „posibilitate” nouă oferită de o aplicaţie, scrie 

ZF.  

„Când vorbim despre tehnologie, o privim de parcă este un cer 
albastru şi infinit spre care putem ţinti în orice direcţie. Dar 

T
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prin care au spus că ar trece dacă ar pierde acele date. Oamenii 
au avut tendinţa de a pune preţ mai mare pe detaliile lor 
financiare şi de plată (în medie 13,33 euro) decât pe alte tipuri 
de date. Informaţiile de contact au fost apreciate ca valorând, în 
medie, 11,89 euro, iar fotografiile au fost evaluate la o medie de 

au oferit bani în schimbul 
ştergerii informaţiilor respective, fotografiile cu familia şi 
prietenii, documentele personale şi fotografiile cu participanţii 
au primit cel mai frecvent aprobarea de a fi şterse. 

concluzii interesante şi care ne 
pun pe gânduri. Chiar dacă oamenii cred că înţeleg cât de 
importante sunt datele lor, valoarea lor emoţională nu este 
reflectată în acţiunile de zi de zi. Pe de o parte, oamenii par să 

ţii care sunt cele mai 
importante pentru ei, apreciind că este foarte neplăcut să-şi 
piardă amintirile digitale, precum fotografiile. Pe de altă parte, 
ei nu conştientizează valoarea datelor lor şi, astfel, pun o 

in punct de vedere 
emoţional, sunt importante, dar nu sunt capabili să le estimeze 
valoarea încă. Ar avea nevoie de cineva care să le 
reamintească mereu ce importante sunt informaţiile lor, înainte 
de a le face publice sau de a permite cuiva să le şteargă”, spune 
Andrei Mochola, Head of Consumer Business la Kaspersky 

șef de la Google dezvăluie ce se află 
țelelor sociale 

 Tristan Harris  

 

Tristan Harris, fost etician de design pentru Google a 
vorbit în cadrul unei conferinţe TED despre competiţia în 

urile şi reţelele sociale precum 
Facebook, Instagram, Snapchat, pentru a ne capta atenţia 

ehnicile folosite de aceştia sunt ieşite din comun, iar 
oamenii sunt persuadaţi tot mai mult clipă de clipă, prin 
fiecare „posibilitate” nouă oferită de o aplicaţie, scrie 

Când vorbim despre tehnologie, o privim de parcă este un cer 
infinit spre care putem ţinti în orice direcţie. Dar 

vreau să vă spun că merge într-o direcţie foarte specifică. 
Există un scop ascuns în spatele întregii tehnologii care ne este 
oferită, iar acel scop vine ca o cursă crâncenă între giganţii din 
social media pentru atenţia noastră. Orice site, orice politician, 
orice campanie, ştiri, sporturi, jocuri, tot ce urmărim are un 
singur scop: un procentaj cât mai mare din atenţia noastră

Harris menţionează că fiecare notificare pe care o vezi îţi ocupă 
un loc în minte şi îţi fură atenţia. Eşti programat să ai gânduri pe 
care nu le-ai fi avut în mod voluntar. „
notificarea fără să te uiţi la ea, o frântură din mintea ta 
păstrează curiozitatea legată de conţinutul acesteia

Acesta explică singurul mod de a obţine cât mai multă atenţie, 
acela fiind studiul asupra psihologiei umane. Există foarte multe 
tehnici folosite de marile reţele pentru a
activi. 

„Dacă eşti Youtube, spre exemplu, foloseşti Autoplay şi astfel 
oamenii ascultă de multe ori şi următoarea melodie. Dacă eşti 
Netflix, te gândeşti că îţi scade cota de piaţă, aşa că foloseşti 
funcţia de Autoplay pentru a le arăta clienţilor următorul 
episod chiar când s-a terminat cel pe care îl vizionează. Iar 
dacă eşti Facebook, te gândeşti că lucrurile astea îţi scad toate 
cotele de piaţă şi decizi să foloseşti Autoplay pentru toate 
materialele video din News feed chiar fără ca utilizatorul să 
acceseze acele materiale.” 

În Statele Unite, Snapchat este cea mai utilizată aplicaţie
copii şi adolescenţi, care are o anumită particularitate, aceea de 
a le arăta utilizatorilor câte zile la rând şi
persoane imagini prin aplicaţie. Astfel, ei le
ceva fictiv, ce nu doresc să piardă. Ceva doar al 

„Este demonstrat că atunci când pleacă în vacanţe, copiii le 
dau parola lor de Snapchat prietenilor pentru a le menţine 
fluxul de conversaţie constant. Ajung chiar şi în ziua 150, sau 
200 şi nu vor să piardă performanţa. Adolescenţii ajung să
trimită toată ziua poze cu pereţi, tavane, flori, sau orice altceva, 
doar pentru a-şi păstra recordul. Nici măcar nu este o 
conversaţie reală.” 

Mulţi părinţi compară fenomenul cu bârfitul la telefon pe care îl 
practicau ei acum 20 de ani, însă Harris spune c
comparaţie bună. „Atunci nu existau între voi 100 de oameni 
care stăteau în faţa ecranelor, care cunoşteau la perfecţie 
psihologia umană şi făceau tot posibilul să creeze o legătură 
artificială între voi. Acum există.” 
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Există un scop ascuns în spatele întregii tehnologii care ne este 
oferită, iar acel scop vine ca o cursă crâncenă între giganţii din 

ia pentru atenţia noastră. Orice site, orice politician, 
orice campanie, ştiri, sporturi, jocuri, tot ce urmărim are un 
singur scop: un procentaj cât mai mare din atenţia noastră.” 

Harris menţionează că fiecare notificare pe care o vezi îţi ocupă 
minte şi îţi fură atenţia. Eşti programat să ai gânduri pe 

ai fi avut în mod voluntar. „Chiar dacă închizi 
notificarea fără să te uiţi la ea, o frântură din mintea ta 
păstrează curiozitatea legată de conţinutul acesteia.” 
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acela fiind studiul asupra psihologiei umane. Există foarte multe 
tehnici folosite de marile reţele pentru a-şi păstra utilizatorii 

Dacă eşti Youtube, spre exemplu, foloseşti Autoplay şi astfel 
ltă de multe ori şi următoarea melodie. Dacă eşti 

Netflix, te gândeşti că îţi scade cota de piaţă, aşa că foloseşti 
funcţia de Autoplay pentru a le arăta clienţilor următorul 

a terminat cel pe care îl vizionează. Iar 
te gândeşti că lucrurile astea îţi scad toate 

cotele de piaţă şi decizi să foloseşti Autoplay pentru toate 
materialele video din News feed chiar fără ca utilizatorul să 

În Statele Unite, Snapchat este cea mai utilizată aplicaţie pentru 
copii şi adolescenţi, care are o anumită particularitate, aceea de 
a le arăta utilizatorilor câte zile la rând şi-au transmis două 
persoane imagini prin aplicaţie. Astfel, ei le-au oferit oamenilor 
ceva fictiv, ce nu doresc să piardă. Ceva doar al lor.  

 

Este demonstrat că atunci când pleacă în vacanţe, copiii le 
dau parola lor de Snapchat prietenilor pentru a le menţine 
fluxul de conversaţie constant. Ajung chiar şi în ziua 150, sau 
200 şi nu vor să piardă performanţa. Adolescenţii ajung să-şi 

imită toată ziua poze cu pereţi, tavane, flori, sau orice altceva, 
şi păstra recordul. Nici măcar nu este o 

Mulţi părinţi compară fenomenul cu bârfitul la telefon pe care îl 
practicau ei acum 20 de ani, însă Harris spune că nu este o 

Atunci nu existau între voi 100 de oameni 
care stăteau în faţa ecranelor, care cunoşteau la perfecţie 
psihologia umană şi făceau tot posibilul să creeze o legătură 
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Dacă toate aceste dezvăluiri stârnesc revoltă, specialistul spune 
că asta este chiar mai profitabil pentru reţelele sociale. „
mai bine, pentru că oamenii revoltaţi vor să împărtă
această revoltă şi cu alți oameni. Nu spun că o face cu intenţie, 
dar dacă Facebook ar avea de ales între a-ţi arăta un 
feed calm şi unul cu nuanţe scandaloase, va alege să ţi
pe cel de-al doilea.” 

Tristan Harris sugerează trei schimbări radicale necesare în 
privinţa tehnologiei şi a societăţii. „În primul rând, tre
conştientizăm că suntem uşor de persuadat. Odată ce înţelegi 
că în mintea ta pot fi induse gânduri care nu îţi aparţin, va fi 
mai uşor să te protejezi. Este o altă perioadă a istoriei umane, 
precum un iluminism al conştiinţei de sine.” 

În al doilea rând, după 3 ani ca etician de design Google, Harris 
susţine că singura cale de a fi persuasiv într-un mod etic este ca 
scopul celui care convinge să fie acelaşi cu scopul celui 
convins. „Asta implică transformări majore precum cele 
necesare în modelul de afaceri al advertisingului

În al treilea rând avem nevoie de o transformare a modului cum 
ne este insuflat să ne petrecem timpul de către reţelele sociale. 
„În acest moment sunt foarte muţi oameni care au propriile lor 
gânduri, interese şi scopuri, dar Facebook pune la un loc 
milioane de oameni şi îi împinge spre aceleaşi sfere de interese. 
Trebuie să avem direcţii personalizate pentru fiecare persoană 
încât timpul petrecut online să fie consumat în cel mai eficient 
mod posibil, personalizat pe felul meu de a fi şi pe interesele 
mele personale.” 

Facebook a ajuns la 2 miliarde de 
utilizatori, dublu faţă de 2012. Un sfert din 
populaţia lumii foloseşte acum celebra 

reţea de socializare 
 

Care sunt cifrele la Twitter şi Snapchat  
  
  

 

acebook a anunţat că două miliarde de utilizatori folosesc 
în mod regulat aplicaţia care s-a transformat în ultimii ani 
dintr-un proiect dezvoltat în colegiu în cea mai mare reţea 

de socializare din lume, potrivit Reuters. 

Directorul general al Facebook, Mark Zuckerberg, a dezvăluit 
numărul de utilizatori printr-o postare pe reţeaua de socializare.

F

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie 

aceste dezvăluiri stârnesc revoltă, specialistul spune 
că asta este chiar mai profitabil pentru reţelele sociale. „Cu atât 
mai bine, pentru că oamenii revoltaţi vor să împărtășească 

ți oameni. Nu spun că o face cu intenţie, 
ţi arăta un News 

calm şi unul cu nuanţe scandaloase, va alege să ţi-l arate 

Tristan Harris sugerează trei schimbări radicale necesare în 
În primul rând, trebuie să 

conştientizăm că suntem uşor de persuadat. Odată ce înţelegi 
că în mintea ta pot fi induse gânduri care nu îţi aparţin, va fi 
mai uşor să te protejezi. Este o altă perioadă a istoriei umane, 

rând, după 3 ani ca etician de design Google, Harris 
un mod etic este ca 

scopul celui care convinge să fie acelaşi cu scopul celui 
Asta implică transformări majore precum cele 

afaceri al advertisingului.” 

În al treilea rând avem nevoie de o transformare a modului cum 
ne este insuflat să ne petrecem timpul de către reţelele sociale. 
În acest moment sunt foarte muţi oameni care au propriile lor 

r Facebook pune la un loc 
milioane de oameni şi îi împinge spre aceleaşi sfere de interese. 
Trebuie să avem direcţii personalizate pentru fiecare persoană 
încât timpul petrecut online să fie consumat în cel mai eficient 

eu de a fi şi pe interesele 

Facebook a ajuns la 2 miliarde de 
utilizatori, dublu faţă de 2012. Un sfert din 
populaţia lumii foloseşte acum celebra 

 

acebook a anunţat că două miliarde de utilizatori folosesc 
a transformat în ultimii ani 

un proiect dezvoltat în colegiu în cea mai mare reţea 

ark Zuckerberg, a dezvăluit 
o postare pe reţeaua de socializare. 

Baza de utilizatori este mai mare decât populaţia oricărei ţări şi 
decât cea de pe şase din cele şapte continente, reprezentând 
peste un sfert din populaţia lumii, care a ajuns la 7,5 miliarde de 
oameni. 

Facebook defineşte un utilizator activ lunar ca un utilizator 
înregistrat pe Facebook care a intrat în aplicaţie şi a vizitat 
pagina prin intermediul site-ului web sau al dispozitivului mobil 
sau a folosit aplicaţia de mesagerie în ultimele 30 de zile.

Compania a anunţat, în luna mai, că numărul de conturi duplicat 
ar putea reprezenta aproape 6% din baza totală de utilizatori, 
potrivit unei estimări de anul trecut. 

Twitter a raportat, în aprilie, 328 de milioane de
activi lunari, iar Snapchat a avut 166 de milioane de utilizatori 
zilnici la finalul primului trimestru. 

WeChat, un serviciu folosit în China, a anunţat, în mai, că avea 
938 de milioane de utilizatori activi lunar în primul trimestru.

Facebook avea 1,94 de miliarde de utilizatori lunari la 31 
martie. Compania a ajuns la un miliard în octombrie 2012.

Numărul de agenți de publicitate a trecut de 5 milioane, în 
aprilie, a anunţat compania. 

Giganţii internetului: noile puteri 
colonialiste. Cum am devenit iobagii noilor 

tehnologii

 
Sunt Facebook şi Google noile puteri colonialiste?

„Pentru a se califica drept puteri colonialiste, Facebook şi 
Google trebuie să limiteze opţiunile şi puterea utilizatorilor, 
pedepsindu-i sau forţându-i pe cei care opun 

O frază dintr-un eseu despre publicitate şi social media: „
produsul” – după cum arăta Taplin, a arătat fără să vrea un 
adevăr nerostit până acum: Facebook şi Google sunt noile puteri 
colonialiste. 

După cum probabil aţi remarcat, dominaţia Facebook şi a 
Google în publicitatea online se află acum în centrul atenţiei 
pentru o varietate de motive: posibilitatea ca alegerile din SUA 
să fi fost influenţate de către agenţii ale altor guverne prin 

dezbateridezbateridezbateridezbateri 

Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie     2017201720172017 

Baza de utilizatori este mai mare decât populaţia oricărei ţări şi 
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Twitter a raportat, în aprilie, 328 de milioane de utilizatori 
activi lunari, iar Snapchat a avut 166 de milioane de utilizatori 

WeChat, un serviciu folosit în China, a anunţat, în mai, că avea 
938 de milioane de utilizatori activi lunar în primul trimestru. 
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Giganţii internetului: noile puteri 
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tehnologii 

Sunt Facebook şi Google noile puteri colonialiste?  

Pentru a se califica drept puteri colonialiste, Facebook şi 
Google trebuie să limiteze opţiunile şi puterea utilizatorilor, 

i pe cei care opun rezistență.” 

 

un eseu despre publicitate şi social media: „Tu eşti 
după cum arăta Taplin, a arătat fără să vrea un 

adevăr nerostit până acum: Facebook şi Google sunt noile puteri 

dominaţia Facebook şi a 
Google în publicitatea online se află acum în centrul atenţiei 
pentru o varietate de motive: posibilitatea ca alegerile din SUA 
să fi fost influenţate de către agenţii ale altor guverne prin 
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achiziţionarea de reclamă pe Facebook; îngrijorări anti-trust; 
eventuala reducere la tăcere a unor voci incomode de către 
aceşti giganţi ai publicităţii online sub pretextul limitării „fake 
news” şi, bineînţeles, problemele continue cu privire la 
fraudarea click-urilor şi subperformanța reclamelor digitale. 

Fraza care rezumă cel mai bine această situaţie este: „Atunci 
când un serviciu online este gratuit, tu nu reprezinţi clientul – 
tu reprezinţi produsul”. Cu alte cuvinte, dacă nu plăteşti pentru 
un serviciu sau conţinut, atunci informaţiile despre tine (culese 
de Google, Facebook şi ceilalţi), timpul petrecut online (atenţia) 
şi conţinutul pe care îl creezi şi îl încarci gratuit (cum ar fi 
filmele cu pisica ta) reprezintă produse vândute către 
advertiseri. 

Caracterizarea celor doi giganţi dominanţi în industria 
publicităţii online drept puteri colonialiste este interesantă pe 
mai multe fronturi. Pentru a vă face o idee cu privire la câteva 
dintre probleme, este utilă citirea a două eseuri: Un şerb pe 
plantaţia Google şi Contextul pierdut: cum am ajuns 
aici?, precum și vizionarea filmului Bântuit de informaţie, de 
Maciej Ceglowski, despre arhivarea informaţiei digitale a 
indivizilor – incluzând meta-date, precum detaliile despre 
comportamentul, tranzacţiile, postările, extrase din markerii de 
identitate ai acestora (nume, numere de cont etc). 

Caracteristicile principale ale colonialismului sunt: 
1) lipsa posibilităţii de alegere şi  
2) lipsa puterii: puterea colonialistă impune o dictatură, fie 
formal, fie informal, care reduce opţiunile rezidenţilor şi le 
limitează puterea de a ocoli sau înlocui regimul colonialist. 

În clasica economie de plantaţie a colonialismului făţiş, 
rezidenţilor li se elimină orice altă alternativă în afară de cea de 
a lucra pe plantaţie şi a-şi cumpăra produsele de la magazinul 
acesteia. Această constrângere nu trebuie să fie neapărat directă; 
regimul colonialist îşi poate lăsa rezidenţii fără putere şi opţiuni 
prin crearea imposibilităţii de a trăi fără cash, de exemplu, 
oferindu-le mai apoi o sursă de muncă plătită: plantaţia. Odată 
ce cash-ul a devenit necesar vieţii, este introdus creditul – dar 
numai dacă îţi faci cumpărăturile de la magazinul companiei. 
Modelul neo-colonialist este folosit şi în ţările în curs de 
dezvoltare, unde s-a înlocuit vechiul colonialism direct, cu o 
versiune nouă şi îmbunătăţită, bazată pe credit. 

Pentru a se califica drept puteri colonialiste, Google şi 
Facebook trebuie să limiteze opţiunile şi puterea utilizatorilor, 
pedepsindu-i sau obligându-i pe cei care li se opun sau le pun la 
îndoială puterea. Fiind corporaţiile dominante în domeniile 
căutării online, social media şi al publicităţii digitale, Google şi 
Facebook îşi limitează utilizatorii prin însuşi faptul că sunt 
esenţiale graţie dominanței de care se bucură. 

Cât despre pedepsirea utilizatorilor: posibilitatea companiilor de 
a face aceasta este faptul cel mai îngrijorător. Acoperirea pentru 
reducerea la tăcere sau interzicerea criticilor este opacă: 
nerespectarea liniilor directoare. Deci cine poate spune că 
utilizatorii care au criticat sau au pus la îndoială politicile 

Facebook şi Google nu sunt amuţiţi precum fraudatorii de click-
uri, furnizorii de „fake news” etc.? Companiile decid cine este 
redus la tăcere, iar posibilitatea de recurs este inexistentă. 

Posibilităţile orwelliene sunt suficient de reale. 

Mai jos găsiți un grafic despre publicitatea digitală: 

 

Şi despre dominanța Google/Facebook: 

 

Pressone.ro: Iobagii tehnologiei   

Dacă, în România, discuția despre evoluția tehnologiei se 
învârte cu precădere în jurul întrebării generatoare de statut 
social – „Oare ce smartphone/smart TV să-mi mai iau?”, în 
lume (worldwide, cum se spune) dezbaterea referitoare la aceste 
dispozitive inteligente se poartă inclusiv la nivel filosofic. Date 
fiind enormele cantități de informații personale culese de aceste 
device-uri, specialiștii în cibernetică și în etică au început să se 
întrebe dacă telefoanele mobile ne aparțin cu adevărat. 

Să luăm următorul exemplu, propus de profesorul de drept 
Joshua A.T. Fairfield, de la Universitatea din Washington: Ai 
un telefon Samsung Galaxy. Google controlează sistemul de 
operare, iar Google Apps fac ca telefoanele Android să 
funcționeze optim. Google licențiază Samsung-ul să opereze ce 
modificări dorește asupra interfeței Android și îți 
subcontractează dreptul de a-ți folosi propriul telefon. Samsung 
încheie diverse contracte cu furnizori de software, al căror 

dezbateridezbateridezbateridezbateri 



 

        246246246246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie     2017201720172017 
       

 

interes este să adune informații despre tine și să le folosească în 
interesul lor. 

Nu noi controlăm dispozitivele pe care le cumpărăm. În 
majoritatea cazurilor, companiile producătoare se comportă în 
continuare ca și când ar fi proprietarii acestor obiecte. 
Profesorul Fairfield vorbește despre felul în care internetul 
lucrurilor (Internet of Things − IoT) ne va schimba percepția 
asupra proprietății. El pornește de la exemple de obiecte 
inteligente care au devenit celebre pentru modul în care și-au 
exploatat utilizatorii, de la Wevibe la Roomba sau Fitbit. 

În Europa medievală, scrie Fairfield, regele deținea aproape 
toate lucrurile: pământul, apele, pădurile, animalele din pădure 
și, mai presus de toate, viețile supușilor săi. Proprietățile 
celorlalți depindeau de relația cu regele. Să ne amintim cum 
începe povestea lui Robin Hood: cu un copil, cât pe ce să fie 
pedepsit de oamenii șerifului fiindcă braconase o căprioară din 
pădurea Sherwood − aflată în proprietatea regelui, dar unde 
regele nu călcase niciodată.  

De-a lungul secolelor, economiile occidentale și sistemele lor 
juridice au evoluat înspre un aranjament comercial de tipul: 
indivizii și companiile particulare pot cumpăra și vinde obiecte, 
unelte, chiar servicii. În afara unor reglementări din domeniul 
mediului său al sănătății, proprietatea înseamnă că deținătorul 
nu mai dă socoteală nimănui cu privire la bunul său. Asta 
înseamnă, de pildă, că un producător de mașini care a vândut un 
automobil nu îl poate opri pe proprietar să și-l vopsească într-o 
culoare țipătoare sau să-l ducă la reparat în ce service dorește. 

„Expansiunea IoT (internetul tuturor lucrurilor) ne poate duce 
înapoi înspre un model feudal unde nu mai deținem ceea ce 
folosim în mod curent. În varianta secolului XXI, companiile se 
folosesc de legile privind proprietatea intelectuală − care 
protejează ideile și patentele de invenții − pentru a controla 
obiectele fizice pe care consumatorii cred că le dețin. 

O persoană achiziționează o cutiuță simpatică plină de chestii 
electronice, care ar putea fi un smartphone. Dar ceea ce 
cumpără este, de fapt, licența de a folosi software-ul dinăuntru. 
Ceea ce plătim e un fel de redevență către compania 
producătoare, care deține în continuare softul și, deci, îl și 
controlează. E ca și când un dealer auto care îți vinde o mașină 
pretinde că motorul acesteia îi aparține în continuare.” – arată 
profesorul Fairfield. 

Cele mai multe dintre telefoanele mobile pe care le cumpărăm 
au la bază un sistem prestabilit de rate, un leasing, exact ca în 
cazul mașinilor. Abonamentele includ nu doar racordarea la 
rețea și oferta de telecomunicații, ci și folosirea device-ului, 
chiria obiectului. Cât va dura, oare, până când aceleași criterii 
vor fi aplicate caselor inteligente, televizoarelor inteligente din 
sufrageriile noastre sau mașinilor autonome?  

 

 

Ioan Buduca/ Cotidianul.ro: Totalitarismul digital   

După ce au apărut ziarele, a fost posibilă manipularea în masă, 
prin propagandă ideologică. După ce au apărut televiziunile, 
propaganda prin ideologie s-a transformat în propagandă de tip 
publicitar (prea puțin mai contau ideile). Acum, ne pregătim să 
înlocuim ultimele efecte ideologice cu primele efecte pur 
digitale: nimeni nu va putea scăpa de consecințele unor 
„informații“ de neverificat. 

Începutul acestui totalitarism digital a fost făcut când s-a 
răspândit global „informația” că Irakul lui Saddam Hussein ar 
deține arme de distrugere în masă. 

Schimbările tehnologice în materia comunicării interumane s-au 
derulat rapid, de la Guttenberg până la apariția computerului și, 
apoi, și mai rapid, după ce produsele digitale de comunicare au 
început să se dezvolte și să se diversifice. 

Pe vremea ziarelor, puțini se îndoiau că redactorii angajați nu 
și-ar verifica informațiile pe care le făceau publice. Ba chiar, o 
lege deontologică obliga la verificarea informației din cel puțin 
trei surse diferite. Propaganda ținea de domeniul opiniei, nu de 
domeniul informației. Mai târziu, odată cu propaganda de tip 
publicitar, nu mai contau opiniile, ci efectele reclamei. 

Acum, propaganda se poate așeza în domeniul informației, căci 
în mentalul public nu mai există intuiția verificării a ceea ce 
considerăm a fi știre (sau simplă informație), ceea ce este o 
degradare a discernământului. Dacă această intuiție ar mai 
exista, n-ar mai exista exercițiul ca atare al verificării 
informației. 

În cazul Irakului lui Saddam Hussein, cine putea verifica 
informația privind armele de distrugere în masă? Doar marile 
servicii de informații. S-a petrecut așa? MI6 a pretins că a 
verificat-o (da, are astfel de arme!), a comunicat-o CIA, iar CIA 
l-a convins pe Bill Clinton că Saddam este un pericol ce trebuie 
anihilat. Acum știm că faptele s-au derulat invers: Clinton l-a 
rugat pe Tonny Blair să-i servească un raport de confirmare 
asupra armelor de distrugere în masă ale Irakului, pentru că CIA 
nu avea această confirmare. Tony Blair a convins MI6 să scrie 
un astfel de raport și să și-l asume. Raportul a fost trimis la CIA 
și directorul CIA l-a luat de bun. Apoi, după război, SUA au 
recunoscut că Irakul nu deținea astfel de arme. Media digitală 
răspândise însă informația falsă până în cele mai mici unghere 
ale globului. 

Este lumea de azi sub riscul de a fi manipulată grav prin fake-
news? Simplul fapt că o anumită informație nu circulă (este 
ocultată circulația ei) poate fi mai grav decât un fake-news de 
felul celei despre Irakul lui Saddam Hussein. De pildă, 
informația că un guvern precum cel al SUA este (era) obedient 
față de interesul multinaționalelor mai abitir decât față de 
interesul național, adevăr ocultat care a fost dezvăluit, într-un 
fel, de Donald Trump. Totalitarismul digital ar putea fi instalat 
în plan global prin jocul unor fake-news contra altor fake-news. 
El este însă deja instalat prin informația care nu este lăsată să 
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circule. Digitalul acestui totalitarism constă în barajele care se 
pun în circulația liberă a informației reale, verificate. 

Există o listă a „informațiilor” esențiale care nu sunt puse în 
circulație? Nu veți găsi această listă pe agenda celor care și-au 
făcut o misiune din descifrarea conspirațiilor reale sau 
imaginare. Ea cuprinde secrete de stat despre resurse minerale 
care ajung în portofoliul cumpărătorilor de astfel de secrete, 
vânzarea drepturilor de autor pentru licența unor invenții 
revoluționare. De pildă, nu mult circulata știre despre armele lui 
Saddam a fost cauza celui de-al doilea război din Irak, ci 
necirculata informație că dictatorul nu mai vindea petrol decât 
pe euroi. 

Oana Stoica/ Dilema Veche: Viaţa în vremea internetului   

Privacy Settings, scenariul: creație colectivă, text și regie: 
Radu-Andrei Horghidan, scenografie: Monica Turcu, 
coregrafie: Elena Anghel, cu: Vlad Matei Ajder, Ionuţ 
Alexandru Moldoveanu, Elena Ghinea, Elena Anghel, Oana 
Mogoş, Răzvan Clopoţel, Ştefan Aleksandru Forir, So-cial Act 
Theatre & Teatrul „Fani Tardini“, Galați. 

„Ne aflăm în zorii unei măreţe renaşteri a umilirii în public; 
după o picoteală de 180 de ani (pedepsele aplicate în public au 
dispărut în Marea Britanie prin 1837, iar în SUA, în 1839), 
revine în forţă. Atunci când foloseam ruşinea, stăpâneam o 
unealtă inimaginabil de puternică. O unealtă coercitivă, care 
nu ţinea cont de graniţe, ale cărei viteză şi influenţă creşteau 
văzând cu ochii. Ierarhiile începeau să se niveleze. Cei reduşi 
la tăcere îşi puteau face vocea auzită. Într-un fel, era o 
democratizare a dreptăţii”, scrie Jon Robson în Umilirea 
publică în epoca Internetului (Editura ART), o carte care 
explorează modul în care reţelele sociale devin „călăii” vieţii 
personale, pornind de la cazuri de furturi de identitate pe 
internet. Într-una din serile din programul său Poveşti la 
Replika, Centrul Educaţional Replika din Bucureşti a combinat 
prezentarea cărţii lui Jon Robson cu spectacolul Privacy 
Settings, produs de Social Act Theatre din Galaţi în colaborare 
cu Teatrul Fani Tardini. 

În Privacy Settings, un tânăr intelectual, întors acasă (în Galaţi) 
după studiile în Capitală, îşi configurează viaţa după 
standardele locale (o relaţie anostă care va duce la căsătorie, un 
serviciu neinteresant, prieteni cu care nu are prea multe în 
comun etc.). Nemulţumirea dă în clocot într-o seară, la un pahar 
în plus cu prietenii, când antieroul nostru spune tot ce are pe 
suflet în timp ce unul dintre amici îl filmează şi postează 
înregistrarea pe Facebook. De aici porneşte spectacolul în 
radiografierea modului în care Internetul devine ghilotina 
contemporană. Căci în 24 de ore, omul care-şi pierduse minţile 
(adică masca socială) la beţie va pierde tot: va fi executat 
„moral” de întreaga comunitate, în faţa căreia a fost umilit şi pe 
care a umilit-o cu sinceritatea sa (pierde serviciu, casă, 
logodnică, prieteni, familie), astfel încât, în lipsa a tot ce-i 
umplea existenţa, fie şi nesatisfăcător, nu-i rămâne decât să facă 
un gest fatal. 

Spectacolul pune în discuţie mai multe aspecte ale acestei gafe 
virtuale – prietenii au postat filmul pe Facebook nu din răutate 
sau din cine ştie ce calcule meschine, ci din cea mai banală 
prostie (lipsa de responsabilitate – ba chiar neînţelegerea 
conceptului de responsabilitate – este una dintre urmările 
prăbuşirii educaţiei elementare la nivel de masă). Una dintre 
problemele ridicate este rolul de judecător al internetului, în 
special al reţelelor sociale: cruzimea pe care o îmbracă reacţia 
publică faţă de oameni care au greşit (sau aşa cred internauţii) 
arată că mediul online este un spaţiu al urii. Descătuşarea furiei 
în mediul virtual are uneori consecinţe negative în viaţa reală. 

Un alt subiect vizează alteritatea internetului, măştile pe care le 
impune, faptul că identitatea virtuală este un avatar al persoanei, 
o variantă mai bună/frumoasă/interesantă, un eu îmbunătăţit 
(după criteriile proprii şi/sau generale). Reţelele sociale 
îndeamnă la falsitate, la adaptarea individului la o normă 
impusă de societate, forţează ajustarea personalităţii, se 
transformă într-o „carceră” virtuală. Greşeala fatală a eroului 
din Privacy Settings este că spune ceea ce crede: despre 
banalitatea conservatoare a iubitei, despre serviciul nedorit şi 
afacerile dubioase ale patronilor cu primăria, despre familia ca 
povară şi, în general, despre mortificarea sa într-un orăşel de 
provincie. Fiecare ţintă a sincerităţii sale se consideră „umilită” 
public şi suportă consecinţele pentru ca apoi să se întoarcă 
împotriva „vinovatului”.  

Hotnews.ro: Romanii şi Facebook – Câţi intra zilnic pe reţea şi 
cum ne comparăm cu alte ţări din regiune   

Peste nouă milioane de români intră cel puţin o dată pe lună pe 
Facebook şi 7,2 milioane deschid zilnic reţeaua de socializare, 
arată cele mai noi date prezentate de companie. România este a 
doua piaţă ca mărime în regiune pentru reţea, după Polonia şi la 
capitolul utilizatori care intră zilnic de pe mobil. Raportat la 
numărul de utilizatori de internet, România stă cel mai bine la 
ponderea celor care au şi cont de Facebook. 

În regiunea noastră Facebook are cinci pieţe importante: 
Polonia, România, Ungaria, Grecia şi Cehia. În aceste cinci ţări 
cu o populaţie totală de 90 milioane de locuitori există peste 60 
de milioane de „internauţi” şi aproape 40 de milioane au cont de 
Facebook şi intră măcar o dată pe lună în reţea. 

Polonia, țară cu 38 de milioane de locuitori, este cea mai mare 
piaţă din regiune şi locul unde Facebook are un birou regional 
de unde sunt coordonate 28 de țări. În Polonia sunt 15 milioane 
de utilizatori care intră măcar o dată pe lună pe Facebook, iar în 
România sunt 9,2 milioane. Grecia, Ungaria şi Cehia, țări mai 
mici, au în jur de 5 milioane de utilizatori. Datele au fost 
prezentate la o conferinţă de presă organizată de companie la 
Varşovia. 
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România stă foarte bine la raportul dintre cei care au cont de 
Facebook şi cei care folosesc internetul. Peste 80% dintre 
internauţii romani au cont de Facebook, în timp ce în Polonia şi 
Cehia ponderea este de sub 60%. 

India şi SUA, cu peste 240 milioane de utilizatori, sunt ţările cu 
cea mai puternică prezenţă a Facebook, în timp ce Brazilia şi 
Indonezia au între 120-140 milioane useri. Patru ţări au între 50 
şi 100 de milioane de useri, conform statista.com
Filipine, Vietnam şi Thailanda. 

În iulie 2017, Facebook avea în lume 2 miliarde de utilizatori 
care intră măcar o dată pe lună, dintre ei 65% intrând zilnic. În 
cele cinci ţări din regiune ponderea este de 80%, în România 
fiind 77%. 

Când este vorba de internet, România stă cel mai bine la viteza 
conexiunilor, însă stăm cel mai prost la rata de penetrare. La noi 
este de 58%, în Grecia este de 65%, în Polonia este de 72%, în 
Ungaria este de 80%, iar în Cehia, 88%. 

Gogoriţa suprapopulării planetei: «Dac
ne înmulţim prea mult, murim de foame!»

       Pe lângă încălzirea globală, o altă „religie” impusă de 
corectitudinea politică este cea a suprapopulării planetei, în 
ciuda oricărei logici şi a bunului simţ. 

 

n 1798, Thomas Malthus a scris Un eseu despre Principiul 
Populației. El a prezis că rata natalității umanității va depăși 
capacitatea noastră de a produce hrană, ceea ce va duce la o 

înfometare în masă. 

În 1968, Paul Ehrlich, profesor la Stanford University, a 
publicat best-seller-ul Bomba Populației, care s

Î 
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România stă foarte bine la raportul dintre cei care au cont de 
Facebook şi cei care folosesc internetul. Peste 80% dintre 
internauţii romani au cont de Facebook, în timp ce în Polonia şi 

India şi SUA, cu peste 240 milioane de utilizatori, sunt ţările cu 
cea mai puternică prezenţă a Facebook, în timp ce Brazilia şi 

140 milioane useri. Patru ţări au între 50 
statista.com: Mexic, 

În iulie 2017, Facebook avea în lume 2 miliarde de utilizatori 
care intră măcar o dată pe lună, dintre ei 65% intrând zilnic. În 
cele cinci ţări din regiune ponderea este de 80%, în România 

de internet, România stă cel mai bine la viteza 
conexiunilor, însă stăm cel mai prost la rata de penetrare. La noi 
este de 58%, în Grecia este de 65%, în Polonia este de 72%, în 

Gogoriţa suprapopulării planetei: «Dacă 
ne înmulţim prea mult, murim de foame!» 

Pe lângă încălzirea globală, o altă „religie” impusă de 
corectitudinea politică este cea a suprapopulării planetei, în 

 

despre Principiul 
ții umanității va depăși 

capacitatea noastră de a produce hrană, ceea ce va duce la o 

În 1968, Paul Ehrlich, profesor la Stanford University, a 
, care s-a vândut în 

peste două milioane de exemplare și în care avertiza: „
pentru a hrăni întreaga umanitate s-a încheiat. În anii 1970 
1980, sute de milioane vor muri de foame în ciuda oricăror 
programe de criză puse la cale în prezent

Aceste minciuni grosolane au dus la cheltuirea a miliarde de 
dolari pentru a combate suprapopularea, scrie 
FrontPageMagazine. 

Potrivit standardelor normale de în
omenirii apare atunci când „amprenta” ecologică a unei 
populații umane într-o zonă geografică specifică excede 
capacitatea de producție a acesteia. 

Să privim la un aspect al acestei descrieri 
populației și să vă supunem pe dumneavoastră, cititorule, la un 
test: să vedem dacă puteți spune care dintre per
este mai bogată, judecând doar după nivelul densită
populației. 

Densitatea populației Coreei de Nord este de 518 persoane pe 
milă pătrată, în vreme ce a Coreei de Sud este mai mult decât 
dublă, de 1261 de persoane. Densitatea popula
ului este de 16.444, iar a Somaliei de 36. Congo are o densitate 
de 75 de oameni pe milă pătrată, în timp ce Singapore de 
18.513. 

Privind la produsul intern brut al acestor 
lunatic încât să crezi că densitatea popula
la bogăția cea mai mare. 

Iată câteva PIB-uri exprimate în milioane de dolari americani: 
Coreea de Nord – 17.396, Coreea de Sud 
Kong – 320.668, Somalia – 5.707, Congo 
296.967. 

Gogorița suprapopulării a dus la aplicarea unor programe 
îngrozitoare de control al populației, scrie 
Națiunilor Unite pentru Populație (FNUP) a ajutat guvernele din 
multe țări să le interzică femeilor dreptul de a
numărul de copiii pe care vor să-l aibă. Teama de suprapopulare 
a determinat China să aplice politica brutală a copilului unic.

Sterilizarea forțată este o metodă de control al populației 
aplicată în unele țări. Aproape un sfert de milion de femei din 
Peru au fost sterilizate. Guvernul american, prin FNUP, aplică 
programe de „moderare a populației” în întreaga lume, inclusiv 
India, Bangladesh, Pakistan, Nigeria, Mexic, Indonezia, 
Brazilia, Filipine, Thailanda, Egipt, Turcia, Etiopia 
Columbia. 

Premisa care motivează controlul popula
că omenirea nu are suficiente resurse. Or, în afaceri, realitatea 
este că oamenii, așa cum spunea Julian L. Simon, sunt resursa 
supremă. 
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și în care avertiza: „Lupta 
a încheiat. În anii 1970 și 

1980, sute de milioane vor muri de foame în ciuda oricăror 
programe de criză puse la cale în prezent.” 

ceste minciuni grosolane au dus la cheltuirea a miliarde de 
dolari pentru a combate suprapopularea, scrie 

Potrivit standardelor normale de înțelegere, suprapopularea 
omenirii apare atunci când „amprenta” ecologică a unei 

o zonă geografică specifică excede 

Să privim la un aspect al acestei descrieri – respectiv densitatea 
ției și să vă supunem pe dumneavoastră, cititorule, la un 

ți spune care dintre perechile de țări 
este mai bogată, judecând doar după nivelul densității 

ției Coreei de Nord este de 518 persoane pe 
milă pătrată, în vreme ce a Coreei de Sud este mai mult decât 
dublă, de 1261 de persoane. Densitatea populației Hong Kong-
ului este de 16.444, iar a Somaliei de 36. Congo are o densitate 
de 75 de oameni pe milă pătrată, în timp ce Singapore de 

Privind la produsul intern brut al acestor țări, trebuie să fii 
lunatic încât să crezi că densitatea populației cea mai mică duce 

uri exprimate în milioane de dolari americani: 
17.396, Coreea de Sud – 1.411.246, Hong 

5.707, Congo – 41.615, Singapore – 

s la aplicarea unor programe 
ției, scrie Front Page. Fondul 

țiunilor Unite pentru Populație (FNUP) a ajutat guvernele din 
țări să le interzică femeilor dreptul de a-şi decide singure 

l aibă. Teama de suprapopulare 
a determinat China să aplice politica brutală a copilului unic. 

țată este o metodă de control al populației 
țări. Aproape un sfert de milion de femei din 

merican, prin FNUP, aplică 
ției” în întreaga lume, inclusiv 

India, Bangladesh, Pakistan, Nigeria, Mexic, Indonezia, 
Brazilia, Filipine, Thailanda, Egipt, Turcia, Etiopia și 

Premisa care motivează controlul populației este logica strâmbă 
că omenirea nu are suficiente resurse. Or, în afaceri, realitatea 

șa cum spunea Julian L. Simon, sunt resursa 
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Fractura logică ce stă la baza controlului popula
evidentă atunci când formulăm o întrebare ca aceasta: de ce 
generalul George Washington nu avea telefoane mobile pentru a 
comunica cu trupele sale și lansatoare de rachete pentru a 
scufunda vasele britanice ancorate în portul New York?
În mod clar, toate resursele fizice – aluminiu, cupru, fier 
celelalte substanțe chimice necesare pentru a fabrica telefoane 
mobile și lansatoare de rachete erau disponibile și în timpul lui 
Washington. De fapt, erau disponibile din vremea oamenilor 
cavernelor. 

Există un singur răspuns pentru care telefoanele mobile, 
lansatoarele de rachete și milioane de alte lucruri există astăzi 
dar nu existau anii trecuți: dezvoltarea cunoașterii umane, a 
ingeniozității, specializarea muncii și comerțul au dus la 
industrializare, care, combinată cu libertatea persoanei 
asupra proprietății private, au făcut posibile toate acestea.

Oamenii sunt resurse valoroase și cu cât sunt mai mulți, cu 
atât mai bine  

Cea mai mare amenințare la adresa prosperității umanității sunt 
guvernele, nu creșterea populației. De pildă, Zimbabwe, care 
era o țară agrară bogată, a fost adusă prin intervenția masivă a 
guvernului la înfometare în masă. 

Orice țară confruntată cu o intervenție masivă a guvernului 
poate fi adusă la înfometare. A da vina pe suprapopulare nu 
doar că scutește de vină guvernele dar mai și încurajează 
aplicarea de politici dureroase și inumane. Astăzi, sărăcia are 
prea puțină legătură cu suprapopularea.  

    Elitele conduc lumea prin magie neagră

Ing. Marvin ATUDOREI 

Motto: „Individul suferă de un handicap venind față în față cu o conspirație 
atât de monstruoasă pentru că el nu poate crede că așa ceva poate exista
Edgar Hoover 

        Conform unor largi serii de dezvăluiri care au ajuns în 
spațiul public, multe dintre cele mai grave probleme a
societății noastre sunt provocate și întreținute intenționat.

e putem referi în acest sens la focarele de război 
menținute continuu, la înscenarea terorismului 
internațional, la otrăvirea lentă a populației prin 

chemtrails, aditivi alimentari, organisme modificate genetic 
vaccinuri toxice, la iradierea populației prin câmpuri 
electromagnetice distructive, la implementarea în subcon
colectiv prin mass-media a unor simboluri 
subliminale malefice, la politicile de suprimare a trata
naturiste și a căilor autentic spirituale, la distrugerea noțiunii 
tradiționale de familie (bărbat+femeie), la rețelele de pedofilie 
de la cele mai înalte niveluri ale conducerii statelor, la 
sacrificiile umane ritualice la care participă mul
demnitari și numeroase altele... 

N
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Fractura logică ce stă la baza controlului populației devine 
mulăm o întrebare ca aceasta: de ce 

generalul George Washington nu avea telefoane mobile pentru a 
și lansatoare de rachete pentru a 

scufunda vasele britanice ancorate în portul New York? 
iu, cupru, fier și 

țe chimice necesare pentru a fabrica telefoane 
și lansatoare de rachete erau disponibile și în timpul lui 

Washington. De fapt, erau disponibile din vremea oamenilor 

telefoanele mobile, 
și milioane de alte lucruri există astăzi 
ți: dezvoltarea cunoașterii umane, a 

ții, specializarea muncii și comerțul au dus la 
ersoanei și dreptul 

ții private, au făcut posibile toate acestea. 

și cu cât sunt mai mulți, cu 

țare la adresa prosperității umanității sunt 
De pildă, Zimbabwe, care 

țară agrară bogată, a fost adusă prin intervenția masivă a 

țară confruntată cu o intervenție masivă a guvernului 
poate fi adusă la înfometare. A da vina pe suprapopulare nu 

ște de vină guvernele dar mai și încurajează 
și inumane. Astăzi, sărăcia are 

Elitele conduc lumea prin magie neagră 

Ing. Marvin ATUDOREI – București 

ță în față cu o conspirație 
șa ceva poate exista.” 

Conform unor largi serii de dezvăluiri care au ajuns în 
țiul public, multe dintre cele mai grave probleme ale 
ții noastre sunt provocate și întreținute intenționat.  

e putem referi în acest sens la focarele de război 
ținute continuu, la înscenarea terorismului 

țional, la otrăvirea lentă a populației prin 
sme modificate genetic și 

ției prin câmpuri 
electromagnetice distructive, la implementarea în subconștientul 

media a unor simboluri și sugestii 
subliminale malefice, la politicile de suprimare a tratamentelor 

și a căilor autentic spirituale, la distrugerea noțiunii 
ționale de familie (bărbat+femeie), la rețelele de pedofilie 

de la cele mai înalte niveluri ale conducerii statelor, la 
sacrificiile umane ritualice la care participă mulți dintre înalții 

Pentru cei ce au curajul să gândească 
lucid dovezile care s-au adunat (și dintre care vom menționa 
câteva în acest articol), devine evident că toate acestea nu pot fi 
catalogate în mod simplist ca ciudate „teorii ale conspira

Întrebarea fundamentală care apare este: „Cine ar avea interesul 
să pună la cale aceste crime împotriva umanită
ce”? 

Ceea ce se știe mai puțin este că „Elita” guvernatoare, ce 
promovează agenda NWO (Noua Ordine Mondială), 
îndeplinește atât un rol public extern, aparent foarte respectabil, 
dar și un rol ascuns față de conștiința publică. Această față 
ascunsă a „Elitelor” este structurată pe anumite societă
care provin dintr-o lungă descendență de asemenea grupări și 
care operează nu doar pe plan politic sau militar, ci mai ales pe 
dimensiunea controlului minții prin magie neagră.

Cea mai puternică dintre aceste grupări secrete este cea a 
„Iluminaților”, iar exponenții acesteia, veritab
satanici, au ajuns în poziții cheie în toate statele. Aceștia sunt 
cei care trag corzile tuturor strategiilor importante pe plan 
mondial (implicând crimele în masă pe care le pun la cale), nu 
politicienii, șefii de corporații, șefii mil
informații sau chiar bancherii internaționali 
dețin și multe dintre aceste roluri. 

Astfel, în timp ce mulți magicieni negri satanici sunt în public 
oameni de afaceri și bancheri, adevărata lor putere de a
subordona pe ceilalți vine prin metode oculte de satanism. Prin 
anumite ritualuri negre ei re-orientează for
oamenilor către un sens ocult care le serve
malefice. 

Simbolurile conduc lumea 

Înțeleptul chinez Lao-Tzu spunea că „
lumea, nu regulile sau legile”. Într-adevăr, simbolurile transmit 
semnificații la un nivel mai profund decât cuvintele, deoarece 
ele sunt decodate de emisfera dreaptă, intuitivă, a creierului, în 
timp ce cuvintele sunt descifrate de emisfe
preponderent logică. 

Simbolurile sunt capabile să pătrundă mai adânc în 
subconștientul nostru, și tocmai acesta este motivul pentru care 
elita este atât de obsedată ca logo-urile guvernamentale 
corporațiilor să conțină ochi atoate
compasul și echerul, 666, pentagrame inversate și altele. O 
analiză foarte bună a semnificațiilor pe care le au aceste logo
uri și a corelațiilor acestora cu ritualurile masonice poate fi 
consultată în acest video:  

https://www.youtube.com/watch?v=PqBlmJITMkg

Înainte de a examina mai în detaliu dovezile utilizării de către 
elită a magiei negre, este necesar să eviden
definitoriu al satanismului: inversarea valorilor
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Pentru cei ce au curajul să gândească și să aprecieze în mod 
și dintre care vom menționa 

câteva în acest articol), devine evident că toate acestea nu pot fi 
mplist ca ciudate „teorii ale conspirației”. 

Întrebarea fundamentală care apare este: „Cine ar avea interesul 
să pună la cale aceste crime împotriva umanității, și mai ales, de 

știe mai puțin este că „Elita” guvernatoare, ce 
da NWO (Noua Ordine Mondială), 

ște atât un rol public extern, aparent foarte respectabil, 
și un rol ascuns față de conștiința publică. Această față 

ascunsă a „Elitelor” este structurată pe anumite societăți secrete 
ță de asemenea grupări și 

care operează nu doar pe plan politic sau militar, ci mai ales pe 
ții prin magie neagră. 

Cea mai puternică dintre aceste grupări secrete este cea a 
ților”, iar exponenții acesteia, veritabili vrăjitori negri 

ții cheie în toate statele. Aceștia sunt 
cei care trag corzile tuturor strategiilor importante pe plan 
mondial (implicând crimele în masă pe care le pun la cale), nu 

șefii de corporații, șefii militari, șefii serviciilor de 
ții sau chiar bancherii internaționali - deși sataniștii 

ți magicieni negri satanici sunt în public 
și bancheri, adevărata lor putere de a-i 

ți vine prin metode oculte de satanism. Prin 
orientează forțele creatoare ale 

oamenilor către un sens ocult care le servește interesele 

Tzu spunea că „Simbolurile conduc 
adevăr, simbolurile transmit 

ții la un nivel mai profund decât cuvintele, deoarece 
ele sunt decodate de emisfera dreaptă, intuitivă, a creierului, în 
timp ce cuvintele sunt descifrate de emisfera stângă, 

Simbolurile sunt capabile să pătrundă mai adânc în 
știentul nostru, și tocmai acesta este motivul pentru care 

urile guvernamentale și ale 
țiilor să conțină ochi atoate-văzători, piramide, 

și echerul, 666, pentagrame inversate și altele. O 
țiilor pe care le au aceste logo-

și a corelațiilor acestora cu ritualurile masonice poate fi 

https://www.youtube.com/watch?v=PqBlmJITMkg  

Înainte de a examina mai în detaliu dovezile utilizării de către 
elită a magiei negre, este necesar să evidențiem un aspect 

inversarea valorilor. 
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În viziunea satanică negrul devine alb, răul devine bun, ceea ce 
este greșit devine considerat corect. George Orwell a punctat 
foarte bine acest lucru în romanul său „1984” atunci când a 
descris propaganda clasei conducătoare: „Războiul este pace. 
Libertatea este sclavia. Ignoranța este tăria”. Chiar și tehnicile 
de control al minții dezvoltate de CIA, după cum arată 
numeroase documente declasificate (vezi de exemplu CIA use 
Hypnosis on Girls in Mind Control Programs sau Image of 
Original Declassified CIA Document sau mai detaliat în 
Declassified Documents Disclose CIA Mind Control Programs) 
folosesc principiile satanice pentru a induce victimelor o stare 
de confuzie, spunându-le că durerea este plăcere, iar plăcerea 
este durere, ruinându-le astfel psihicul, care nu mai poate 
distinge între cele două. 

Bohemian Grove, Skull and Bones și alte societăți secrete 

Unele societăți secrete au un influent caracter politic și 
economic, precum Comisia Trilaterală, Consiliul pentru Relații 
Externe sau Grupul Bilderberg. Acestea caută să convingă 
lumea despre marile beneficii ale globalizării (conceptul-cheie 
folosit de elită prin care se urmărește de fapt centralizarea 
Puterii). Există însă și alte societăți secrete, al căror scop este 
învăluit într-un mult mai mare mister pentru că acțiunile lor 
implică magia neagră și ritualul satanic, cum ar fi venerarea 
unor entități demonice, organizarea de orgii sexuale sau chiar 
sacrificii umane. 

Clubul Bohemian, situat în San Francisco, este un astfel de 
grup. În fiecare vară multe figuri proeminente ale elitei 
mondiale se adună în anumite locuri secrete și bine păzite, 
plasate în pădurile din nordul Californiei. Au participat oameni 
influenți ai establishment-lui american (precum Henry 
Kissinger, Richard Nixon, Ronald Reagan, George Bush sau alți 
președinți americani), dar și președinți, prim-miniștri, miniștri, 
secretari de stat ai altor țări, precum și șefi ai unor corporații 
trans-naționale gigant (precum IBM, Bechtel, Halliburton), 
directori ai marilor bănci, proprietari ai unor mari corporații 
media, actori foarte cunoscuți, judecători și mulți alții. Există 
suficiente informații - cum ar fi cele din Bohemian Grove: Cult 
of Conspiracy - care atestă că în acel cadru consumul masiv de 
alcool și depravarea sexuală la vedere sunt comportamente 
obișnuite. Cunoscutul jurnalist Alex Jones a reușit în iulie 2000 
să se infiltreze în Grove și a înregistrat video unul dintre 
ritualurile satanice care au avut loc acolo, cunoscut sub numele 
de Cremation of Care, la care participanții erau îmbrăcați în 
robe și au operat un sacrificiu ritualic sub reprezentarea unei 
bufnițe de 12 metri înălțime. 

https://www.youtube.com/watch?v=FpKdSvwYsrE  

Pe cealaltă coastă a Americii, la Universitatea Yale din 
Connecticut, se află o veche societate secretă înființată în 1832 
de William Huntington Russell și Alphonso Taft, cunoscută sub 
numele de societatea Skull 'n' Bones (Craniu și Oase). Printre 
cei mai cunoscuți membri se numără George H. W. Bush, 
George W. Bush, John Kerry, membri ai familiilor Taft, 
Rockefeller, Pillsbury. 

Așa cum arată istoricul Antony Sutton în lucrarea sa America's 
Secret Establishment: An Introduction to the Order of Skull & 
Bones, „Membrii acestei societăți au penetrat aproape toate 
organizațiile importante din domeniul politic, administrație 
guvernamentală, media, afaceri, justiție, biserică. Evoluția 
societății americane nu este, și nu a fost în ultima sută de ani, o 
dezvoltare voluntară care să reflecte opinia individuală, ideile 
și deciziile electoratului. Dimpotrivă, direcțiile principale au 
fost create artificial și stimulate de Ordinul Skull and Bones.” 

Unii membri au recunoscut (vezi de exemplu Last Secrets of 
Skull and Bones) că au trebuit să se supună unor ritualuri 
ciudate de inițiere într-un mormânt, iar diferiți martori au auzit 
urlete și strigăte înfiorătoare provenind din cripta Skull 'n' 
Bones. În videoclipul următor puteți urmări o prezentare 
sintetică a acestui ordin masonic, în care este inclusă și o rară 
înregistrare video ce conține un fragment ritualic de magie 
neagră: 

https://www.youtube.com/watch?v=V97hHBLM7WI  

Dacă vă gândiți că în aceste societăți secrete s-au nimerit pur și 
simplu și un număr de oameni perverși, merită să vă puneți 
câteva întrebări: de ce elitele, mulți dintre cei obsedați de 
putere, sunt mai mereu implicate în așa ceva? De ce s-ar angaja 
ei în astfel de ritualuri de magie neagră dacă nu ar primi ceva în 
schimb? Oamenii aceștia controlează presa din întreaga lume și 
majoritatea au mai mulți bani decât ar putea cheltui vreodată. 
Pentru ei banii nu sunt decât un mijloc auxiliar de a-și îndeplini 
scopurile. Ceea ce își doresc cu adevărat este o și mai 
mare Putere, iar participarea lor constantă la acest gen de 
ritualuri de magie neagră constituie în sine o dovadă că în felul 
acesta ei chiar obțin o anumită putere, mai exact o putere ocultă 
dată de legătura cu anumite entități demoniace. 

Credeți că a fost doar o coincidență faptul că în alegerile 
prezidențiale americane din 2004, în care au candidat în final 
George Bush Jr. și John Kerry, ambii erau Bonesmen?  Skull 'n' 
Bones este o societate secretă cu un total de aproximativ 300 de 
membri, iar SUA este o țară cu mai mult de 300 milioane de 
oameni! Ascensiunea membrilor Skull 'n' Bones în societatea 
americană este cu atât mai suspectă dacă ne gândim că de la 
înființarea ei sute de bonesmani au ajuns în funcții-cheie ale 
statului. Mai mult decât atât, mulți dintre jurnaliștii care au pus 
prea multe întrebări despre Skull 'n' Bones au fost dați afară sau 
chiar omorâți, așa cum a fost cazul moderatorului de televiziune 
Tim Russert, cel care a scos în evidență că Bush și Kerry făceau 
parte din aceeași societate secretă. În interviurile din videoclipul 
următor, Tim Russert, gazda show-lui „Meet The Press”, îi 
întreabă pe fostul președinte George W. Bush Jr. și pe senatorul 
John Kerry despre apartenența lor la societatea Skull & Bones și 
ce înseamnă aceasta pentru America. Ambii candidați au refuzat 
să discute și au schimbat rapid subiectul. Mai multe indicii 
sugerează că moartea lui Tim Russert, câțiva ani mai târziu, nu 
a survenit din cauze naturale, ci a fost mai degrabă un asasinat 
pus la cale de gruparea Illuminati. 

https://www.youtube.com/watch?v=m7bg8egG-zw  

dezbateridezbateridezbateridezbateri 
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Kubrick, Cu ochii larg închiși, magie neagră sexuală și 
sacrificii umane 

O persoană obișnuită nu va fi niciodată inițiată într-o societate 
secretă satanică și nici măcar nu se va apropia vreodată suficient 
pentru a asista la ceea ce se întâmplă cu adevărat acolo. Este 
așadar foarte interesant atunci când cineva care se apropie de 
acea lume stranie decide să „verse fasolea” și să arate lumii ce 
se face acolo. O astfel de persoană a fost Stanley Kubrick, 
ultimul mare producător de filme, pe care mulți îl suspectează 
(cu dovezi puternice, vezi de exemplu Moon Landing 1969 vs 
Scientific Evidence sau How Faking the Moon Landings Nearly 
Cost Stanley Kubrick his Marriage and his Life) că a făcut parte 
din înscenarea aselenizării navetei Apollo 11 a guvernului SUA 
din 1969. Foarte probabil Kubrick a făcut o înțelegere cu Elitele 
satanice că va înscena o aterizare lunară în schimbul acceptării 
ultimului său film „Eyes Wide Shut” (Cu ochii larg închiși). Cu 
toate acestea, el a fost găsit mort patru zile după încheierea 
filmărilor, în urma unui așa-zis „atac de cord”, în ciuda faptului 
că cei apropiați au spus că avea o stare de sănătate bună și nu se 
confruntase vreodată cu probleme cardiace. Cu privire la 
chestiunea aselenizării, ea cu siguranță a avut loc, dar nu așa 
cum a fost prezentată publicului. Este „la mintea cocoșului” că 
umanitatea este ținută în cea mai crasă ignoranță cu privire la 
acest subiect, altfel de ce s-a așternut o neverosimilă tăcere cu 
privire la alte eventuale aselenizări și, chipurile, din 1972 nu s-a 
mai dus nimeni pe Lună, deși tehnologia a progresat enorm de 
atunci? 

În filmul Eyes Wide Shut, Kubrick descrie o scenă de magie 
neagră în care mai multe femei sunt așezate în cerc în jurul unui 
lider, apoi își scot hainele și rămân goale, după care urmează o 
orgie sexuală în care toți participanții poartă măști pentru a-și 
ascunde adevărata identitate. Kubrick indică în film că acest 
ritual de magie neagră satanică-sexuală implică și sacrificarea și 
uciderea, sugerând că una dintre femei/prostituate a fost ucisă în 
timpul sau la sfârșitul ritualului. 

https://www.youtube.com/watch?v=LgvYfMsKJhE 

În centrul magiei negre se află posesiunea demoniacă 

Lumea este făcută din energie, materia însăși este o energie 
condensată, iar energia se mișcă în valuri care au diferite 
frecvențe. Ritualurile satanice sunt destinate să conecteze bio-
frecvențele energetice ale participanților cu cele ale unor entități 
întunecate, astfel încât să apară o punte vibrațională. Odată ce 
se stabilește o astfel de rezonanță - care poate fi chiar blocată 
temporar pe acea frecvență - se poate produce un anumit 
transfer subtil de energie, intenție sau informații. Toate acestea 
pot fi transferate de la o entitate, dintr-un loc, sau dintr-o 
anumită dimensiune, către persoana ce participă la ritual. Dar 
acest transfer funcționează în ambele sensuri: persoana devine 
posedată și primește informații de la acea entitate întunecată, în 
timp ce și entitatea ia, de asemenea, anumite fluide subtile și 
energii psiho-mentale de la acea persoană. Această temă a 
posesiunii demoniace iese la suprafață din nou și din nou atunci 

când este expusă masoneria mondială, iar această conectare a 
lor la lumile întunecate durează de foarte mult timp. 

Fenomenul copiilor răpiți și abuzați de instituțiile statului 

Fenomenul copiilor răpiți în mod deliberat și sistematic prin 
instituții controlate de elită - inclusiv guverne, biserici și 
operațiuni ale ONU așa-zise de „menținere a păcii” - cunoaște o 
evidentă extindere în ultimii ani. Pentru o examinare detaliată a 
unor dovezi în acest sens consultați articolul „Dovezile privind 
pedofilia organizată și traficul de copii implică guverne, mass-
media, biserici și organizații caritabile”. Sunt destul de 
cunoscute în România cazurile unor familii de români care au 
emigrat în unele țări nord-europene și au ajuns în situația că 
autoritățile statului respectiv le-au răpit copiii. Amintim aici 
cazul celor cinci copii ai familiei Bodnariu răpiți de Barnevernet 
în Norvegia, cazul celor doi copii ai doctoriției Camelia Smicală 
răpiți de autorități în Finlanda sau cazul celor doi copii ai 
familiei Barbu răpiți de autoritățile din UK.  

Iată și un apel imperativ de stopare a acestor practici făcut într-o 
sesiune a Parlamentului UE, în care se prezintă situația răpirilor 
de copii din UK de către instituțiile statului: 

https://www.youtube.com/watch?v=di-VuxAVBOg  

Scopul murdar al acestor răpiri de copii este distrugerea noțiunii 
tradiționale de „familie”, sau în cazuri și mai grave, respectivii 
copii sunt traficați în rețele organizate la nivel global unde sunt 
supuși unor operațiuni de control al minții (vezi de exemplu 
articolul CIA Mind Control Experiments. Declassified 
Documents Reveal Sex Abuse, More), sunt abuzați sexual în 
rețele ce ajung până la cele mai înalte nivele ale administrației 
statului (vezi Discovery Channel Documentary Conspiracy of 
Silence Reveals Major Child Sex Abuse Ring ), iar unii dintre ei 
sunt chiar sacrificați în ritualuri satanice (vezi Anonymous 
Leaks Satanic Cult Member Names, Places, Phone #s sau 
Geoffrey Dickens MP on satanic ritual abuse, babies murdered). 

Dacă toate astea vi se par prea greu de crezut, ascultați 
mărturiile diferitelor victime ale operațiunilor guvernamentale 
secrete de control al minții, mărturiile unor cercetători sau ale 
unor foști Illuminati. Câteva exemple concrete sunt: Cathy 
O'Brien (Jesuits Use MK Ultra MInd Control by Cathy O 
Brien), Mary Anne (vezi Hillary Clinton is a Satanist - 
Illuminati Defector Mary- Anne sau Illuminati Defector 'Mary 
Ann' Interviewed by Henry Makow for RBN, Svali (vezi The 
Life of Svali – an Ex-Illuminati Mind Control Programmer sau 
Svali - Project Camelot sau Ex-Illuminati Member 'Svali' 
Reveals All), Ronald Bernard (Confesiunile lui Ronald Bernard 
- insider din lumea marilor finanţe) și mulți alții. 

Un uriaș scandal se derulează chiar acum în SUA pe tema 
ritualurilor sexuale satanice prin care foarte mulți membri ai 
„Elitei” au abuzat și maltratat copii. Este vorba despre rețeaua 
de pedofilie intitulată PizzaGate despre care puteți urmări o 
scurtă prezentare aici: 

dezbateridezbateridezbateridezbateri 
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https://www.youtube.com/watch?v=D8YdSvyp89E

Concluzie: Concentrați-vă pe cele mai profunde aspecte ale
Binelui 

 Deși este important să fim avizați și să expunem toate aspectele 
disfuncționalității în societatea noastră - incluzând corup
mafiotă din politică, manipularea sistematică prin mass
dezastrele provocate de câmpurile electromagnetice ale 
contoarelor inteligente, organismele modificate gentic, aditivii 
alimentari, vaccinurile toxice, războiul climatic, militarizarea 
poliției, falsul război împotriva drogurilor, falsul terorism care 
de fapt este sponsorizat de SUA, războaiele între
pentru că sunt profitabile, programele false ale ONU, Agenda 
21 a ONU, trans-umanismul, agenda microcipării umane 
altele – totuși, pentru a transforma toate acestea și a le vindeca 
este crucial să înțelegem că la un nivel fundamental ele sunt 
legate. Toate aceste direcții sunt de fapt manifestări ale unui rău 
anterior care este cultivat în societatea noastră 
satanică. 

Ritualurile secrete care se desfășoară în pădurile din Bohemian 
Grove (și unde participă cei mai importanți oameni de
mega-show-urile ultra-mediatizate (care de fapt sunt ritualuri 
satanice deghizate) ne arată foarte clar cine sunt cei care 
controlează lumea. 

O analiză sintetică a caracterului satanic al show
în vogă vedete ale muzicii pop puteți urmări în clipul următor:

https://www.youtube.com/watch?v=TPlcYWgl_h8

Dacă umanitatea vrea cu adevărat să se ridice și să depășească 
răul generalizat care a cuprins-o trebuie să î
atenția asupra rădăcinii răului (nu a ramurilor), iar rădăcina 
răului este orientarea satanică a „Elitelor”. Tocmai de aceea este 
necesar să învățăm să invocăm forțele Binelui, forțele angelice 
și Grația Dumnezeiască pentru a face o lume a păcii, a 
altruismului și a compasiunii. 

Este necesar să continuăm să expunem cele mai grave aspecte 
ale planurilor malefice puse la cale de societă
masonice. Dar în același timp, trebuie să ne asigurăm că nu 
lăsăm fluxul gândurilor, emoțiilor și a prețioaselor 
energii creatoare să fie folosit de „Elite” pentru a crea lumea lor 
de coșmar. În loc de aceasta, este necesar să folosim acele 
energii din interiorul nostru pentru a crea printr
conștientă și pozitivă o lume a Binelui, Iubirii și Arm

Sursa: https://armoniacosmica.wordpress.com/2017/08/13/elitele
lumea-prin-magie-neagra/  
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vă pe cele mai profunde aspecte ale 

și este important să fim avizați și să expunem toate aspectele 
incluzând corupția 

mafiotă din politică, manipularea sistematică prin mass-media, 
dezastrele provocate de câmpurile electromagnetice ale 
contoarelor inteligente, organismele modificate gentic, aditivii 
alimentari, vaccinurile toxice, războiul climatic, militarizarea 

ției, falsul război împotriva drogurilor, falsul terorism care 
de fapt este sponsorizat de SUA, războaiele întreținute perpetuu 
pentru că sunt profitabile, programele false ale ONU, Agenda 

umanismul, agenda microcipării umane și 
și, pentru a transforma toate acestea și a le vindeca 

țelegem că la un nivel fundamental ele sunt 
ții sunt de fapt manifestări ale unui rău 

anterior care este cultivat în societatea noastră - magia neagră 

șoară în pădurile din Bohemian 
și unde participă cei mai importanți oameni de stat) sau 

mediatizate (care de fapt sunt ritualuri 
satanice deghizate) ne arată foarte clar cine sunt cei care 

O analiză sintetică a caracterului satanic al show-rilor celor mai 
i urmări în clipul următor: 

https://www.youtube.com/watch?v=TPlcYWgl_h8  

și să depășească 
o trebuie să își concentreze 

ția asupra rădăcinii răului (nu a ramurilor), iar rădăcina 
răului este orientarea satanică a „Elitelor”. Tocmai de aceea este 

țăm să invocăm forțele Binelui, forțele angelice 
și Grația Dumnezeiască pentru a face o lume a păcii, a 

Este necesar să continuăm să expunem cele mai grave aspecte 
ale planurilor malefice puse la cale de societățile secrete 

și timp, trebuie să ne asigurăm că nu 
țiilor și a prețioaselor noastre 

energii creatoare să fie folosit de „Elite” pentru a crea lumea lor 
șmar. În loc de aceasta, este necesar să folosim acele 

energii din interiorul nostru pentru a crea printr-o manifestare 
știentă și pozitivă o lume a Binelui, Iubirii și Armoniei. 

https://armoniacosmica.wordpress.com/2017/08/13/elitele-conduc-

Otrava nevăzută care ne este băgată în 
hrană. Ne omoară cu bună ştiinţă

           Auzim de tot mai multe cazuri de cancer în jurul 
nostru, iar bolii acesteia îi cad victime inclusiv oameni care 
au dus o viaţă cumpătată şi s-au ţinut departe de tutun sau 
de alcool.  

e întrebi de unde. Unul dintre răspu
nevăzută care ne este băgată în hrană.

Te fereşti să mănânci carne de porc, pentru că ştii că nu e bună 
pentru colesterol. Ţi se recomandă puiul, că e mai sănătos. Dar 
puiul, pentru a creşte pe repede-nainte, să fie bun de 
după 40 de zile (ceea ce în bătătura ţăranului se întâmplă în 
câteva luni), e îndopat cu hormoni şi cu tot felul de chimicale. 
Dai copilului să mănânce piept de pui, că e slab şi bun, dar, din 
cauza hormonilor estrogeni, fetiţelor le apare menst
câţiva ani mai devreme şi sunt expuse riscului de cancer uterin, 
iar băieţii se confruntă cu riscul de cancer

Te gândeşti că mai sănătoasă e, totuşi, carnea de peşte. Numai 
că peştii mari (ton, cod) reţin metalele grele (plumb, mercur, 
cadmiu etc.), provenite de la poluare, iar acestea, ajunse în 
corpul nostru, se acumulează în rinichi, ficat, oase, creier şi duc 
la inevitabilul cancer. Peştii din crescătorii sunt şi mai 
periculoşi. Pangasiusul e considerat o adevărată otravă. Zici că e 
sănătos să mănânci somon, că are Omega 3? Somonul de 
crescătorie, cel care se găseşte de obicei în magazin, e chiar 
boală curată şi medicii sfătuiesc femeile gravide să se ţină 
departe de aşa ceva, aşa cum le sfătuiesc să nu fumeze. În 
carnea de somon de crescătorie ai parte de pesticide, de mercur, 
de dioxină, inclusiv de colorant (căci i se administrează colorant 
în hrană, să se obţină carnea roz). 

Vrei să eviţi aceste pericole şi te gândeşti la o alimentaţie 
vegetariană? Nu ai rezolvat nimic. În afară de o
modificate genetic, dai de pesticide sau de îngrăşăminte 
chimice. Ţi se spune că e bine să mănânci cât mai multă 
verdeaţă? Tocmai în frunză planta îşi face stocuri din azotaţii, 
nitraţii sau nitriţii cu care o alimentează agricultorii, pentru 
produse mari şi arătoase, pentru recolte record. Prin urmare, 
oricum ai da-o, nu ai scăpare. Otrava îţi este administrată lent, 
cu fiecare îmbucătură, şi va exista un moment critic în care 
corpul tău va ceda. Înainte de termen. Şi nu vorbim de cazuri 
izolate, ci de un fenomen generalizat. Prin urmare, nu sunt doar 
crime, ci e de-a dreptul genocid. Şi de ce toate acestea? Pentru 
ca unii să facă profituri uriaşe. Ne omoară, deci, ca să aibă ei un 
iaht în plus. Îi arătăm cu degetul pe cei care pornesc războaie? 
La fel de vinovaţi sunt cei care ucid omenirea lent. Nimeni nu
pedepseşte nici pe unii, nici pe alţii, cu toţii sunt consideraţi 
nişte lideri, nişte învingători. Bagă puii vii şi pe partea cealaltă 
iese direct carne tocată pentru hamburgeri, cârnaţi sau sa

 

 

T

dezbateridezbateridezbateridezbateri 

Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie     2017201720172017 

Otrava nevăzută care ne este băgată în 
omoară cu bună ştiinţă 

Auzim de tot mai multe cazuri de cancer în jurul 
nostru, iar bolii acesteia îi cad victime inclusiv oameni care 

au ţinut departe de tutun sau 

e întrebi de unde. Unul dintre răspunsuri se află în otrava 
nevăzută care ne este băgată în hrană. 

Te fereşti să mănânci carne de porc, pentru că ştii că nu e bună 
pentru colesterol. Ţi se recomandă puiul, că e mai sănătos. Dar 

nainte, să fie bun de sacrificat 
după 40 de zile (ceea ce în bătătura ţăranului se întâmplă în 
câteva luni), e îndopat cu hormoni şi cu tot felul de chimicale. 
Dai copilului să mănânce piept de pui, că e slab şi bun, dar, din 
cauza hormonilor estrogeni, fetiţelor le apare menstruaţia cu 
câţiva ani mai devreme şi sunt expuse riscului de cancer uterin, 
iar băieţii se confruntă cu riscul de cancer  mamar. 

Te gândeşti că mai sănătoasă e, totuşi, carnea de peşte. Numai 
că peştii mari (ton, cod) reţin metalele grele (plumb, mercur, 
dmiu etc.), provenite de la poluare, iar acestea, ajunse în 

corpul nostru, se acumulează în rinichi, ficat, oase, creier şi duc 
la inevitabilul cancer. Peştii din crescătorii sunt şi mai 
periculoşi. Pangasiusul e considerat o adevărată otravă. Zici că e 
nătos să mănânci somon, că are Omega 3? Somonul de 

crescătorie, cel care se găseşte de obicei în magazin, e chiar 
boală curată şi medicii sfătuiesc femeile gravide să se ţină 
departe de aşa ceva, aşa cum le sfătuiesc să nu fumeze. În 

scătorie ai parte de pesticide, de mercur, 
de dioxină, inclusiv de colorant (căci i se administrează colorant 

Vrei să eviţi aceste pericole şi te gândeşti la o alimentaţie 
vegetariană? Nu ai rezolvat nimic. În afară de organisme 
modificate genetic, dai de pesticide sau de îngrăşăminte 
chimice. Ţi se spune că e bine să mănânci cât mai multă 
verdeaţă? Tocmai în frunză planta îşi face stocuri din azotaţii, 
nitraţii sau nitriţii cu care o alimentează agricultorii, pentru 

use mari şi arătoase, pentru recolte record. Prin urmare, 
o, nu ai scăpare. Otrava îţi este administrată lent, 

cu fiecare îmbucătură, şi va exista un moment critic în care 
corpul tău va ceda. Înainte de termen. Şi nu vorbim de cazuri 

ci de un fenomen generalizat. Prin urmare, nu sunt doar 
a dreptul genocid. Şi de ce toate acestea? Pentru 

ca unii să facă profituri uriaşe. Ne omoară, deci, ca să aibă ei un 
iaht în plus. Îi arătăm cu degetul pe cei care pornesc războaie? 

fel de vinovaţi sunt cei care ucid omenirea lent. Nimeni nu-i 
pedepseşte nici pe unii, nici pe alţii, cu toţii sunt consideraţi 
nişte lideri, nişte învingători. Bagă puii vii şi pe partea cealaltă 
iese direct carne tocată pentru hamburgeri, cârnaţi sau salam. 
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Iată ce boli faci de la chimicalele din pâine!

           În mod tradiţional, pâinea se obţine din apă, făină, 
drojdie şi sare. Cel puţin aşa o pregăteşti tu, acasă la tine. 
Însă, pâinea pe care o cumperi de la magazin conţine o 
mulţime de aditivi alimentari care îi menţin prospeţimea, 
aroma şi îi dau culoare.  

entru a alege o pâine sănătoasă, trebuie să ştii ce conţin 
sortimentele de la raft şi care sunt E-urile de care să te 
fereşti. 

• Pâine albă – Pâinea albă este cea mai nocivă pentru 
sănătate, spun toţi nutriţioniştii. Nu conţine fibre, 
vitamina B şi nici minerale, are un index glicemic 
foarte ridicat, iar excesul de glucoză se depune sub 
formă de grăsimi sau colesterol pe vasele de sânge. 
Dacă o consumi în cantităţi mari, te poţi trezi cu 
constipaţie, boli cardiovasculare şi chiar cancer de 
colon. 

• Pâine cu seminţe – Este o pâine multi
seminţe ce conţin acizi graşi Omega 3 şi au proprietăţi 
antiinflamatorii. Conţine fibre şi este preparată după un 
proces tehnologic multifazional care durează 24 de ore. 
Calitatea este superioară, iar fermentaţia lentă, în timp. 
Însă, atenţie! Este recomandat să consumi pâine neagră 
cu seminţe şi nu albă. 

• Pâine graham – Deoarece conţine mai puţine glucide, 
pâinea graham poate fi consumată şi de persoanele 
care ţin regim sau de cele care suferă de diabet zaha
Aceasta este bogată în elemente care sunt 
indispensabile organismului, precum fosfor, potasiu, 
magneziu, calciu şi vitamina E. De asemenea, conţine 
cu 40% mai mult fier decât pâinea albă.

• Pâinea neagră – conţine vitaminele E şi pe cele din 
complexul B (B1, B2, B6 şi B9), minerale (potasiu, 
calciu, fosfor şi magneziu) şi fibre alimentare. Prin 
conţinutul său bogat în fibre alimentare, pâinea neagră 
facilitează digestia, motiv pentru care este recomandată 
în dereglările sistemului digestiv. De exemplu, 
persoanele care suferă de constipaţie ar trebui să 
consume doar pâine neagră. De asemenea, s
observat că aceasta ajută şi la detoxifierea 
organismului şi la prevenirea diabetului zaharat.

• Pâinea de secară – Conţine cele mai puţine calorii şi, 
de aceea, este recomandată frecvent în curele de 
slăbire. Cu toate acestea, pâinea de secară trebuie 
consumată cu moderaţie de persoanele cu probleme de 
digestie, precum ulcer sau colite de fermentaţie. Pâinea 
de secară conţine cea mai mare cantitate de fibre 
alimentare, care, consumate pe termen lung, pot irita 
tubul digestiv. 

• Atenţie la pâinea “colorată”! De multe ori, pâinea 
neagră, care este foarte indicată pentru consum, fiind 
extrem de sănătoasă, este falsificată. Adică, este 
colorată artificial cu malţ sau alte substanţe, aflăm de 

P
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Iată ce boli faci de la chimicalele din pâine! 

În mod tradiţional, pâinea se obţine din apă, făină, 
drojdie şi sare. Cel puţin aşa o pregăteşti tu, acasă la tine. 
Însă, pâinea pe care o cumperi de la magazin conţine o 
mulţime de aditivi alimentari care îi menţin prospeţimea, 

entru a alege o pâine sănătoasă, trebuie să ştii ce conţin 
urile de care să te 

Pâinea albă este cea mai nocivă pentru 
sănătate, spun toţi nutriţioniştii. Nu conţine fibre, 

şi nici minerale, are un index glicemic 
foarte ridicat, iar excesul de glucoză se depune sub 
formă de grăsimi sau colesterol pe vasele de sânge. 
Dacă o consumi în cantităţi mari, te poţi trezi cu 
constipaţie, boli cardiovasculare şi chiar cancer de 

Este o pâine multi-cereale, cu 
seminţe ce conţin acizi graşi Omega 3 şi au proprietăţi 
antiinflamatorii. Conţine fibre şi este preparată după un 
proces tehnologic multifazional care durează 24 de ore. 

ntaţia lentă, în timp. 
Însă, atenţie! Este recomandat să consumi pâine neagră 

Deoarece conţine mai puţine glucide, 
pâinea graham poate fi consumată şi de persoanele 
care ţin regim sau de cele care suferă de diabet zaharat. 
Aceasta este bogată în elemente care sunt 
indispensabile organismului, precum fosfor, potasiu, 
magneziu, calciu şi vitamina E. De asemenea, conţine 
cu 40% mai mult fier decât pâinea albă. 

conţine vitaminele E şi pe cele din 
(B1, B2, B6 şi B9), minerale (potasiu, 

calciu, fosfor şi magneziu) şi fibre alimentare. Prin 
conţinutul său bogat în fibre alimentare, pâinea neagră 
facilitează digestia, motiv pentru care este recomandată 
în dereglările sistemului digestiv. De exemplu, 
ersoanele care suferă de constipaţie ar trebui să 

consume doar pâine neagră. De asemenea, s-a mai 
observat că aceasta ajută şi la detoxifierea 
organismului şi la prevenirea diabetului zaharat. 

Conţine cele mai puţine calorii şi, 
, este recomandată frecvent în curele de 

slăbire. Cu toate acestea, pâinea de secară trebuie 
consumată cu moderaţie de persoanele cu probleme de 
digestie, precum ulcer sau colite de fermentaţie. Pâinea 
de secară conţine cea mai mare cantitate de fibre 

entare, care, consumate pe termen lung, pot irita 

Atenţie la pâinea “colorată”! De multe ori, pâinea 
neagră, care este foarte indicată pentru consum, fiind 
extrem de sănătoasă, este falsificată. Adică, este 

alte substanţe, aflăm de 

pe siteul e-uri.ro. Diferenţa dintre pâinea neagră 
autentică şi cea falsificată se observă foarte simplu: 
pâinea neagră autentică are densitatea mai mare, nu e 
pufoasă, are coaja mai groasă şi mai tare şi se 
învecheşte mai uşor. Pâinea falsificată, adică din făina 
albă colorată cu malţ, e pufoasă, are coajă subţire şi 
rezistă o săptămână pe masa din bucătărie. Dar nu mai 
are calităţile adevăratei pâini negre.

Aditivi alimentari periculoşi 

Pe site-ul alegesanatos.ro am descoperit o listă cu cei mai des 
întâlniţi aditivi alimentari care se regăsesc în pâinea feliată. Iată 
care sunt aceştia şi cum îţi influenţează sănătatea!

• E170 – Poate favoriza, în timp, tulburări de 
comportament, dureri abdominale, slăbire musculară
pietre la rinichi; 

• E200 – Este un conservant care poate produce reacţii 
alergice la nivelul pielii şi tulburări respiratorii;

• E262 – Conservant care îndeplineşte şi funcţia de 
reglare a acidităţii; 

• E282 – Poate provoca migrene şi reacţii alergice;
• E300 – În cantităţi mari, poate duce la formarea 

calculilor la rinichi; 
• E334 – Acidul tartric este un agent de reglare a 

nivelului de aciditate; 
• E344 – Citratul de lecitină este folosit ca şi conservant;
• E341 – Se foloseşte ca agent de solidificare şi poate 

produce tulburări ale tranzitului intestinal;
• E412 – Guma de guar este agent de îngroşare şi poate 

provoca alergii; 
• E415 – Este folosit în industria alimentară ca 

stabilizator şi agent de îngroşare;
• E422 – Menţine în mod artificial prospeţimea pâinii;
• E464 – Este folosit ca agent de îngroşare.

http://www.click.ro/news/national/iata-ce-boli-faci

Glutamatul de monosodiu
 - o substanță mortală

  
John Erb, F. Bellisle, M. Monneuse, M. Hermanussen, P.J. 
Rogers, Mourtzakis M., Graham 
Somma C., Toth L., Karcsu S., Belfiore A., J.E. Blundell, 

J.A. Tresguerres, Gao J., Wu J., Zhao X.N., M. 
Hermanussen şi J.A.

             Într-un raport prezentat în faţa comisiei de experţi 
pentru aditivi alimentari din cadrul Organizaţiei Mondiale 
a Sănătăţii şi intitulat „Otrăvirea lentă a omenirii
Slow Poisoning of Mankind”), cercetătorul John Erb a 
rezumat sute de studii ce au tratat în ultimii 50 de ani 
efectele glutamatului de monosodiu asupra animalelor
oamenilor.  
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autentică şi cea falsificată se observă foarte simplu: 
pâinea neagră autentică are densitatea mai mare, nu e 
pufoasă, are coaja mai groasă şi mai tare şi se 

inea falsificată, adică din făina 
albă colorată cu malţ, e pufoasă, are coajă subţire şi 
rezistă o săptămână pe masa din bucătărie. Dar nu mai 
are calităţile adevăratei pâini negre. 

am descoperit o listă cu cei mai des 
întâlniţi aditivi alimentari care se regăsesc în pâinea feliată. Iată 
care sunt aceştia şi cum îţi influenţează sănătatea! 

Poate favoriza, în timp, tulburări de 
comportament, dureri abdominale, slăbire musculară şi 

Este un conservant care poate produce reacţii 
alergice la nivelul pielii şi tulburări respiratorii; 

Conservant care îndeplineşte şi funcţia de 

Poate provoca migrene şi reacţii alergice; 
În cantităţi mari, poate duce la formarea 

Acidul tartric este un agent de reglare a 

Citratul de lecitină este folosit ca şi conservant; 
Se foloseşte ca agent de solidificare şi poate 

oduce tulburări ale tranzitului intestinal; 
Guma de guar este agent de îngroşare şi poate 

Este folosit în industria alimentară ca 
stabilizator şi agent de îngroşare; 

Menţine în mod artificial prospeţimea pâinii; 
Este folosit ca agent de îngroşare. 

faci-de-la-chimicalele-din-paine 

Glutamatul de monosodiu 
ță mortală 

John Erb, F. Bellisle, M. Monneuse, M. Hermanussen, P.J. 
Rogers, Mourtzakis M., Graham T.E., Savastano S., Di 
Somma C., Toth L., Karcsu S., Belfiore A., J.E. Blundell, 

J.A. Tresguerres, Gao J., Wu J., Zhao X.N., M. 
Hermanussen şi J.A. Gao J., Wu J.    

un raport prezentat în faţa comisiei de experţi 
din cadrul Organizaţiei Mondiale 
Otrăvirea lentă a omenirii” („The 

”), cercetătorul John Erb a 
rezumat sute de studii ce au tratat în ultimii 50 de ani 
efectele glutamatului de monosodiu asupra animalelor şi 
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şadar, cu toate că guvernele au la dispoziţie o largă 
bibliografie ştiinţifică privind efectul nociv al 
glutamatului, nu iau nicio măsură măcar de a informa 

populaţia, dacă nu şi de a interzice această otravă cu efect 
întârziat. 
În acelaşi timp, la comandă, din când în când, mai-marii şi 
responsabilii cu sănătatea publică luptă înverşunat pentru a 
proteja sănătatea publică prin vaccinuri.  
De ce? 

De ce mâncăm fără să ne mai putem opri, până ajungem 
obezi?  

Potrivit cercetătorilor F. Bellisle şi M. Monneuse, un procent de 
0,6% glutamat de monosodiu (MSG) este suficient pentru a-i 
determina pe oameni să mănânce tot mai mult şi mai repede; se 
pare că în jur de 6% din dieta zilnică a unei persoane ar putea fi 
alcătuită din MSG. Aceasta înseamnă că, la un consum de două 
kilograme de alimente pe zi, un adult sau un copil ar primi o 
doză de 12 grame de glutamat de monosodiu: o astfel de doză 
este suficientă pentru a omorî un şobolan de un kilogram (cf. 
JECFA Toxicology Study, în FAO Nutrition Meetings Report 
Series, 1974, No. 53). 

Ce este glutamatul de monosodiu şi în ce alimente se 
găseşte?  

Fabricat din melasă (care este obţinută din zahăr) prin 
fermentaţie, glutamatul monosodic este sarea de sodiu a 
acidului glutamic. Mai poate fi întâlnit sub denumirile: glutamat 
de sodiu, monosodium glutamate, natrium glutaminat, E 621 
(conform regulamentelor europene). 

Glutamatul se foloseşte cel mai mult în alimentele fabricate 
artificial şi în semipreparate gen supe concentrate, sosuri, 
condimente, mezeluri, îngheţată, budinci etc. Rolul lui este de a 
da impresia creierului că acel aliment este foarte gustos (o 
păcăleală). Dar asta nu este totul… 

Glutamatul este interzis în Australia, însă este tolerat în Statele 
Unite. Majoritatea persoanelor sunt sensibile la glutamat 
invocând simptome ca greaţă, dureri de cap, ameţeli, palpitaţii, 
slăbiciune şi oboseală. Toate acestea sunt cunoscute sub 
denumirea generică de „simptomul mâncării chinezeşti”. 

Glutamatul se întâlneşte şi în alimente naturale. Cele mai mari 
concentraţii de glutamat se găsesc în drojdie, ciuperci, roşii, 
brânzeturi şi extracte vegetale. De aceea, unele semipreparate 
pot conţine valori periculos de mari de glutamat fără a fi 
„aditivate” cu E 621. Dacă un produs alimentar are ca 
ingrediente „proteină vegetală hidrolizată” (care conţine până la 
30% glutamat), „proteină din plante hidrolizată”, „arome 
naturale”, „aromatizanţi”, sau „extract Kombu” atunci 
glutamatul este prezent în acel aliment în cantităţi suficient de 
mari pentru a ne atrage atenţia. 

Cele mai bogate surse de glutamat sunt: drojdie autolizată, 
caseinat de calciu, gelatină, proteine hidrolizate, caseinat de 

sodiu, extract de drojdie, proteine texturate, caragenan, gumă 
vegetală, condimente, arome, bulion, concentrat de roşii, supă 
de carne, malţ din orz, extract de malţ, aromă de malţ, proteine 
din lapte, izolat proteic din lapte, concentrat proteic din lapte, 
proteine din soia, izolat proteic din soia, concentrat proteic din 
soia, sos de soia, extract de soia, chipsuri, floricele, supe instant, 
condimente, pate de ficat, pate vegetal, salam, parizer, 
crenvurşti.  

În literatura de specialitate, „şoareci trataţi cu MSG” este o 
expresie sinonimă cu obezitatea, letargia şi creşterea nivelului 
de insulină. De zeci de ani, cercetătorii produc în laborator 
şoareci ce suferă de obezitate, datorită aplicării de glutamat de 
monosodiu în diferite doze. De asemenea, MSG-ul adăugat în 
hrana oilor a condus la o creştere experimentală a apetitului, 
încât consumul de hrană de slabă calitate poate fi mărit prin 
tratarea acesteia cu MSG (cf. Factors affecting the voluntary 
intake of food by sheep, Colucci P.E., Grovum W.L., 1993). 
Într-un alt studiu având la bază subiecţi umani, „Umami şi 
apetitul” („Umami and Appetite”) realizat în 1990 de către P.J. 
Rogers şi J.E. Blundell, s-a constatat că atunci când un om 
consumă o masă în care este adăugat MSG, acestuia i se face 
foame din nou şi va consuma o cantitate mai mare de hrană 
tratată cu MSG decât cea fără acest ingredient. 

Într-un studiu realizat în 1984, cercetătorii au reuşit să provoace 
atacuri de epilepsie şoarecilor cărora li s-au administrat mici 
doze de MSG: „Severitatea convulsiilor şi frecvenţa deceselor a 
crescut în mod progresiv odată cu vârsta”. 

Dereglări hormonale – insulina şi hormonul de creştere  

MSG-ul este responsabil şi pentru creşterea secreţiei de 
insulină, se arată într-un studiu documentat de A. Niijima şi T. 
Togiyama, în 1990: „Când cavitatea orală a şoarecelui a fost 
infuzată cu o soluţie de MSG, s-a constatat o creştere rapidă a 
nivelului de insulină din sânge la 3 minute de la stimulare”. 
Aceleaşi efecte au fost observate şi într-un experiment cu 
subiecţi umani (cf. Glutamate ingestion and its effects at rest 
and during exercise în humans, Mourtzakis M., Graham T.E., 
2002). 

Glutamatul de monosodiu reduce, de asemenea, secreţia 
hormonului de creştere în timpul adolescenţei. Experimentele 
realizate pe şoareci au arătat că MSG reduce secreţia 
hormonului de creştere, şoarecii devenind obezi şi având o 
creştere deficitară. Efectele se observă însă şi la oameni: „La 
indivizii obezi, secreţia hormonului de creştere este împiedicată 
(…), iar gradul acestui defect în secreţie este proporţional cu 
gradul de obezitate” (cf. Growth hormone status în morbidly 
obese subjects and correlation with body composition, 
Savastano S., Di Somma C., Belfiore A., 2006). 

Glutamatul afectează pruncul încă din pântecele mamei sale  

În anii ’80 şi ’90 ai secolului trecut, cercetătorii au descoperit că 
MSG poate să depăşească bariera placentară şi să pună astfel în 
pericol copilul aflat în pântecele mamei sale. Efectele negative 
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au fost amplu analizate pe şoarecii folosiţi în experimente, dar 
„aceste observaţii dovedesc posibilitatea unei otrăviri dincolo 
de placentă a fetuşilor umani, după consumul de către mamă a 
unor alimente bogate în glutamat” (cf. Neurotoxicity of 
monosodium-L-glutamate în pregnant and fetal rats
Karcsu S., 1987). 

„S-a demonstrat că glutamatul de monosodiu (MSG) penetrează 
bariera placentară. Activarea excesivă a receptorilor de 
glutamat şi supraîncărcarea intracelulară cu calciu indusă de 
către MSG, care, în cele din urmă, conduce la moartea 
neuronilor, ar putea rezulta într-o reducere a capacităţii de 
învăţare şi memorare a puilor de şoareci, dacă mama
tratată cu MSG pe când purta puiul în pântece
Transplacental neurotoxic effects of monosodium glutamate on 
structures and functions of specific brain areas of filial mice
Gao J., Wu J., Zhao X.N., 1994). 

În urma acestor observaţii experimentale a efectelor nocive pe 
care le are glutamatul asupra sarcinii, cercetătorii M. 
Hermanussen şi J.A. Tresguerres au tras în 2003 un puternic 
semnal de alarmă: „Sugerăm cu tărie abandonarea agentului 
aromatizator glutamat de monosodiu şi reconsiderarea doz
zilnice de proteine şi aminoacizi recomandate în timpul 
sarcinii”. 

Glutamatul potenţează comportamentul agresiv şi 
antisocial, scăzând totodată nivelul de atenţie şi concentrare

Un alt efect deosebit de important observat de cercetători în 
testarea glutamatului pe şoareci este comportamentul agresiv şi 
antisocial generat asupra rozătoarelor. Aceasta este de fapt o 
trăsătură surprinsă de toate experimentele din domeniu, fără 
excepţie, aşa cum subliniază şi doctorul Russell Blaylock în 
cartea sa Excitotoxinele. Şi cum omul este de cinci ori mai 
receptiv la glutamat decât şoarecii, iar copiii de patru ori mai 
mult decât adulţii, să ne mai mire oare că, îndopaţi cu 
glutamatul găsit mai ales în chips-uri, dresinguri şi supe, copiii 
noştri sunt tot mai agresivi? 

Având în vedere că studiile ştiinţifice arată tot mai concludent 
cum glutamatul distruge zonele cerebrale responsabile cu 
concentrarea şi atenţia şi, în general, slăbeşte capacităţile 
cognitive – atât la animale, cât şi la oameni, chiar din faza 
intrauterină, dacă mama a consumat multe alimente bogate în 
glutamat – de ce ne-am mai mira de slabele rezultate cognitive 
ale copiilor noştri sau de faptul că, aşa cum arată aceleaşi studii, 
oamenii devin infertili? 

Suntem martorii unui „război împotriva popul
precedent, unul în care omului i se cere o atenţie sporită faţă de 
ceea ce se petrece în jur, pentru a evita ceea ce altfel i
distruge viaţa, fără ca măcar să-şi dea seama de ce a ajuns atât 
de neputincios şi lipsit de vlagă. Ajungem treptat asemenea 
puilor din crescătoriile de păsări – o masă de carne, obezi, fără 
memorie şi iniţiativă, cu dată de expirare cât mai recentă, 
înhămaţi mai degrabă la căruţa morţii. Şi – dacă se poate 
urmaşi! 
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au fost amplu analizate pe şoarecii folosiţi în experimente, dar 
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Hermanussen şi J.A. Tresguerres au tras în 2003 un puternic 
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aromatizator glutamat de monosodiu şi reconsiderarea dozelor 
zilnice de proteine şi aminoacizi recomandate în timpul 

Glutamatul potenţează comportamentul agresiv şi 
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trăsătură surprinsă de toate experimentele din domeniu, fără 
excepţie, aşa cum subliniază şi doctorul Russell Blaylock în 
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receptiv la glutamat decât şoarecii, iar copiii de patru ori mai 
mult decât adulţii, să ne mai mire oare că, îndopaţi cu 
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Având în vedere că studiile ştiinţifice arată tot mai concludent 
cum glutamatul distruge zonele cerebrale responsabile cu 
concentrarea şi atenţia şi, în general, slăbeşte capacităţile 

atât la animale, cât şi la oameni, chiar din faza 
uterină, dacă mama a consumat multe alimente bogate în 

am mai mira de slabele rezultate cognitive 
ale copiilor noştri sau de faptul că, aşa cum arată aceleaşi studii, 
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precedent, unul în care omului i se cere o atenţie sporită faţă de 
ceea ce se petrece în jur, pentru a evita ceea ce altfel i-ar putea 

şi dea seama de ce a ajuns atât 
reptat asemenea 

o masă de carne, obezi, fără 
memorie şi iniţiativă, cu dată de expirare cât mai recentă, 

dacă se poate – fără 

Paradoxul epocii noastre este nu numai ac
abundente oamenii sunt subnutriţi, ci mai ales că, în societatea 
informaţiei, omul este tot mai dezinformat. Altfel cum ne
putea explica faptul că, deşi avem acces la atâta informaţie, 
totuşi nu ştim ceea ce se petrece cu adevărat 

Acest război perfid împotriva omului mizează însă nu numai pe 
dezinformarea lui, ci pe ceea ce este mai propriu omului după 
cădere: pofta. Ceea ce aduce nou epoca noastră, a alimentelor 
procesate la nivel industrial, este esenţializarea po
degrabă, a elementului chimic care o produce.

Să folosim ingrediente naturale, fructe şi legume, ierburi uscate, 
precum: anason, boia de ardei dulce, busuioc, chimen, cimbru, 
coriandru, cuişoare, ghimbir, hrean, mărar, mentă, leuştean, 
măghiran, muştar, nucşoară, ridichi, ardei iute, rozmarin, salvie, 
scorţişoară, şofran, tarhon, ţelină, vanilie, care împreună cu 
sarea şi piperul dau un gust mult mai bun mâncărurilor şi în 
acelaşi timp sunt sănătoase pentru organism.

 

Chips-urile sunt OTRAVĂ la PUNGĂ
 

  
Chipsurile care sunt comercializate în România conţin 

multe prafuri şi chimicale. Aşa arată un studiu al exper
Asociației Pro Consumatori (APC). 44% din sortimentele 
analizate conţin acid citric! 37% din sortimentele analizate 
conţin monoglutamat de sodiu! 15% din sortimentele 
analizate conţin clorură de potasiu! 15% din sortimentele 
analizate conţin acid lactic! 
7% din sortimentele analizate conţin trei tipuri de 
potenţiatori de gust: monoglutamat de sodiu, guanilat 
disodic și 5 ribonucleotide disodice. 

a numai 15% dintre sortimentele analizate producătorii 
menţionează cantitatea de cartofi şi ulei vegetal 
pentru fabricarea a 100 grame chipsuri.

Studiul privind calitatea chipsurilor face parte din Campania 
Națională de Informare și Educare: ”Să învățăm să înțelegem 
eticheta!”. Prin această campanie, exper
Consumatori (APC) își propun să-i înve
eticheta produselor astfel încât aceștia să facă achiziții în 
cunoștință de cauză pentru copii lor. Totodată, Asociația Pro 
Consumatori (APC) își dorește să promoveze un stil de viață 
sănătos și să atragă atenția părinților cu privire la existența pe 
piată a unor produse, care au un con
carbohidrați, sare și aditivi alimentari. 

Asociația Pro Consumatori (APC) a achiziționat 27 tipuri de 
chipsuri, care prin forma şi concepţia grafică a ambalajul
urmăresc atragerea atenţiei copiilor şi influenţarea acestora în 
privinţa alegerii şi consumului. 

L
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abundente oamenii sunt subnutriţi, ci mai ales că, în societatea 
informaţiei, omul este tot mai dezinformat. Altfel cum ne-am 
putea explica faptul că, deşi avem acces la atâta informaţie, 
totuşi nu ştim ceea ce se petrece cu adevărat în jurul nostru? 

Acest război perfid împotriva omului mizează însă nu numai pe 
dezinformarea lui, ci pe ceea ce este mai propriu omului după 
cădere: pofta. Ceea ce aduce nou epoca noastră, a alimentelor 
procesate la nivel industrial, este esenţializarea poftei sau, mai 
degrabă, a elementului chimic care o produce. 

Să folosim ingrediente naturale, fructe şi legume, ierburi uscate, 
precum: anason, boia de ardei dulce, busuioc, chimen, cimbru, 
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chipsuri, care prin forma şi concepţia grafică a ambalajului 
urmăresc atragerea atenţiei copiilor şi influenţarea acestora în 
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Ingredientele regăsite în compoziția chipsurilor analizate sunt 
următoarele: carne de porc pudră (0,1%), carne de vită pudră 
(0,02%), extract de ardei gras (0,004%), smântână acră praf 
(0,8%), paprika (0,01%), caşcaval pudră (0,3%), extract de 
ardei roșu, pudră de oţet din vin, cartofi, cartofi pudră, fulgi de 
cartofi, glucoză afumată, ceapă pudră, roşii pudră, drojdie 
pudră, praf de zer dulce, lactoză pudră, grăsime din lapte pudră, 
drojdie pudră, zahăr, făină de grâu, făină de orez, mărar, 
pătrunjel, rozmarin, cimbru, busuioc, cacao pudră, extract de 
condiment, amidon din cartofi pregelatinizant, extract de 
drojdie, smântâna pudră, usturoi pudră, praf de extract de 
drojdie, proteină vegetală hidrolizată, proteină hidrolizată din 
soia, ulei de palmier, ulei de rapiță, ulei de floarea soarelui, 
maltodextrină, dextroză, brânză pudră, usturoi pudră, proteine 
din lapte, monoglutamat de sodiu, guanila
ribonucleotide disodice, inozinat disodic, acid citic, clorură de 
calciu, clorură de potasiu, acid tartric, acid malic, coşenilă, 
caramel simplu, acetat de sodiu, lactat de calciu, aromă de fum 
si arome – nu se specifica natura lor!!! 

Cu privire la ingredientele de mai sus, experţii APC Romania 
au formulat următoarele concluzii: 

– 44% din sortimentele analizate conţin acid citric. Acesta este 
un compus organic, cristalin, fără culoare, care apar
de acizi carboxidici și este folosit ca acidifiant. Poate provoca 
dureri abdominale și atacă smalțul dinților. Acidul citric nu este 
recomandat în alimentația copiilor. 

– 37% din sortimentele analizate conţin monoglutamat de sodiu. 
E621- monoglutamatul de sodiu este un potenţiator de gust şi 
aromă. Acesta provoacă reacţii alergice, dureri de cap şi de gât, 
ameţeală, greaţă, diaree şi poate bloca asimilarea vitaminei B6 
şi a calciului. Nu trebuie consumat de femei însărcinate, copii, 
hipoglicemici, bătrâni sau cardiaci. 

– 15% din sortimentele analizate conţin clorură de potasiu. 
Clorura de potasiu este o sare compusă din potasiu 
formula chimică KCl. Este folosită în general în agricultură ca 
îngrășământ chimic și ca fondant pentru protejarea aliajelor de 
oxidare. Sarea fără sodiu – clorura de potasiu poate afecta 
ireversibil sănătatea. Consumarea acestei ”sări” poate declanşa 
sau agrava, de la individ la individ, diverse boli: afecţiuni 
renale, afecţiuni cardiace, hipertensiune, infarct miocardic şi 
diabet zaharat. 

– 15% din sortimentele analizate conţin acid lactic. E 270 
acidul lactic este folosit ca stabilizator și conservant. Poate 
produce reacţii alergice ca mâncărimi, inflamarea limbii şi a 
mucoaselor, respiraţie greoaie, secreţii nazale, favorizează 
subţierea smalţului dentar şi apariţia cariilor, poate irita 
mucoasele sistemului digestiv producând diverse afecţiuni 
digestive. Alimentele ce conțin E 270 nu trebuie consumate de 
bebeluşi şi copii mici pentru că ei nu deţin echipamentul 
enzimatic necesar metabolizării acestuia.  

http://www.sanatoszidezi.ro/2016/11/chips-urile-sunt-otrava-
contin-defapt-analiza-soc-specialistilor.html 
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Putin INTERZICE FLUORUL în RUSIA 
declarând că este OTRAVĂ TOXICĂ care 
NU are ce căuta în rețeaua publică de A

        Vladimir Putin a interzis fluorul în Rusia, declarând 
că “otrava toxică” ce era “administrată cu for
de război în vremurile sovietice” nu trebuie să fie “
circumstanțe, acum sau în viitor, luată în considerare pentru 
utilizarea în rândul cetățenilor Federației Ruse

ractica adăugării de fluor în alimentarea cu apă publică a 
fost întreruptă în Rusia în 1990, dar grupuri de presiune 
regională finanțate pe ascuns de către Fundația pentru o 

Societate Deschisă a lui George Soros au început să agite 
lucrurile urmărind o reintroducere. 

O petiție oficială depusă la Kremlin afirmă că fluorul “
parte din cele mai sigure, benefice 
sănătate publică cunoscute, și face minuni pentru sănătatea 
publică în Statele Unite ale Americii.” 

Dar Putin a respins campania, argumentând că “
ce căuta în afara unei închisori sau a unui gulag.

Vorbind la o ședință în spatele ușilor închise la care au 
participat cele mai înalte eșaloane ale guvernului și perso
său în orașul natal St. Petersburg, Putin a răspuns la întrebări 
privind campania de fluoridare remarcând cine este responsabil 
pentru intrigă, Fundația pentru o Societate Desch
George Soros. și filialele sale ce sunt întrebuințate pentru a găsi 
modalități de a ocoli legile națiunilor suverane.

Când a fost întrebat la ce se referea prin “
sau a unui gulag” (o frază bizară în rusă) Putin a explicat că nu 
totul este ceea ce pare în modul în care este condusă lumea.

Pe parcursul celui de-al doilea război mondial, atât germanii cât 
și rușii au adăugat fluorură de sodiu în apa potabilă a 
prizonierilor de război pentru a-i face pro
un observator ager al istoriei și crede că adăugarea de fluor în 
resursa de apă publică este un subterfu
Mondiale pentru a distruge sănătatea 
poplației. 

Campania de a reintroduce fluorul în alimentarea cu apă publică 
l-a înfuriat pe președintele rus. S-a exprimat foarte clar că va 
ignora petiția indiferent dacă o semnează milioane de oameni.

Un raport din Kremlin din 2015 afirma că Pre
de părere că următorul stadiu al evoluției umane se află în acest
moment într-un “grav risc” și că puterile globaliste și 
occidentale “încetinesc intenționat acest proces urmărind 
câștiguri personale.” 
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Raportul continua: 

“Noi ca specie avem alegerea de a continua să ne dezvoltăm 
corpurile și mințile într-o traiectorie ascendentă sănătoasă, sau 
putem urma exemplul occidental din ultimile decenii 
otrăvim cu bună știintă populația cu mâncare alterată genetic, 
farmaceutice, vaccinuri, și mâncăruri fast food ce ar trebui 
clasificate ca un drog periculos ce provoacă dependen

“Trebuie să luptăm împotiva acestui curent. O popula
dizabilități fizice și intelectuale nu corespunde intereselor 
noastre.” 

Putin a declarat că aerul, solul și resursele de apă trebuie să 
rămână într-o stare pură. Ingredientele modificate genetic au 
fost interzise în Rusia în 2015. Agricultura organică a înflorit, 
cu persoane obișnuite fiindu-le acordat teren gratuit
cât îl utilizează pentru agricultura organică. 

Nu există dubiu că fluorul nu va fi permis pentru otrăvirea lentă 
a populației în timpul mandatului lui Putin. 

Sursa: http://ortodoxinfo.ro/2017/09/02/putin-interzice-fluorul
ca-este-otrava-toxica-care-nu-ce-cauta-reteaua-publica-de-apa/

Zahărul crește riscul de cancer
 

 Ioana MARO

        Este dovedit că zahărul crește riscul de cancer, însă 
oamenii de știință au mai făcut un pas înainte și au 
descoperit modul în care acesta distruge celulele sănătoase.

tim că zahărul a fost asociat cu creșterea riscului de 
cancer, pe lângă multe alte boli pe care le exacerbează. 
Consumul de zahăr a crescut foarte mult în prezent, spre 

deosebire de cantitățile consumate în urmă cu mulți ani. Prin 
urmare, o mulțime de studii care s-au efectuat până acum au 
arătat că există o legătură directă între consumul de zahăr 
risc foarte ridicat de a face cancer. Dacă până acum nu le era 
foarte clar cercetătorilor prin ce mecanism acționează atât de 
parșiv zahărul, acum un studiu care s-a întins pe o perioadă de 9 
ani de zile vine să facă lumină în acest sens.  

Ș 
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Noi ca specie avem alegerea de a continua să ne dezvoltăm 
traiectorie ascendentă sănătoasă, sau 

putem urma exemplul occidental din ultimile decenii și să ne 
știintă populația cu mâncare alterată genetic, 

și mâncăruri fast food ce ar trebui 
ce provoacă dependență.” 

Trebuie să luptăm împotiva acestui curent. O populație cu 
ți fizice și intelectuale nu corespunde intereselor 

și resursele de apă trebuie să 
tele modificate genetic au 

în 2015. Agricultura organică a înflorit, 
teren gratuit atâta timp 

Nu există dubiu că fluorul nu va fi permis pentru otrăvirea lentă 

fluorul-rusia-declarand-
apa/ 

ște riscul de cancer 

Ioana MAROȘAN 

 

ște riscul de cancer, însă 
știință au mai făcut un pas înainte și au 

descoperit modul în care acesta distruge celulele sănătoase. 

șterea riscului de 
cancer, pe lângă multe alte boli pe care le exacerbează. 
Consumul de zahăr a crescut foarte mult în prezent, spre 

țile consumate în urmă cu mulți ani. Prin 
au efectuat până acum au 

arătat că există o legătură directă între consumul de zahăr și un 
Dacă până acum nu le era 

ționează atât de 
a întins pe o perioadă de 9 

 

Oamenii de știință au descoperit mecanismul prin care celulele 
canceroase metabolizează zahărul, scrie publica
Alert. Principalul punct al cercetării îl constituie un efect 
metabolic care este cunoscut de peste 90 de ani, numit efectul 
Warburg. Știm cu toții că toate celulele corpului au nevoie de 
energie pe care o obțin din zaharurile existente în alimentele pe 
care le consumăm. Celulele canceroase au 
ca să se dezvolte, însă necesarul lor este mult mai ridicat, 
deoarece ajung să fermenteze glucoza 
lactic.  

Ideea că dezvoltarea cancerului este alimentată de glucoză 
zahăr simplu pe care celulele sănătoase îl descompun pentru a
utiliza ca sursă de energie – a apărut în jurul anului 1950, când 
omul de știință german, Otto Warburg, câștigătorul premiului 
Nobel, a observat că tumorile metabolizează în principal 
glucoza în scopul de a crește. 

Astfel că s-a încercat o încetinire a dezvoltării celulelor 
canceroase privându-le de zahăr, însă principala p
aceea că nu există nicio metodă prin care să se poată realiza 
acest lucru fără să afectezi și celulele sănătoase.

De aceea a devenit atât de important ca cercetările să se îndrepte 
în această direcție, deoarece aceasta ar fi o descoperire care
oferă o soluție pentru cancer.  

”Cercetarea noastră arată faptul că acest consum exagerat de 
zahăr al celulelor canceroase dă naștere unui cerc vicios, adică 
o stimulare continuă a dezvoltării de multiplicării celulelor 
canceroase. Această legătură dintre
consecințe dezastruoase. Cercetarea noastră poate să fie o bază 
pentru viitoare studii în acest domeniu, care au un punct de 
plecare mult mai precis acum”, explică Johan Thevelein, unul 
dintre autorii studiului.  

 Pentru a face acest studiu, cercetătorii au folosit celule de 
drojdie. Fiind o formă de viaţă a cărei celule conţin un nucleu, 
drojdia este înrudită cu plantele şi animalele şi are în comun cu 
oamenii 2.000 de gene. Ei au urmărit modul în care 
reacționează gena Ras care face parte dintre familie de gene 
prezente la toate animalele și la oameni.

Ei au descoperit că celulele de drojdie care au un surplus de 
glucoză au determinat o activare anormală a proteinelor Ras, 
lucru care a accelerat dezvoltarea celulelor canceroase.
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știință au descoperit mecanismul prin care celulele 
canceroase metabolizează zahărul, scrie publicația Science 

. Principalul punct al cercetării îl constituie un efect 
metabolic care este cunoscut de peste 90 de ani, numit efectul 

ții că toate celulele corpului au nevoie de 
țin din zaharurile existente în alimentele pe 

care le consumăm. Celulele canceroase au și ele nevoie de zahăr 
ca să se dezvolte, însă necesarul lor este mult mai ridicat, 

ung să fermenteze glucoza și să o transforme în acid 

Ideea că dezvoltarea cancerului este alimentată de glucoză – 
zahăr simplu pe care celulele sănătoase îl descompun pentru a-l 

a apărut în jurul anului 1950, când 
știință german, Otto Warburg, câștigătorul premiului 

Nobel, a observat că tumorile metabolizează în principal 

a încercat o încetinire a dezvoltării celulelor 
le de zahăr, însă principala problemă este 

aceea că nu există nicio metodă prin care să se poată realiza 
și celulele sănătoase. 

De aceea a devenit atât de important ca cercetările să se îndrepte 
ție, deoarece aceasta ar fi o descoperire care 

”Cercetarea noastră arată faptul că acest consum exagerat de 
ștere unui cerc vicios, adică 

o stimulare continuă a dezvoltării de multiplicării celulelor 
canceroase. Această legătură dintre zahăr și cancer are 

țe dezastruoase. Cercetarea noastră poate să fie o bază 
pentru viitoare studii în acest domeniu, care au un punct de 

explică Johan Thevelein, unul 

tudiu, cercetătorii au folosit celule de 
drojdie. Fiind o formă de viaţă a cărei celule conţin un nucleu, 
drojdia este înrudită cu plantele şi animalele şi are în comun cu 
oamenii 2.000 de gene. Ei au urmărit modul în care 

arte dintre familie de gene 
și la oameni.  

Ei au descoperit că celulele de drojdie care au un surplus de 
glucoză au determinat o activare anormală a proteinelor Ras, 
lucru care a accelerat dezvoltarea celulelor canceroase.  
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Gumele de mestecat care pot produce 
cancer  

 
        Gumele de mestecat vândute în magazinele din 
conțin între 1 și 11 aditivi alimentari. 

pecialiștii InfoCons, ONG care apără drepturile 
consumatorilor, au analizat etichetele de pe 34 de produse 
tip gumă de mestecat comercializate pe pia

companii – Wrigley, Dasco Distribution Concept 
Food Distribution. 
În urma studiului a reieșit că în ceea ce privește numărul de E
uri, din cele 35 de produse analizate, mai bine de jumătate au în 
conținut între 1 și 9 E-uri, 29% au în conținut 10 E
ce 20% din gumele de mestecat analizate au în con
uri. Cele mai multe E-uri, 11 la număr, le con
mestecat Airwaves fără zahăr cu îndulcitori și arome de mentol 
și coacăze negre sau cele cu mentă și eucalypt, dar 
fără zahăr cu îndulcitori și aromă de afine. Pline de E
gumele de mestecat cu arome de mango și pepene galben sau 
cele cu portocală și lămâie. La polul opus, cu doar un singur E 
în compoziție și anume lecitina din soia (E322), sunt 
pentru copii Hubba Bubba cu aromă de fructe și de măr.
Potrivit studiului, E-urile prezente în aproape toate produsele 
analizate sunt sorbitol (E420), acesulfam K(E950), xilitol
(E967), precum și aspartam (E951) și coloranții  
Dioxidul de titan sau E171 a fost clasificat de Agen
Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului ca 
posibil cancerigen. Germania a decis să interzică acest aditiv 
alimentar. În urma administrării de E171, mai multe studii în 
domeniu atrag atenția că au fost observate scăderi în greutate, 
leziuni la nivelul ficatului, rinchilor 
cardiovascular, dar s-au observat și creșteri ale dimensiunilor 
rinichilor, ficatului și splinei. În ceea ce privește E133, acesta 
este considerat un E suspect, care poate provoca o serie de 
afecțiuni, printre care se numără alergiile, dereglarile 
hormonale, tulburările hepatice, bolile intestinale 
ficatului, tulburările hepato-biliare, ale tubului digestive sau 
nervoase, dar și creșterea nivelului de colesterol. 
Pe de altă parte, aspartamul este o sursă de fenilalanină, 
substanță ce poate declanșa cancer la nivelul creierului.
SURSA: http://www.activenews.ro/economie-consumator/Gumele
care-pot-produce-cancer.-Orbit-si-Airwaves-cele-mai-nocive
 

Laptele pasteurizat, produs în fabricile de 
procesare a laptelui, poate cauza cancer

 
         Laptele pasteurizat, produs în fabricile de procesare a 
laptelui, poate provoca o serie de boli canceroase.

inovată de această descoperire şocantă este alimentaţia 
cu nutreţuri concentrate a vacilor din ferme, care face 
ca laptele să conţină niveluri periculoase de estron 

sulfat, un compus al estrogenului implicat în apari
cancerele testiculare, de prostată şi de sâni. 
 
Cu alte cuvinte, contrar a ceea ce spun oficialităţile din SUA 
sau din alte ţări ale lumii, laptele procesat în fabricile de lactate 
nu este un produs sănătos, fiind direct implicat în apari
cancerului. 

S 

V
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Gumele de mestecat care pot produce 

Gumele de mestecat vândute în magazinele din țară 

știi InfoCons, ONG care apără drepturile 
consumatorilor, au analizat etichetele de pe 34 de produse 
tip gumă de mestecat comercializate pe piață de trei 

Wrigley, Dasco Distribution Concept și Romega 

șit că în ceea ce privește numărul de E-
uri, din cele 35 de produse analizate, mai bine de jumătate au în 

ut 10 E-uri, în timp 
ce 20% din gumele de mestecat analizate au în conținut 11 E-

uri, 11 la număr, le conțin gumele de 
și arome de mentol 
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La polul opus, cu doar un singur E 
ție și anume lecitina din soia (E322), sunt gumele 
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analizate sunt sorbitol (E420), acesulfam K(E950), xilitol 
 E171 și E133. 

de titan sau E171 a fost clasificat de Agenția 
țională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului ca 

posibil cancerigen. Germania a decis să interzică acest aditiv 
În urma administrării de E171, mai multe studii în 

au fost observate scăderi în greutate, 
leziuni la nivelul ficatului, rinchilor și sistemului 

și creșteri ale dimensiunilor 
ște E133, acesta 

re poate provoca o serie de 
țiuni, printre care se numără alergiile, dereglarile 

hormonale, tulburările hepatice, bolile intestinale și ale 
biliare, ale tubului digestive sau 

 
Pe de altă parte, aspartamul este o sursă de fenilalanină, 

ță ce poate declanșa cancer la nivelul creierului. 
consumator/Gumele-de-mestecat-

nocive-132073 

Laptele pasteurizat, produs în fabricile de 
procesare a laptelui, poate cauza cancer 

Laptele pasteurizat, produs în fabricile de procesare a 
laptelui, poate provoca o serie de boli canceroase.  

ocantă este alimentaţia 
cu nutreţuri concentrate a vacilor din ferme, care face 
ca laptele să conţină niveluri periculoase de estron 

sulfat, un compus al estrogenului implicat în apariția de 

contrar a ceea ce spun oficialităţile din SUA 
sau din alte ţări ale lumii, laptele procesat în fabricile de lactate 
nu este un produs sănătos, fiind direct implicat în apariția 

 
Laptele pe care noi îl bem azi este destul de diferit faţă de ceea
ce beau strămoşii noştri. 
Laptele vacilor care păşunează natural şi sunt hrănite cu furaje 
naturale îmbunătăţește digestia, vindecă anumite boli şi 
stimulează imunitatea generală, putând ajuta la prevenirea 
cancerului. Dar, guvernele lumii nu vor să ne la
sănătos, ci vor să ne intoxice cu alimente din ce în ce mai 
artificiale, create în laboratoarele marilor corporaţii din 
domeniul agriculturii. 
 
De exemplu, în SUA există un proiect de lege privind fermele 
(„Farm Bill”) care acordă mai multe 
îşi hrănesc vitele cu furaje modificate genetic, în defavoarea 
celor care îşi hrănesc vacile în mod natural. Scopul: obţinerea 
de profituri uriaşe de către marile corporaţii din domeniu (gen 
Monsanto), dar şi reducerea numărului
de boli mortale datorită folosirii acestor alimente nesănătoase 
sau chiar toxice. 
 
În România situația nu este încă atât de gravă, datorită 
numărului mare de ţărani care își hrănesc vacile în mod natural, 
obținând astfel un lapte sănătos. De aceea, este recomandat să 
folosim laptele de la ţărani şi să uităm de laptele procesat din 
marile lanţuri de supermarketuri. 
 
Conspiraţia „laptelui cu urină” de la ţărani: o nouă manipulare a 
marilor companii de lactate din România
 
În luna mai, mass-media din România a derulat o campanie 
agresivă împotriva laptelui natural produs de ţărani şi vândut în 
pieţe. Cităm dintr-o ştire apărută pe antena3.ro, dar subiectul a 
fost abordat și de multe alte site-uri: 
 
„Din dorinţa de a mânca tot mai natur
îmbolnăvim. Preferăm să cumpărăm de la ţărani, crezând că 
mâncarea e sănătoasă, dar ei nu sunt atât de cinstiţi pe cât 
credem. 
 
Specialiştii au descoperit că producătorii pun urină de vacă în 
lapte, pentru ca marfa să reziste mai mult la t
ridicate. Mai grav este că nu putem recunoaşte la prima vedere 
laptele tratat, dar efectele asupra organismului sunt 
devastatoare. 
 
Conservantul este secretul ca laptele să nu se brânzească. «Mai 
ales într-un moment ca acesta, când căldura 
acesta se încheagă, se strică, se pot adăuga substanţe 
alcalinizante aşa cum ar fi chiar urina de vacă», atrage atenţia 
prof. univ. dr. Gheorghe Mencinicopschi, nutriţionist.
 
În fiecare an, statul pierde aproximativ 450 de milioan
din vânzarea la negru a laptelui şi a produselor lactate.”
 
Cam astfel este „promovat” laptele natural în România…
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Laptele pe care noi îl bem azi este destul de diferit faţă de ceea 

Laptele vacilor care păşunează natural şi sunt hrănite cu furaje 
ște digestia, vindecă anumite boli şi 

stimulează imunitatea generală, putând ajuta la prevenirea 
cancerului. Dar, guvernele lumii nu vor să ne lase să ne hrănim 
sănătos, ci vor să ne intoxice cu alimente din ce în ce mai 
artificiale, create în laboratoarele marilor corporaţii din 

De exemplu, în SUA există un proiect de lege privind fermele 
 subvenţii fermierilor care 

îşi hrănesc vitele cu furaje modificate genetic, în defavoarea 
celor care îşi hrănesc vacile în mod natural. Scopul: obţinerea 
de profituri uriaşe de către marile corporaţii din domeniu (gen 
Monsanto), dar şi reducerea numărului populaţiei prin apariția 
de boli mortale datorită folosirii acestor alimente nesănătoase 

ția nu este încă atât de gravă, datorită 
și hrănesc vacile în mod natural, 

sănătos. De aceea, este recomandat să 
folosim laptele de la ţărani şi să uităm de laptele procesat din 

Conspiraţia „laptelui cu urină” de la ţărani: o nouă manipulare a 
marilor companii de lactate din România 

media din România a derulat o campanie 
agresivă împotriva laptelui natural produs de ţărani şi vândut în 

o ştire apărută pe antena3.ro, dar subiectul a 

„Din dorinţa de a mânca tot mai natural, riscăm să ne 
îmbolnăvim. Preferăm să cumpărăm de la ţărani, crezând că 
mâncarea e sănătoasă, dar ei nu sunt atât de cinstiţi pe cât 

Specialiştii au descoperit că producătorii pun urină de vacă în 
lapte, pentru ca marfa să reziste mai mult la temperaturi 
ridicate. Mai grav este că nu putem recunoaşte la prima vedere 
laptele tratat, dar efectele asupra organismului sunt 

Conservantul este secretul ca laptele să nu se brânzească. «Mai 
un moment ca acesta, când căldura acidifică laptele şi 

acesta se încheagă, se strică, se pot adăuga substanţe 
alcalinizante aşa cum ar fi chiar urina de vacă», atrage atenţia 
prof. univ. dr. Gheorghe Mencinicopschi, nutriţionist. […] 

În fiecare an, statul pierde aproximativ 450 de milioane de euro 
din vânzarea la negru a laptelui şi a produselor lactate.” 

Cam astfel este „promovat” laptele natural în România… 
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Crimă color: modul în care suntem 
manipulați prin intermediul coloranților

 
           Frumusețea exterioară – este imaginea pe care o 
vedem în oglindă și ceea ce percep mai întâi cei din jur.

ndustria frumuseții ne oferă un număr foarte mare de 
produse cosmetice, și pentru a alege ceea ce avem cu 
adevărat nevoie și ce este potrivit pentru tipul nostru de 

piele și de păr, este util chiar să apelăm la ajutorul unui 
consultant. 
În ceea ce privește calitatea produselor, alegerea ar fi mult mai 
ușoară dacă problema ar fi hotărâtă la etapa costurilor, și anume 
să optăm pentru cosmeticele care au preț ceva mai ridicat. 
chiar și cele mai scumpe produse cosmetice, deşi au proprietăți 
benefice și pot avea un efect vizibil și rapid, din păcate uneori 
conțin în compoziția lor coloranți toxici, care dăunează grav 
sănătății noastre. 
 
Merită oare experimentele cu sănătatea  ta? 
 
Coloranții sintetici sunt foarte dăunători pentru pielea noastră. 
Cu toate acestea, cel mai răspândit truc al corpora
transnaționale este folosirea lor, pentru a ne capta atenția cu o 
culoare aprinsă care, cu siguranță, va stimula achiziția 
produsului respectiv. „Aceasta este alegerea mea, sau mi
impusă?” – întrebarea aceasta trebuie să v-o pune
raftului cu produse cosmetice. 
 
Informat, înseamnă „înarmat”! 
 
În continuare, vom enumera coloranții de care ar trebui să ne 
ferim, dar care adesea sunt folosiți în produsele cosmetice:
Coloranții sintetici ce sunt utilizați în produsele cosmetice 
pentru îngrijirea pielii pot provoca mâncărimi, irita
cutanate, pot modifica culoarea pielii 
hiperpigmentării – printre astfel de coloran
tartrazina E102 (CI 19140, acid galben 23), Vitasun Ponceau 
4RC 82 (CI 16255, acid roșu 18), Brilliant Blue (CI 42090, acid 
albastru 9), măr verde (CI 19140, CI 42090), Karmuazin E122 
(CI 14720, acid roșu 14) –, sau pot ave
cancerigene – coloranți cum ar fi: CI 11680 (pigment galben 1), 
CI 11710 (pigment galben 3), CI 61570 (acid verde 25), CI 
60725, CI 61565 (solvent verde 3). Coloran
periculoși sunt: CI 17200 (colorant și pigment roșu de azot 
sintetic, D&C roșu 31, acid roșu 33), CI grupa colorant 14700 
sintetic de coloranți azoici (C-Rot 57, Fd&C ro
Sx, roșu 4), CI 19140 Tartrazin – colorant galben sintetic 
(E102, FD&C galben 5, acid galben 23, galben alimentar 4).
 
Coloranții artificiali în mod tipic conțin metale grele, cum 
ar fi arsenic şi plumb. 
 
Este important să ținem minte: culoarea naturală a produselor 
de îngrijire (șampon sau gel de duș) are nuanțele de la ocru la 
galben, iar a cremelor de la nuanța fildeș până la un ocru
galben. Crema naturală nu poate avea culoarea alb intens.
 
Tot ceea ce se aplică pe piele (loțiuni, creme, produse de 
îngrijire etc.), sau vopselele pentru păr, ajunge apoi în 
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Crimă color: modul în care suntem 
ți prin intermediul coloranților 

este imaginea pe care o 
și ceea ce percep mai întâi cei din jur. 

ții ne oferă un număr foarte mare de 
și pentru a alege ceea ce avem cu 

și ce este potrivit pentru tipul nostru de 
i de păr, este util chiar să apelăm la ajutorul unui 

ște calitatea produselor, alegerea ar fi mult mai 
șoară dacă problema ar fi hotărâtă la etapa costurilor, și anume 

ț ceva mai ridicat. Dar 
și cele mai scumpe produse cosmetice, deşi au proprietăți 

și pot avea un efect vizibil și rapid, din păcate uneori 
țin în compoziția lor coloranți toxici, care dăunează grav 

ții sintetici sunt foarte dăunători pentru pielea noastră. 
Cu toate acestea, cel mai răspândit truc al corporațiilor 

ționale este folosirea lor, pentru a ne capta atenția cu o 
ță, va stimula achiziția 

„Aceasta este alegerea mea, sau mi-a fost 
o puneți în fața 

ții de care ar trebui să ne 
ți în produsele cosmetice: 

ții sintetici ce sunt utilizați în produsele cosmetice 
pentru îngrijirea pielii pot provoca mâncărimi, iritații și erupții 
cutanate, pot modifica culoarea pielii și apariția 

e astfel de coloranți se numără: 
tartrazina E102 (CI 19140, acid galben 23), Vitasun Ponceau 

șu 18), Brilliant Blue (CI 42090, acid 
albastru 9), măr verde (CI 19140, CI 42090), Karmuazin E122 

, sau pot avea chiar efecte 
ți cum ar fi: CI 11680 (pigment galben 1), 

CI 11710 (pigment galben 3), CI 61570 (acid verde 25), CI 
Coloranți deosebit de 

și sunt: CI 17200 (colorant și pigment roșu de azot 
șu 31, acid roșu 33), CI grupa colorant 14700 – 

Rot 57, Fd&C roșu 4, Ponceau 
colorant galben sintetic 

(E102, FD&C galben 5, acid galben 23, galben alimentar 4). 

țin metale grele, cum 

ținem minte: culoarea naturală a produselor 
șampon sau gel de duș) are nuanțele de la ocru la 

ța fildeș până la un ocru pal sau 
galben. Crema naturală nu poate avea culoarea alb intens. 

țiuni, creme, produse de 
îngrijire etc.), sau vopselele pentru păr, ajunge apoi în 

organism, fiind absorbit prin tegument. Prin urmare, este foarte 
important să avem grijă și de acest aspect al sănătății noastre 
trebuie să fim atenți nu doar la cum arată, cum miroase, dar și la 
un factor care este cu mult mai important, 
compoziției produselor cosmetice pe care le utilizăm zi de zi, 
cum ar fi: șamponul, gelul de duș, săpunul pentru mâini, uleiul 
pentru masaj și toate cremele folosite.
cosmetice pentru igiena copiilor necesită o vigilen
pielea copiilor este mult mai delicată decât a adul
mai predispusă la influența aspectelor dăunătoare din exterior. 
De aceea întotdeauna este necesar să ținem cont de faptul că noi 
suntem responsabili pentru interacțiunea sigură a copiilor noștri 
cu lumea exterioară. 
 
Substanțele nocive se pot acumula în organis
 
Unele ingrediente din compoziția produselor cosmetice au 
această proprietate de acumulare și ulterior au un efect 
devastator asupra organismului nostru.
De exemplu, o persoană din SUA a câ
producător de cosmetice – ale cărui produse
prezente și pe piața noastră – fiind despăgubită de acesta cu zeci 
de milioane de dolari pentru alterarea stării de sănătate.
 
Coloranții folosiți în cosmetice sunt de câteva ori mai dăunători 
decât cei care sunt adăugaţi în produsele al
intensă a cosmeticelor nu ar trebui să ne manipuleze 
dacă produsele cosmetice au un aspect plăcut, cel mai important 
factor este efectul pe care acestea îl au asupra organismului.
 
Moda se schimbă, punctele de vedere se modifică 
dar sănătatea mereu va rămâne în trend, de aceea ai grijă de tine 
și de cei care te înconjoară, și nu permite culorilor aprinse să te 
inducă în eroare. 

Centrala de apartament, „uciga
din casele românilor. Mortalitatea de 
CANCER a crescut de patru ori

Acad. prof. dr. docent Gheorghe BENGA
 -  membru al Academiei Române

           Un studiu realizat timp de 15 ani a scos la iveală 
pericolul reprezentat de centralele de apartament.

ezultatele arată că, în cartiere cu blocuri 
sistemul centralizat unde s-
apartament pe gaz, cu evacuare pe orizontală, a crescut 

mortalitatea de cancer de peste 4 ori, în special la tineri.

Datele au fost prezentate pe 19 octombrie în cadrul unei 
conferințe susținute în Academia de Studii Economice (ASE) 
București, relatează Libertatea.ro. 

„Prin centrala din perete ies peste 70 de produ
Poluarea la interior este mai complexă decât cea de la exterior, 
concentrațiile unor poluanți, ca de exemplu dioxidul de azot, 

R
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organism, fiind absorbit prin tegument. Prin urmare, este foarte 
și de acest aspect al sănătății noastre – 

ți nu doar la cum arată, cum miroase, dar și la 
un factor care este cu mult mai important, și anume cunoașterea 

ției produselor cosmetice pe care le utilizăm zi de zi, 
șamponul, gelul de duș, săpunul pentru mâini, uleiul 

și toate cremele folosite. Alegerea produselor 
cosmetice pentru igiena copiilor necesită o vigilență specială: 
pielea copiilor este mult mai delicată decât a adulților și mult 

ța aspectelor dăunătoare din exterior. 
ținem cont de faptul că noi 

țiunea sigură a copiilor noștri 

țele nocive se pot acumula în organism 

ția produselor cosmetice au 
și ulterior au un efect 

devastator asupra organismului nostru. 
De exemplu, o persoană din SUA a câștigat procesul cu un 

ale cărui produse, din păcate, sunt 
fiind despăgubită de acesta cu zeci 

de milioane de dolari pentru alterarea stării de sănătate. 

ții folosiți în cosmetice sunt de câteva ori mai dăunători 
decât cei care sunt adăugaţi în produsele alimentare. Culoarea 
intensă a cosmeticelor nu ar trebui să ne manipuleze – chiar 
dacă produsele cosmetice au un aspect plăcut, cel mai important 
factor este efectul pe care acestea îl au asupra organismului. 

Moda se schimbă, punctele de vedere se modifică la rândul lor, 
dar sănătatea mereu va rămâne în trend, de aceea ai grijă de tine 
și de cei care te înconjoară, și nu permite culorilor aprinse să te 

Centrala de apartament, „ucigașul tăcut” 
din casele românilor. Mortalitatea de 

crescut de patru ori 

rof. dr. docent Gheorghe BENGA 
membru al Academiei Române 

Un studiu realizat timp de 15 ani a scos la iveală 
pericolul reprezentat de centralele de apartament.  

ezultatele arată că, în cartiere cu blocuri debranșate de la 
-au montat centrale de 

apartament pe gaz, cu evacuare pe orizontală, a crescut 
mortalitatea de cancer de peste 4 ori, în special la tineri. 

Datele au fost prezentate pe 19 octombrie în cadrul unei 
inute în Academia de Studii Economice (ASE) 

„Prin centrala din perete ies peste 70 de produși cancerigeni! 
la interior este mai complexă decât cea de la exterior, 
țiile unor poluanți, ca de exemplu dioxidul de azot, 
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fiind mai mare la interior”, avertizeaza, dupa 15 ani de cercetări, 
Academician Prof. dr. docent Gheorghe Benga, membru al 
Academiei Române, potrivit sursei citate. 

Profesorul Benga susține că în gazele emanate de centralele 
termice individuale exista zeci de poluanți, inclusiv compuși de 
azot, de sulf, metale grele, radicali liberi
poluanți  mutageni și genotoxici, precum și particulele ultrafine 
de funingine, sunt cancerigene. Mai mult, funinginea este pe 
primul loc în listele de agenți cancerigeni în toate țările.

Profesorul Benga a declarat pentru Bihoreanul.ro că poluanţii 
din gazele de ardere ajung în organismul locuitorilor din imobil 
şi le provoacă, în timp, afecţiuni grave de la simple iritaţii la 
infarct miocardic, căderi urmate de traumatism cranian sau 
fracturi de col femural, stop cardiac. Situaţia este şi mai 
îngrijorătoare în cazul proprietarilor care şi-au montat geamuri 
termopan deoarece mențin factorii poluanţi în interiorul casei. 
„Uitaţi-vă la blocurile care au centrale de apartament. Dacă 
gazele de ardere au scorojot faţadele, ce credeţi că fac cu 
plămânii noştri?”, a întrebat retoric Benga. 

„Foarte mulţi oameni aflaţi în vecinătatea microcentralelor s
plâns de migrene şi de iritaţii produse de oxizii de azot. 
Totodată, în cartierul meu s-au produs foarte multe decese din 
cauza cancerelor pe scările unde sub ei erau centrale termice şi 
chiar şi la ei în apartamente”, a spus cu altă ocazie prof. dr. 
Gheorghe Benga. Profesorul prezintă și soluția la această 
problemă: se montează o tubulatură comună de dirijarea gazelor 
de ardere peste acoperișul blocului, iar țevile de evacuare a 
gazelor de la toate centralele branșate la tub ar trebui dotate cu o 
clapetă gravitațională, care să nu permită accesul gazelor în 
apartament de la centralele vecinilor în apartamente, precizează 
sursa citată. 

Jocuri de cuvinte: Ce înţelege NSA prin 
supraveghere «vizată» în conformitate cu 

Articolul 702 
 
  
     Știm cu toții că NSA folosește jocuri de cuvinte pentru a 
ascunde și minimaliza impactul activităților pe care le 
întreprinde. Cuvinte precum „ a colecta”, „
„comunicaţii”, chiar și „supraveghere” au suferit definiri 
distorsionate ce creează mai degrabă confuzie, decât să 
clarifice.  

ată încă o confuzie la care trebuie să fim atenţi: 
supraveghere „ direcţionată” vs. supraveghere „

Începând cu anul 2008, NSA (Agenţia de Siguranţă Naţională 
din SUA) a confiscat zeci de miliarde de comunicaţii prin 
internet. Aceasta utilizează programe Upstream și 
guvernul susţine că sunt autorizate în conformitate cu Articolul 
702 din Legea Amendamentelor FISA (Legea Supravegherii de 
către Serviciile secrete străine) – pentru a colecta sute de 
milioane de astfel de comunicaţii în fiecare an. Sfera de aplicare 

I 
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fiind mai mare la interior”, avertizeaza, dupa 15 ani de cercetări, 
Academician Prof. dr. docent Gheorghe Benga, membru al 

ține că în gazele emanate de centralele 
ți, inclusiv compuși de 

, metale grele, radicali liberi etc. Acești 
și particulele ultrafine 

de funingine, sunt cancerigene. Mai mult, funinginea este pe 
ți cancerigeni în toate țările. 

Profesorul Benga a declarat pentru Bihoreanul.ro că poluanţii 
l locuitorilor din imobil 

şi le provoacă, în timp, afecţiuni grave de la simple iritaţii la 
infarct miocardic, căderi urmate de traumatism cranian sau 

Situaţia este şi mai 
au montat geamuri 

țin factorii poluanţi în interiorul casei. 
vă la blocurile care au centrale de apartament. Dacă 

gazele de ardere au scorojot faţadele, ce credeţi că fac cu 

te mulţi oameni aflaţi în vecinătatea microcentralelor s-au 
plâns de migrene şi de iritaţii produse de oxizii de azot. 

au produs foarte multe decese din 
cauza cancerelor pe scările unde sub ei erau centrale termice şi 

la ei în apartamente”, a spus cu altă ocazie prof. dr. 
și soluția la această 

problemă: se montează o tubulatură comună de dirijarea gazelor 
șul blocului, iar țevile de evacuare a 

șate la tub ar trebui dotate cu o 
țională, care să nu permită accesul gazelor în 

apartament de la centralele vecinilor în apartamente, precizează 

Jocuri de cuvinte: Ce înţelege NSA prin 
conformitate cu 

Știm cu toții că NSA folosește jocuri de cuvinte pentru a 
și minimaliza impactul activităților pe care le 

”, „conversații”, 
” au suferit definiri 

distorsionate ce creează mai degrabă confuzie, decât să 

ată încă o confuzie la care trebuie să fim atenţi: 
” vs. supraveghere „în masă”.  

Începând cu anul 2008, NSA (Agenţia de Siguranţă Naţională 
din SUA) a confiscat zeci de miliarde de comunicaţii prin 

și PRISM – care 
guvernul susţine că sunt autorizate în conformitate cu Articolul 

ea Amendamentelor FISA (Legea Supravegherii de 
pentru a colecta sute de 

milioane de astfel de comunicaţii în fiecare an. Sfera de aplicare 

este uluitoare, incluzând colectarea în timp real 
comunicațiile care sunt transmise prin internet, prin puncte 
cheie de legătură, verificarea comunicaţiilor de
furnizori de servicii precum Google 
anchetatorilor angajaţi de guvern, stocarea a mult mai mult de 
250 de milioane de comunicații de pe internet pe an. 

Cu toate acestea, NSA și apărătorii săi încă mai încearcă să 
treacă Articolul 702 drept „supraveghere direcţionată
afirmând că este incorect ca EFF (Fundaţia Frontierelor 
Electronice) și mulți alții să o numească „
masă”.  

În cazul în care „supravegherea în masă
conținutului a sute de milioane de comunicații anual și de 
căutare în timp real a altora de ordinul miliardelor, atunci 
programele Upstream şi PRISM în conformitate cu Articolul 
702 satisfac din plin această definiție.  

Acest joc de cuvinte este important, deoarece articolul 702 nu 
va fi valabil decât până în decembrie 2017. EFF 
media alternative care s-au reunit pentru a opri Articolul 215 
referitor la supravegherea înregistrărilor convorbirilor 
telefonice, își adună forţele pentru a ține în frâu NSA. În același 
timp, oficialii însărcinați cu remedierea imaginii șifonate a 
guvernului încearcă să evite o verificare minuţioasă urmărind să 
convingă Congresul și poporul american că aceasta este doar 
supraveghere „ direcţionată” și nu are impact asupra oamenilor 
nevinovați.  

Articolul 702 al legii supravegherii: PRISM 

Supravegherea PRISM și Upstream
supraveghere pe care guvernul admite că le desfă
conformitate cu articolul 702 din Legea Amendamentelor FISA
adoptată în 2008. Fiecare tip de supraveghere oferă accesul 
guvernului SUA la imense cantități de comunicații de pe 
internet.  

Upstream oferă accesul NSA la comunica
cablurile de fibră 
optică ale „coloanei 
vertebrale” a 
internetului din 
Statele Unite ale 
Americii. Acest 
lucru se petrece 
pentru că NSA, cu 
ajutorul unor 
companii de 
telecomunicații, 
cum ar fi AT & T, face copii în masă ale fluxurilor de 
comunicații care trec prin anumite cabluri de fibră optică. 

PRISM oferă acces guvernului la comunica
furnizorilor de servicii de internet ale unor ter
Google, Yahoo sau Facebook. Mai puţin se ştie despre modul în 
care funcționează PRISM în realitate, şi Congresul ar trebui să 
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este uluitoare, incluzând colectarea în timp real și căutarea în 
re sunt transmise prin internet, prin puncte 

cheie de legătură, verificarea comunicaţiilor deținute de către 
furnizori de servicii precum Google și Facebook, și, potrivit 
anchetatorilor angajaţi de guvern, stocarea a mult mai mult de 

ții de pe internet pe an.  

și apărătorii săi încă mai încearcă să 
supraveghere direcţionată”, 

afirmând că este incorect ca EFF (Fundaţia Frontierelor 
și mulți alții să o numească „supraveghere în 

supravegherea în masă” include colectarea 
ținutului a sute de milioane de comunicații anual și de 

căutare în timp real a altora de ordinul miliardelor, atunci 
în conformitate cu Articolul 

 

Acest joc de cuvinte este important, deoarece articolul 702 nu 
va fi valabil decât până în decembrie 2017. EFF și site-urile 

au reunit pentru a opri Articolul 215 
nregistrărilor convorbirilor 

și adună forţele pentru a ține în frâu NSA. În același 
ți cu remedierea imaginii șifonate a 

guvernului încearcă să evite o verificare minuţioasă urmărind să 
erican că aceasta este doar 

și nu are impact asupra oamenilor 

Articolul 702 al legii supravegherii: PRISM și Upstream  

Upstream sunt două tipuri de 
supraveghere pe care guvernul admite că le desfășoară în 

Legea Amendamentelor FISA, 
adoptată în 2008. Fiecare tip de supraveghere oferă accesul 

ți de comunicații de pe 

oferă accesul NSA la comunicațiile care curg prin 

ar fi AT & T, face copii în masă ale fluxurilor de 
ții care trec prin anumite cabluri de fibră optică.  

oferă acces guvernului la comunicațiile aflate în posesia 
furnizorilor de servicii de internet ale unor terțe părți, cum ar fi 

hoo sau Facebook. Mai puţin se ştie despre modul în 
în realitate, şi Congresul ar trebui să 
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facă lumină în ceea ce privește toate acestea, până în decembrie 
2017.  

De notat că aceste două programe existau înainte de 2008 – au 
fost realizate doar în baza unui set modificat de teorii juridice și 
autorizări. EFF a obținut dovezi legate de programului 
Upstream, încă din 2006, de la un om din interior care a făcut 
dezvăluiri, Mark Klein, și a intentat un process pentru ca 
programul să fie oprit atunci.  

De ce PRISM si Upstream sunt programe de supraveghere 
„în masă”, şi nu „direcţionate”  

Deşi guvernul pretinde contrariul, iată de ce PRISM și 
Upstream sunt programe de „supraveghere în masă”:  

1. Dimensiunea mare a achiziției : În primul rând, domeniul 
de colectare de date atât în ceea ce priveşte programul de 
supraveghere PRISM, cât şi Upstream este extrem de vast. NSA 
achiziționează sute de milioane, dacă nu miliarde de 
comunicații în cadrul acestor programe anual. Cu toate că, în 
opinia guvernului SUA, programele sunt nominal 
„direcţionate”, această direcţionare are rază de acţiune atât de 
mare încât comunicaţiile unor terțe părți nevinovate sunt 
aspirate în mod inevitabil şi intenționat în cursul acestui proces. 
De exemplu, o trecere în revistă a unei „ mari baze de date de 
conversații interceptate” oferite de Edward Snowden și 
analizate de Washington Post, a arătat că 9 din 10 titulari de 
cont „ nu au fost țintele unei supravegheri direcționate, ci au 
fost prinși într-o plasă pe care agenția o aruncase pentru 
altcineva ”. Materialul analizat de Washington Post a constat 
din 160.000 de e-mailuri interceptate și de conversații prin 
mesaje instant, 7.900 de documente (inclusiv „ dosarele 
medicale trimise de la un membru al familiei la altul, C.V.-uri 
ale celor care își căutau locuri de muncă și acte de studii ale 
elevilor ”) și mai mult de 5.000 de poze private.  

Pe scurt, baza de date a dezvăluit „ viața de zi cu zi a mai mult 
de 10.000 de posesori de conturi care nu au fost vizaţi [însă au 
fost] totuşi catalogaţi și înregistraţi ”. W. Post a estimat că, la 
rata anuală a guvernului SUA de colectare „direcționată” în 
conformitate cu articolul 702 vor fi incluse mai mult de 900.000 
de conturi de utilizator pe an. Potrivit tuturor definițiilor, 
aceasta se numeşte „supraveghere în masă”.  

2. Căutarea la întâmplare de conţinut întreg . În al doilea 
rând, în timpul supravegherii de tip Upstream aşa-zis 
„direcţionate”, guvernul Statelor Unite, parţial prin agentul său 
AT&T (Serviciul American de Telefonie şi Telegrafie), verifică 
la întâmplare întregul conţinut a miliarde de comunicaţii prin 
internet, pe măsură ce ele sunt transmise prin cablurile de 
internet cu fibră optică din gospodăriile americane. Acest tip de 
supraveghere, cunoscut şi sub numele de „supraveghere cu 
privire la”, presupune reţinerea de informaţii care nu sunt nici 
de la şi nici pentru persoana vizată pentru supraveghere; mai 
degrabă, autorizează NSA să obţină orice comunicaţii „cu 
privire la” persoana vizată. Chiar dacă achiziţionarea de 
comunicaţii care conţin informaţii despre o ţintă de 

supraveghere ar putea fi într-un fel considerată încă „ 
direcţionată”, aceasta nu poate fi metoda de realizare a 
supravegherii: supravegherea „cu privire la” implică o căutare 
de conținut din toate, sau din cele mai multe comunicații 
internaționale prin internet, care tranzitează statele Unite ale 
Americii. Din nou, potrivit tuturor definițiilor, supravegherea 
Upstream este „ supraveghere în masă”. În ceea ce priveşte 
PRISM, deşi se cunoaşte mai puțin, se pare că guvernul poate să 
caute prin – sau poate solicita companiilor precum Google și 
Facebook să caute prin – toate datele clienţilor stocate de 
corporații pentru comunicaţiile către sau de la cei vizaţi.  

Confiscarea: al Patrulea Amendament și Legea interceptării  

Pentru a realiza supravegherea Upstream, NSA copiază (sau 
solicită agenților săi, cum ar fi AT&T – să copieze) traficul pe 
internet în timp ce curge prin „coloana vertebrală” de fibră 
optică. Această copiere, chiar și în cazul în care mesajele sunt 
păstrate numai pentru scurt timp, este luată în consideraţie în 
temeiul legii. În conformitate cu sistemul legislativ 
constituțional al SUA, atunci când guvernul federal „ 
interferează semnificativ” cu comunicațiile protejate ale unui 
individ, aceste comunicaţii au fost „confiscate” pentru scopuri 
ce sunt incluse în cel de-al Patrulea Amendament al Constituției 
SUA. Astfel, atunci când guvernul Statelor Unite copiază (sau a 
copiat) comunicații în masă și le direcționează pentru căutare, a 
„ confiscat” aceste comunicaţii conform celui de-al Patrulea 
Amendament.  

În mod similar, legea americană a interceptării presupune 
existenţa unui sistem de înregistrare a convorbirilor la alineatul 
Interceptare printr-un dispozitiv care apare atunci când 
mecanismele de Upstream obţin accesul la comunicațiile 
noastre.  

De ce guvernul insistă că este vorba despre o supraveghere 
„direcţionată”?  

În ceea ce priveşte programul Upstream, aceasta poate fi 
deoarece colectarea inițială și căutarea comunicaţiilor – 
efectuate de către furnizorii 
de servicii, cum ar fi AT & 
T din partea guvernului – 
sunt într-adevăr, foarte 
rapide și o mare parte a 
informațiilor colectate inițial 
este apoi rapid ştearsă. Din 
această perspectivă, colecția 
Upstream este diferită de 
colectarea de înregistrări 
telefonice în care NSA păstrează toate înregistrările confiscate 
timp de ani de zile. Totuși, această diferență nu ar trebui să 
schimbe concluzia că este vorba și aici despre „supraveghere în 
masă”.  

În primul rând, toate comunicaţiile care curg prin punctele de 
colectare Upstream sunt păstrate și verificate, inclusiv 
conținutul și metadatele. În al doilea rând, după cum s-a 
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menționat mai sus, cantitatea de informații păstrate, de peste 
250 de milioane de comunicații pe internet, în fiecare an, este 
uluitoare.  

Astfel, indiferent de timpul petrecut, confiscarea 
sunt extensive și invazive. Folosind calculatoare avansate, NSA 
și agenții săi pot efectua o căutare de conținut întreg de text, cât 
ai clipi, prin miliarde, dacă nu trilioane de comunica
e-mailuri, site-uri de socializare și căutări pe internet. În al 
doilea rând, după cum s-a demonstrat mai sus, guvernul 
păstrează o mare cantitate de comunicații – mult mai multe 
despre oameni nevinovați, decât despre cei vizaţi, astfel încât, 
chiar dacă e să ne bazăm pe ceea ce este reținut, supravegherea 
este mai bine descrisă ca fiind „în masă”, mai degrabă decât „ 
direcţionată”.  

Da, este supraveghere în masă  

Aşa că este complet corect să caracterizăm articolul 702 ca 
supraveghere în masă. Aceasta provine de la confluen
metoda pe care NSA o folosește pentru a realiza supravegherea, 
în special de tip Upstream, și amploarea acestei supravegheri. 

Data viitoare când vedeți că guvernul SUA sau susținătorii săi 
susțin că PRISM și Upstream sunt programe de supraveghere „ 
direcţionate”, veți ști mai bine despre ce este vorba în realitate. 

Femeile sunt mult mai rele dacă urmă
emisiuni de tip REALITY- SHOW!

 

Alina VÎLCAN
          Răutatea şi minciuna sunt considerate reţete de 
success în viaţă pentru tot mai multe adolescente, arată un 
studiu american. Cum s-a ajuns aici? Se pare că de vină ar fi 
emisiunile TV de tip reality show, urmărite cu pasiune de tinere. 

Americancele tinere care urmăresc reality show
mai preocupate de aspectul lor fizic, spre deosebire de fetele 
care nu-şi pierd vremea cu astfel de emisiuni. În plus, 
dependentele de televizor sunt convinse că răutatea şi minciuna 
sunt două mijloace numai bune pentru a-ţi atinge scopurile în 
viaţă. Studiul a fost realizat în Statele Unite ale Americii, de 
divizia de cercetare a Organizaţiei cercetaşelor americane, pe un 
eşantion de 1.141 de fete cu vârste cuprinse în intervalul 11
ani. Dintre acestea, 47% au declarat că urmăresc cu regularitate 
diverse reality show-uri. Cele mai multe dintre ele cred că este 
în natura fetelor să fie mereu răutăcioase şi în competiţie cu 
altele. Pentru 78%, bârfitul e o activitate normală, motiv pentru 
care le vine destul de greu să aibă încredere în alte adolescente. 
Iar 72% dintre ele sunt foarte preocupate de aspectul exterior.
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Big Brother ia proporţii foarte mari în 
Australia

      Australia vrea să renunţe la paşapoarte şi testează 
înlocuirea acestora cu un sistem de recunoaştere facială, a 
irisului sau a amprentelor, anunţă 
oficialilor australieni, citaţi de The Sydney Morning Herald
dacă rezultatele testelor vor fi satisfăcătoare, călătorii 
internaţionali nu vor mai avea nevoie de paşapoarte în 
Australia începând cu anul 2020. 

acă totul decurge conform planului, pasagerii din alte 
ţări vor ajunge în Australia şi vor ieşi din aeroport la fel 
ca un călător intern. Scopul proiectului este ca în 2019

2020 90% din sosiri să se facă prin staţiile electronice. Angajaţii 
aeroporturilor ar trebui să se implice doar în cazul unei restricţii 
de călătorie sau a unei probleme tehnice.

Programul Seamless Traveler a primit un
milioane de dolari şi trebuie să facă procesul de intrare în ţară 
mai eficient, conform oficialilor. Timp de aproximativ 10 ani, 
staţii de scanare automată de paşapoarte au fost utilizate pentru 
aproape 40 de milioane de pasageri. Acestea v

cadrul noului sistem, pe care oficialii speră să
program pilot la aeroportul din Canberra, în iulie.

„Capacitatea noastră de a valorifica puterea datelor creşte 
exponenţial”, a declarat pentru The Sydney Morning Herald 
John Coyne, şeful securităţii de frontieră de la Institutul de 
Politici Strategice australiene. Acest lucru ar putea fi adevărat, 
dar aceasta nu înseamnă că Departamentul de Imigrare şi de 
protecţie la frontieră şi-a dat seama şi ce tehnologie va folosi. 
„Departamentul cere ofertanţilor să ofere soluţii inovatoare 
pentru a permite călătorilor care sosesc să parcurgă singuri 
procesul de intrare în ţară”, a declarat o purtătoare de cuvânt a 
departamentului pentru imigraţie.  

Practic, aceasta înseamnă că o parte din program depinde de 
sectorul privat. Chiar dacă tehnologia biometrică a înregistrat 
un progres uriaş, este încă imperfectă şi controversată. De 

D
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Big Brother ia proporţii foarte mari în 
Australia 

Australia vrea să renunţe la paşapoarte şi testează 
înlocuirea acestora cu un sistem de recunoaştere facială, a 
irisului sau a amprentelor, anunţă Gizmodo. Potrivit 

The Sydney Morning Herald, 
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aproape 40 de milioane de pasageri. Acestea vor fi retrase în 
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program pilot la aeroportul din Canberra, în iulie. 
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un progres uriaş, este încă imperfectă şi controversată. De 
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asemenea, folosirea acestui tip de tehnologie ridică serioase 
probleme de natură etică.  

Experimente bizare: Philip. Oamenii 
capabili să creeze o entitate paranormală?

        “Deşi s-a demonstrat capacitatea conştiinţei de a 
influenţa materia, şi aici putem aminti celebrul 
„Experiment al celor două fante” din fizica cuantică, un 
grup de cercetători canadieni a mers un pas mai departe.

nul dintre cele mai bizare experimente a avut loc în 
Toronto, Canada. 

 În 1972, cercetătorii în domeniul para-psihologiei de la 
Societatea Toronto pentru Cercetare Psihică au decis să 
investigheze posibilitatea creării unei entităţi paranormale 
folosind doar puterea minţii. Efortul cercetătorilor a devenit 
cunoscut sub numele de „Experimentul Philip” şi a avut loc la 
Toronto, sub îndrumarea expertului de renume mondial pe 
fenomene poltergeist, dr. Arg Owen.”[1] 
romania.com/news/experimente-bizare-philip-oamenii-capabili
entitate-paranormala—215758 

O femeie îngrozită, dintr-un alt Univers,   
s-a trezit şocată în lumea noastră

         “Ce-aţi zice dacă într-o bună zi v-aţi trezi într
străin vouă, că aveţi alt loc de muncă şi că iubitul dvs. nu 
mai există? O femeie pe nume Lerina Garcia pretind
exact acest lucru i s-a întâmplat ei, scrie site
spaniol Espacios Ocultos. 

eea ce părea a fi o zi obişnuită – trezirea dimineaţă într
un pat – a evoluat o serie de şocuri terifiante pentru o 
femeie disperată, pierdută într-o lume străină: lumea 

noastră. Odată ce Lerina s-a sculat din pat, ea observă că 
şosetele şi pijamalele erau ciudate, căci nu le recunoaştea deloc. 
Deşi uimită de stranie descoperire, ea ridică din umeri şi îşi 
începu rutina obişnuită de dimineaţă. Dar, Garcia, odată ce s
sculat din pat, şi-a dat seama că a pătruns într-
Trecutul ei, viaţa ei, tot ce e mai drag ei…toate acestea pur şi 
simplu au dispărut. Căci, pătrunzând în rutinele ei zilnice în 
prima zi dintr-un alt univers, observă mici nepotriviri: lucruri
care nu se aflau la locul lor, articole care lipseau sau pe care nu 
le-a cumpărat. 

Femeia a scris mai târziu pe Internet, căutând ca cineva să
ofere o explicaţie pentru coşmarul în care ea s-a trezit:
m-am trezit şi am descoperit că totul era diferit. Nu era nimic 
care să aibă de-a face cu vreo călătorie în timp sau ceva de 
genul acesta. Pur şi simplu m-am trezit în acelaşi an, aceeaşi zi 
şi acelaşi pat, dar lucrurile erau total diferite. Nu erau lucruri 
esenţiale, ci chestii de amănunt, dar pentru mine erau destul de 
importante pentru a-mi da seama că totul este diferit.”

U
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Totuşi, nu toate lucrurile erau mărunte. Deşi maşina pe care ea o 
avea părea aceeaşi şi, deşi lucra la aceeaşi companie ca şi acum 
20 de ani, şi în aceeaşi clădire, ea fu şoc
lucrează la departamentul la care ea credea că are slujba de atâta 
timp. Biroul ei se afla acum într-un total alt departament, situat 
într-o altă parte a clădirii. Să o lăsăm pe ea să ne povestească 
puţin: 

“În urmă cu 4 luni, m-am trezit într-o dimineaţă normală. Mă 
aflam în aceeaşi casă închiriată de 7 ani; totul părea exact la 
fel, cu excepţia câtorva lucruri, cărora nu le
mare importanţă. M-am suit în maşină şi m
muncă, acesta fiind acelaşi în ultimii 20 de ani. Dar, când am 
ajuns în departamentul meu, nu mai era al meu. Pe uşă erau 
scrise numele persoanelor care lucrează acolo, iar al meu nu se 
mai afla scris. Am crezut că am greşit etajul, dar nu…era etajul 
meu. Apoi, am aflat că lucram într-un
aveam un şef o persoană ce n-o cunoşteam deloc. Toate 
lucrurile din geanta mea erau aceleaşi: cardurile de credit, 
buletinul, totul cu excepţia faptului că nu ştiu când mi
schimbat locul de muncă.” 

Speriată, în aceeaşi zi, femeia s-a dus la doctor unde a făcut o 
serie de teste, inclusiv teste de droguri şi alcool…iar totul i
ieşit normal. Dar, experienţa şocantă a femeii nu s
aici. Ea aflat că nu mai avea parte nici de iubitul ei!

“M-am despărţit de partenerul meu de 7
După ce ne-am despărţit, acum 4 luni am început o relaţie cu 
un bărbat din vecinătate. Îl cunoşteam foarte bine: îi ştiam 
numele, adresa, locul său de muncă, fiul său dintr
şi ce studii a terminat. Ei bine, se pare că a
exista deloc. Am angajat chiar şi un detectiv pentru a
se pare că acel om n-a existat niciodată.”

Iar pentru ca şocul să fie şi mai mare, femeia a aflat că ea nici 
măcar nu s-a despărţit niciodată de “fostul ei partener” de 7 
Atunci când dna Larina vizită un psihiatru, acesta îi spuse că ea 
nu are decât halucinaţii, punând totul pe seama stresului. Dar 
femeia susţine că nu delirează: “Vă jur că vă spun adevărul şi 
că sunt o fiinţă sănătoasă la cap. Familia mea nu
de lucruri ca operaţia pe care a efectuat
umăr, în urmă cu câteva luni. Ea spune că n
operată.” Da, asemenea lucruri, ca şi cele privind o slujbă 
diferită sau dispariţia iubitului, au dispărut pentru totdeauna, 
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Totuşi, nu toate lucrurile erau mărunte. Deşi maşina pe care ea o 
avea părea aceeaşi şi, deşi lucra la aceeaşi companie ca şi acum 
20 de ani, şi în aceeaşi clădire, ea fu şocată să afle că ea nu mai 
lucrează la departamentul la care ea credea că are slujba de atâta 

un total alt departament, situat 
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ajuns în departamentul meu, nu mai era al meu. Pe uşă erau 
scrise numele persoanelor care lucrează acolo, iar al meu nu se 
mai afla scris. Am crezut că am greşit etajul, dar nu…era etajul 

un alt departament şi că 
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lucrurile din geanta mea erau aceleaşi: cardurile de credit, 
buletinul, totul cu excepţia faptului că nu ştiu când mi-am 

a dus la doctor unde a făcut o 
serie de teste, inclusiv teste de droguri şi alcool…iar totul i-a 
ieşit normal. Dar, experienţa şocantă a femeii nu s-a terminat 
aici. Ea aflat că nu mai avea parte nici de iubitul ei! 

am despărţit de partenerul meu de 7 ani de circa 6 luni. 
am despărţit, acum 4 luni am început o relaţie cu 

un bărbat din vecinătate. Îl cunoşteam foarte bine: îi ştiam 
numele, adresa, locul său de muncă, fiul său dintr-o altă relaţie 
şi ce studii a terminat. Ei bine, se pare că acel bărbat nu mai 
exista deloc. Am angajat chiar şi un detectiv pentru a-l găsi şi 

a existat niciodată.” 

 

Iar pentru ca şocul să fie şi mai mare, femeia a aflat că ea nici 
a despărţit niciodată de “fostul ei partener” de 7 ani! 

Atunci când dna Larina vizită un psihiatru, acesta îi spuse că ea 
nu are decât halucinaţii, punând totul pe seama stresului. Dar 

“Vă jur că vă spun adevărul şi 
că sunt o fiinţă sănătoasă la cap. Familia mea nu-şi aminteşte 
de lucruri ca operaţia pe care a efectuat-o sora mea la un 
umăr, în urmă cu câteva luni. Ea spune că n-a fost niciodată 

Da, asemenea lucruri, ca şi cele privind o slujbă 
diferită sau dispariţia iubitului, au dispărut pentru totdeauna, 
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într-o altă viaţă din alt univers. De parcă femeia şi
memoria în urmă cu 5-6 luni, iar în timpul acesta ea a visat că 
trăieşte în alt univers. 

Ar fi fost mai logic ca femeia să nu-şi fi amintit anumite lucruri 
(mai sunt cazuri de pierderi de memorie). Dar cum se face că 
femeia susţine că a avut timp de 4 luni o relaţie cu un alt bărbat. 
Lucrul acesta nu mai e o pierdere de memorie… Ar putea ca 
Lerina, o femeie extrem de educată, pur şi simplu să aibă o 
halucinaţie? Să sufere ea de o formă de boală rară în care
pierde orientarea în spaţiu şi în timp? Sau poate că femeia pur şi 
simplu a sărit dintr-un univers paralel în altul?”[1]
http://www.lovendal.ro/wp52/o-femeie-ingrozita-dintr-un-alt-univers-
lumea-noastra/; Foto: lovendal.ro 

Ai mare grijă pe cine primești în viața ta! 
Energia acelei persoane o poate afecta

 pe a ta! 
 

Maya

       Tot ceea ce ne înconjoară este energie pură, noi în
suntem energie, iar energia noastră se asociază cu cea
exterioară. Comunicăm energetic și simțim energetic.

odul în care comunicăm este atât de subtil, încât nu 
conștientizăm câtă energie atragem și cum 
interferează aceasta cu energia noastră.

Sunt sigur că ai observat cât de bine te sim
persoanelor pozitive, însă care este sentimentul atunci când 
lângă tine ai persoane negativiste? 

Să începem astfel, fiecare persoană are polaritate pozitivă 
negativă, iar modul în care hotărâm să ne trăim via
determină energia majoritară. 

Știu că și tu ai renunțat la anumite persoane, din grupul de 
prieteni, doar pentru că energia lor negativă te cuprindea 
tine. Am dreptate? Este destul de dificil să rămâi pozitiv în 
prezența unei persoane care abordează viața ca pe o formă 
existențială negativă, în fiecare moment. Totu
controla situația tot timpul, așa că dacă ești nevoit să petreci 
timpul cu astfel de persoane, încearcă să îți păstrezi mintea 
pozitivă. Mai este și o altă variantă, să le explici acelor persoane 
de ce nu îi ajută o astfel de gândire. Nu spun că schimbarea se 
va vedea pe loc și va deveni brusc o persoană pozitivă, însă cu 
siguranță vibrația ta va crește, iar discuțiile consecvente vor 
avea în cele din urmă un efect. 

Să vă dau un exemplu, din viața mea. 

În timpul facultății, am împărțit camera de cămin cu o colegă. 
Încă de la începutul anului universitar îmi spunea că va pica 
examenele, că este greu să iei notă de trecere la anumite materii 
și că nu este nici prea încântată de facultatea aleasă. Atunci 

M
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altă viaţă din alt univers. De parcă femeia şi-a pierdut 
6 luni, iar în timpul acesta ea a visat că 

şi fi amintit anumite lucruri 
de memorie). Dar cum se face că 

femeia susţine că a avut timp de 4 luni o relaţie cu un alt bărbat. 
Lucrul acesta nu mai e o pierdere de memorie… Ar putea ca 
Lerina, o femeie extrem de educată, pur şi simplu să aibă o 

e boală rară în care-şi 
pierde orientarea în spaţiu şi în timp? Sau poate că femeia pur şi 

un univers paralel în altul?”[1] SURSE: 
-s-a-trezit-socata-in-

ști în viața ta! 
Energia acelei persoane o poate afecta 

Maya OPRESCU  

Tot ceea ce ne înconjoară este energie pură, noi înșine 
suntem energie, iar energia noastră se asociază cu cea 

și simțim energetic. 

odul în care comunicăm este atât de subtil, încât nu 
știentizăm câtă energie atragem și cum 

interferează aceasta cu energia noastră. 

Sunt sigur că ai observat cât de bine te simți în prezența 
persoanelor pozitive, însă care este sentimentul atunci când 

Să începem astfel, fiecare persoană are polaritate pozitivă și 
negativă, iar modul în care hotărâm să ne trăim viața, 

țat la anumite persoane, din grupul de 
prieteni, doar pentru că energia lor negativă te cuprindea și pe 

Este destul de dificil să rămâi pozitiv în 
ța unei persoane care abordează viața ca pe o formă 

, în fiecare moment. Totuși, nu poți 
ția tot timpul, așa că dacă ești nevoit să petreci 

ți păstrezi mintea 
și o altă variantă, să le explici acelor persoane 

fel de gândire. Nu spun că schimbarea se 
și va deveni brusc o persoană pozitivă, însă cu 

ță vibrația ta va crește, iar discuțiile consecvente vor 

țit camera de cămin cu o colegă. 
Încă de la începutul anului universitar îmi spunea că va pica 
examenele, că este greu să iei notă de trecere la anumite materii 
și că nu este nici prea încântată de facultatea aleasă. Atunci 

când am început sesiunea, aveam acelea
Rezultatul? Prima sesiune, un eșec total.

În cel de-al doilea semestru, ea a hotărât să renun
și astfel am rămas singură în camera de cămin. Am început să 
lucrez cu mine, să văd și latura pozitivă a s
dedicată cursurile. Rezultatul? Am luat toate examenele, 
inclusiv restanțele de pe primul semestru.

Deci, contează sau nu energia persoanelor din jur? Ne pot ele 
influența? Ce putem face în acest sens. Mi
părerea voastră! 

ADEVĂRUL ȘOCANT despre 
CHEMTRAILS: Motoare turboventilator 

cu presiune înaltă, geoinginerie 
minciuna despre «dârele de condensare»

 

         Minciuna oficială cum că dârele persistente care 
rămân pe cer în urma avioanelor „ar fi doar dâre de 
condensare” este ușor de combătut dacă sunt înțelese și 
reținute anumite aspecte fundamentale.
informații esențiale pentru a demonta povestea falsă despre 
„dârele de condensare”.  
Toate „sursele oficiale” ne spun că dârele lăsate de avioane
brăzdează cerul și persistă ore în șir, blocând soarele și 
perturbând vremea, sunt doar „dâre de condensare
oficială despre „dârele de condensare” este una dintre cele mai 
mari minciuni pe care puterile au perpetuat
masele, ca acestea să ignore pericolul imens creat de 
operațiunile de inginerie climatică ce se desfășoară deasupra 
capetelor noastre zi de zi. Chiar fără a cunoa
despre această problemă, orice persoană dotată cu pu
rațiunii poate înțelege că pe cer sunt pulverizate anumite 
substanțe chimice. Câteva observații simple dau de gândit: dâre 
care sunt întrerupte din loc în loc; încrengături de urme ce pot fi 
văzute o zi iar a doua zi deloc, deși de multe ori sunt aceleași 
condiții atmosferice; uneori poate fi observat un avion care lasă 
o dâră de la un capăt la celălalt al orizontului, adiacent unui alt 
avion la o altitudine aproximativ egală care nu lasă în urma lui 
practic nimic.  
Dârele pot avea compoziții și culori complet diferite. 
unor avioane (de obicei aviocisterne militare care zboară la 
altitudini joase) pot fi văzuți nori nealiniați cu motoarele. Acest 
fapt face ca o parte din dârele de dispersie pulverizate să iasă 

dezbateridezbateridezbateridezbateri 
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unea, aveam aceleași trăiri, asemeni ei. 
șec total. 

al doilea semestru, ea a hotărât să renunțe la facultate 
și astfel am rămas singură în camera de cămin. Am început să 

și latura pozitivă a studenției și să fiu mai 
dedicată cursurile. Rezultatul? Am luat toate examenele, 

țele de pe primul semestru. 

Deci, contează sau nu energia persoanelor din jur? Ne pot ele 
ța? Ce putem face în acest sens. Mi-ar plăcea să aud 

ȘOCANT despre 
CHEMTRAILS: Motoare turboventilator 

cu presiune înaltă, geoinginerie și 
minciuna despre «dârele de condensare» 

 
Minciuna oficială cum că dârele persistente care 

rămân pe cer în urma avioanelor „ar fi doar dâre de 
șor de combătut dacă sunt înțelese și 

ținute anumite aspecte fundamentale. Articolul oferă 
ții esențiale pentru a demonta povestea falsă despre 

” ne spun că dârele lăsate de avioane care 
și persistă ore în șir, blocând soarele și 

dâre de condensare”. Povestea 
oficială despre „dârele de condensare” este una dintre cele mai 
mari minciuni pe care puterile au perpetuat-o pentru a potoli 

e, ca acestea să ignore pericolul imens creat de 
țiunile de inginerie climatică ce se desfășoară deasupra 

capetelor noastre zi de zi. Chiar fără a cunoaște date științifice 
despre această problemă, orice persoană dotată cu puțin simț al 

țelege că pe cer sunt pulverizate anumite 
țe chimice. Câteva observații simple dau de gândit: dâre 

care sunt întrerupte din loc în loc; încrengături de urme ce pot fi 
și de multe ori sunt aceleași 

ferice; uneori poate fi observat un avion care lasă 
o dâră de la un capăt la celălalt al orizontului, adiacent unui alt 
avion la o altitudine aproximativ egală care nu lasă în urma lui 

ții și culori complet diferite. În spatele 
unor avioane (de obicei aviocisterne militare care zboară la 

ți nori nealiniați cu motoarele. Acest 
fapt face ca o parte din dârele de dispersie pulverizate să iasă 
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ușor către o parte a avionului (neparalel din cauza
nealiniate).  
Toate grupările de cercetări climatice și guvernele din lume 
așteaptă cu nerăbdare ca programul de inginerie climatică să fie 
implementat (deși niciuna dintre aceste societăți nu va admite 
adevărul, și anume că geoingineria este folosită deja de acum 
câteva decenii).  Societatea noastră a fost „bine dresată
accepte versiunile oficiale pentru nenumărate probleme; în felul 
acesta cei aflați la putere își ascund crimele la vedere. Faptul că 
explicațiile oficiale pentru ceea ce vedem pe cerurile noastre 
sunt contrare deducției logice și legilor fizicii nu pare să fi 
preocupat până acum majoritatea populației. 
Oficialii ne spun că ceea ce vedem pe cerurile noastre sunt 
„dâre de condensare” și susțin că este perfect normal ca această 
„condensare” să rămână pe cer ore sau chiar zile, lărgindu
împrăștiindu-se până când orizonturi întregi sunt complet 
acoperite. Ceea ce vedem este exact ceea ce ei spun că vor să 
facă cu managementul radiațiilor solare (SRM), de
asigurați că geoingineria încă nu este pusă în practică. Cei care 
aleg să creadă aceste minciuni sfruntate pur și simplu nu vor 
încă să se trezească. 
Problema este că toate avioanele comerciale 
aviocisternele militare sunt echipate cu un 
turboventilatorul cu presiune înaltă, care prin însă
lui nu poate produce niciun tip de dâră de condensare decât în 
circumstanțe extreme. 
Lupta pentru a demasca și a opri geoingineria este o provocare, 
și este necesar să fie câștigată. 
Spre oficializarea colonialismului eurocrat. Europa cu două 
viteze sau stratificarea între ţările nucleu şi ţările periferice

Noul tun radioelectronic al ru
amenință de la mii de kilometri distanță

        O nouă armă radioelectronică, unică în lume, după 
cum o prezintă rușii de la Ria Novosti, a fost testată cu 
succes.  

onform Adevărul.ro: principala caracteristică a noii arme 
rezidă în capacitatea acesteia de a neutraliza tehnica 
inamicului fără a recurge la mijloace tradiţionale de 

distrugere. Mai exact, arma îşi atinge scopul folosind energia. 
„Este vorba de o acţiune fizică indirectă asupra aparaturii de 
bord a avioanelor, a dronelor. Totodată, arma neutralizează 
armamentul de mare precizie”, a explicat reprezentantul oficial 
al ArmHitech-2016.  

Nivelul tehnologic la care s-a ajuns astăzi este foarte aproape de 
cel din filmele SF.  

Să ne amintim doar de Tesla și celebra lui „Rază a Morții”, o 
armă supremă la care lucra și care spera că va aduce pacea p
pământ prin forța sa intimidantă, o armă ale cărei documentații 
au fost confiscate de FBI. Iar acest lucru se petrecea acum peste 
80 de ani.  

De atunci, psihotronica, parapsihologia și tehnologiile de 
graniță au avansat foarte mult, cele mai multe rezult

C
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șor către o parte a avionului (neparalel din cauza duzelor 

și guvernele din lume 
șteaptă cu nerăbdare ca programul de inginerie climatică să fie 

și niciuna dintre aceste societăți nu va admite 
geoingineria este folosită deja de acum 

bine dresată” ca să 
accepte versiunile oficiale pentru nenumărate probleme; în felul 

ți la putere își ascund crimele la vedere. Faptul că 
ale pentru ceea ce vedem pe cerurile noastre 

ției logice și legilor fizicii nu pare să fi 

Oficialii ne spun că ceea ce vedem pe cerurile noastre sunt 
ect normal ca această 

” să rămână pe cer ore sau chiar zile, lărgindu-se și 
se până când orizonturi întregi sunt complet 

acoperite. Ceea ce vedem este exact ceea ce ei spun că vor să 
țiilor solare (SRM), deși suntem 

ți că geoingineria încă nu este pusă în practică. Cei care 
și simplu nu vor 

Problema este că toate avioanele comerciale și toate 
 tip de motor, 

turboventilatorul cu presiune înaltă, care prin însăși construcția 
lui nu poate produce niciun tip de dâră de condensare decât în 

și a opri geoingineria este o provocare, 

Spre oficializarea colonialismului eurocrat. Europa cu două 
viteze sau stratificarea între ţările nucleu şi ţările periferice 

Noul tun radioelectronic al rușilor 
ță de la mii de kilometri distanță 

O nouă armă radioelectronică, unică în lume, după 
, a fost testată cu 

: principala caracteristică a noii arme 
rezidă în capacitatea acesteia de a neutraliza tehnica 

ge la mijloace tradiţionale de 
distrugere. Mai exact, arma îşi atinge scopul folosind energia. 
Este vorba de o acţiune fizică indirectă asupra aparaturii de 

bord a avioanelor, a dronelor. Totodată, arma neutralizează 
at reprezentantul oficial 

a ajuns astăzi este foarte aproape de 

și celebra lui „Rază a Morții”, o 
și care spera că va aduce pacea pe 

ța sa intimidantă, o armă ale cărei documentații 
au fost confiscate de FBI. Iar acest lucru se petrecea acum peste 

și tehnologiile de 
ță au avansat foarte mult, cele mai multe rezultate ale 

acestor cercetări fiind ținute secrete. Și iată că în acest context, 
rușii anunță că pot scoate din funcțiune pe o rază de sute sau mii 
de kilometri tehnica de luptă a adversarului fără să arunce 
măcar o bombă asupra acesteia, fără să lanseze o rac
tragă măcar un glonț…  Cum vor răspunde americanii la această 
provocare?  

Un al Treilea Război Mondial se va extinde 
și în spațiu. Sateliții de supraveghere și 
comunicații sunt primii vizați de către 

atacuri! 
 
          Experții militari spun că, în eventualitatea unei 
confruntări militare, conflictul s-ar extinde inevitabil 
spațiu, fiind expuși la atacuri sateliții americani folosiți 
pentru comunicații și pentru colectarea de informații.

ele trei superputeri militare care ar putea fi, 
protagoniste ale unui „război al stelelor” sunt SUA, 
Rusia și China. 

 
Vice-amiralul american Charles A. Richard a afirmat de curând 
că, deși astăzi nu asistăm la un război în spațiu, nu s
spune nici că ne aflăm într-o desăvâr
completând că ar trebui ca SUA și aliații săi să fie pregătiți și 
pentru o confruntare care s-ar extinde dincolo de limitele 
atmosferei terestre. 
Într-un eventual conflict, China sau Rusia 
tehnologiile militare pentru a împiedica func
americani de supraveghere și comunicații. Acești sateliți sunt 
utilizați pentru detectarea rachetelor de croazieră sau furnizarea 
de informații navelor de luptă. Una dintre cele mai mari 
amenințări ce ar putea veni din partea statelor cu programe 
spațiale avansate, cum ar fi China și Rusia, sau chiar din partea 
țărilor cu programe spațiale de mică anvergură, este potențialul 
de a bloca activitatea sateliților utilizați pentru localizare, mai 
exact cei din cadrul Sistemului de pozi
SUA dispune, în momentul de față, de capacități ofensive și 
defensive superioare oricărei alte puteri globale.
 

Confesiunea șocantă a savantului dr. 
Michio Kaku la TV: 

responsabil pentru uraganele recente
 

       Fizician renumit al lumii vine cu o mă
catalogată drept teorie a conspirației, la televiziunea publică 
CBS, în direct, afirmând ca uraganele sunt cre
tehnologia HAARP, adică create de om prin arme 
meteorologice.  

C
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ținute secrete. Și iată că în acest context, 
șii anunță că pot scoate din funcțiune pe o rază de sute sau mii 

de kilometri tehnica de luptă a adversarului fără să arunce 
măcar o bombă asupra acesteia, fără să lanseze o rachetă sau să 

Cum vor răspunde americanii la această 

Un al Treilea Război Mondial se va extinde 
și în spațiu. Sateliții de supraveghere și 

ții sunt primii vizați de către 
 

ă, în eventualitatea unei 
ar extinde inevitabil și în 

țiu, fiind expuși la atacuri sateliții americani folosiți 
ții și pentru colectarea de informații.  

ele trei superputeri militare care ar putea fi, într-o zi, 
protagoniste ale unui „război al stelelor” sunt SUA, 

amiralul american Charles A. Richard a afirmat de curând 
și astăzi nu asistăm la un război în spațiu, nu s-ar putea 

o desăvârșită stare de pace, 
și aliații săi să fie pregătiți și 

ar extinde dincolo de limitele 

un eventual conflict, China sau Rusia și-ar putea utiliza 
împiedica funcționarea sateliților 

și comunicații. Acești sateliți sunt 
ți pentru detectarea rachetelor de croazieră sau furnizarea 

ții navelor de luptă. Una dintre cele mai mari 
rtea statelor cu programe 

țiale avansate, cum ar fi China și Rusia, sau chiar din partea 
țărilor cu programe spațiale de mică anvergură, este potențialul 

ților utilizați pentru localizare, mai 
de poziționare globală (GPS). 

ță, de capacități ofensive și 
defensive superioare oricărei alte puteri globale. 

șocantă a savantului dr. 
Michio Kaku la TV: HAARP este 

responsabil pentru uraganele recente  

 

an renumit al lumii vine cu o mărturie care era 
ției, la televiziunea publică 

nd ca uraganele sunt create prin 
create de om prin arme 
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erul afirma el, sunt spreyate cu nanoparticule, iar 
furtunile sunt activate prin lasere. 

Exista o baza oficiala HAARP, în Alaska, la Gakona, unde o 
rețea de 180 de antene, instalate cu fața către cer, acționează ca 
radio-transmițăori foarte puternici, pe frecvențe, care au puterea 
de a produce energie de 10 megawați, schimbând păturile 
ionosferice, la o distanța de 50 de km față de pămâ

In 1998 Parlamentu European a trebuit să dea o declara
privire la stațiile acestea, spunând ca sunt folosite î
armatei. 

In anul 2002, o comisie a prezentat în Parlamentul Rusiei, lui 
Vladimir Putin, din partea Comitetului International al 
Apărării,  că HAARP este un proiect care poate ac
“arma meteo”, capabilă de a manipula atmosfera 
 Sursa: Traducere de pe https://worldtruth.tv/dr-michio
confession-on-tv-haarp-is-responsible-for-the-recent-spate-of 
hurricanes/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=Soci
alWarfare 

Mâncarea cu nanotehnologie se 
experimentează în România!

 

Eden Mamut, Florina Bran, Emil Străinu

        La finele anului trecut a fost modificat Regulamentul 
privind informarea consumatorului, în virtutea unei 
directive europene.  

a unul dintre capitole, normativul impune o regulă în 
privinţa tuturor ingredientelor prezente sub formă de 
“nanomateriale fabricate”: trebuie specificate în mod 

clar în lista ingredientelor, denumirile acestora fiind urmate 
de cuvântul “nano” între paranteze 
Prin “nanomaterial fabricat” se înţelege un ingredient produs 
prin nanotehnologie, ce conţine unul sau mai multe elemente de 
dimensiuni de ordinul a 100 nanometri (un metru are un miliard 
de nanometri). 

«Efectele pot fi devastatoare» 

Normativul mai sus-menţionat avertizează: “Nanomaterialele 
oferă oportunităţi tehnice şi comerciale, însă pot prezenta riscuri
pentru mediu şi pot ridica probleme de securitate şi sănătate 
pentru oameni şi animale, de aceea, consumatorii trebuie 
informaţi corespunzător”. Cu alte cuvinte, materialele în 
discuţie conservă bine alimentul, dar pot omorî consumatorul…
Profesorul universitar dr. ing. Eden Mamut, de la Institutul de 
Nanotehnologii şi Surse Alternative de Energie din cadrul 
Universităţii Ovidius din Constanţa, ne-a declarat că 
nanoelementele sunt particule foarte mici, care transportă 
substanţele active, adică E-urile, cele care măresc rezistenţa în 
timp a alimentului.
Nanoelementele măresc eficienţa E-urilor. Astfel, alimentele 

C
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erul afirma el, sunt spreyate cu nanoparticule, iar 

Exista o baza oficiala HAARP, în Alaska, la Gakona, unde o 
ța către cer, acționează ca 

e, care au puterea 
ți, schimbând păturile 

ța de 50 de km față de pământ. 

Parlamentu European a trebuit să dea o declarație cu 
țiile acestea, spunând ca sunt folosite în scopuri ale 

Parlamentul Rusiei, lui 
Comitetului International al 

P este un proiect care poate acționa ca 
“arma meteo”, capabilă de a manipula atmosfera și vremea. 

michio-kakus-shocking-
of 

hurricanes/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=Soci

Mâncarea cu nanotehnologie se 
experimentează în România! 

Florina Bran, Emil Străinu 

La finele anului trecut a fost modificat Regulamentul 
privind informarea consumatorului, în virtutea unei 

a unul dintre capitole, normativul impune o regulă în 
privinţa tuturor ingredientelor prezente sub formă de 

trebuie specificate în mod 
clar în lista ingredientelor, denumirile acestora fiind urmate 
de cuvântul “nano” între paranteze – (NANO).  
Prin “nanomaterial fabricat” se înţelege un ingredient produs 

ai multe elemente de 
dimensiuni de ordinul a 100 nanometri (un metru are un miliard 

menţionat avertizează: “Nanomaterialele 
oferă oportunităţi tehnice şi comerciale, însă pot prezenta riscuri 
pentru mediu şi pot ridica probleme de securitate şi sănătate 
pentru oameni şi animale, de aceea, consumatorii trebuie 
informaţi corespunzător”. Cu alte cuvinte, materialele în 
discuţie conservă bine alimentul, dar pot omorî consumatorul… 

rsitar dr. ing. Eden Mamut, de la Institutul de 
Nanotehnologii şi Surse Alternative de Energie din cadrul 

a declarat că 
nanoelementele sunt particule foarte mici, care transportă 

le care măresc rezistenţa în 
timp a alimentului. 

Astfel, alimentele 

au o durată de viaţă mai lungă, lucru indispensabil în 
industria alimentară actuală.  

“Trebuie menţionat că tehnologiile nano eficientizează acţiu
substanţelor active pe care le transportă, prin modificarea 
structurii materiei, lucru care le face imprevizibile şi extrem de 
periculoase. Încă nu se ştie ce pot produce în domeniul 
alimentar şi nu numai, pentru că au fost prea puţin testate! Este 
posibil ca prin această tehnologie să se fi deschis o cutie a 
Pandorei!” a subliniat profesorul Eden Mamut.

Şi nu e sigura voce avizată care trage un semnal de alarmă.
“Din anul 2009, România a fost supusă unor experimente cu 
tehnologii care par eficiente din punct de vedere economic, dar 
pot avea efecte devastatoare pe viitor. S
timp să nu mai avem controlul sanito-
şi animalelor”, ne-a spus despre nanotehnologie prof. 
Florina Bran, prodecan al Facultăţii de 
Agroalimentară şi a Mediului din cadrul Academiei de Studii 
Economice Bucureşti. 

Ideea a apărut în anul 1959 

Istoria nanotehnologiilor s-a născut în anul 1959, când 
fizicianul Richard Feynmann a pus la bătaie un premiu de 
1.000 de dolari pentru echipa de cercetători care va reuşi să 
manipuleze un material la nivel atomic.
De atunci s-au investit sume uriaşe, în primul rând pentru a 
îmbunătăţi optica microscoapelor electronice. Rezultatele au 
apărut în 1990, când atomii de xenon au fost aranjaţi sub
anumită formă pe o placă de nichel. Abia după anul 2000 s
constatat că tehnologia nano nu înseamnă doar aranjare spaţială 
a materiei, ci şi modificare a proprietăţilor acesteia.

“Nanotehnologiile pot schimba astăzi funcţionalităţile 
obiectelor. Să dăm un exemplu: până la nanotehnologie, cel mai 
bun conductor de căldură era diamantul. Astăzi, nanotuburile de 
carbon sunt de trei ori mai bune conductoare de căldură decât 
diamantul. Anul trecut, pe nanoparticule de argint şi aur s
pus straturi extrem de fine de extract de venin de albină. 
Această combinaţie a fost injectată unui bolnav de cancer în 
zona afectată. Substanţa injectată a atacat selectiv celulele 
bolnave şi l-a vindecat pe pacient. Aceasta este varianta bună! 
Au început însă să se fabrice nanoroboţi militari, care pot scăpa 
foarte uşor de sub control. Iată doar un exemplu pentru care 
lumea ştiinţifică priveşte cu mare precauţie această tehnologie. 
Nu ştim ce surprize neplăcute ne poate produce în viitor”, ne
declarat profesor dr. inginer Eden Mamut

«Reprezintă un risc şi o ameninţare pentru securitatea 
naţională» 

 “În momentul de faţă, mai multe firme introduc elemente de 
nanotehnologie în produse farmaceutice şi aditivi alimentari, 
care accentuează sau produc maladii şi boli foarte grave. 
Savanţi renumiţi au atenţionat că nanotehnologia utilizată fără 
discernământ poate afecta durata de viaţă a oamenilor şi, 
scăpată de sub control în zona industrială, poate provoca 

dezbateridezbateridezbateridezbateri 
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au o durată de viaţă mai lungă, lucru indispensabil în 

“Trebuie menţionat că tehnologiile nano eficientizează acţiunea 
substanţelor active pe care le transportă, prin modificarea 
structurii materiei, lucru care le face imprevizibile şi extrem de 
periculoase. Încă nu se ştie ce pot produce în domeniul 
alimentar şi nu numai, pentru că au fost prea puţin testate! Este 

ibil ca prin această tehnologie să se fi deschis o cutie a 
ubliniat profesorul Eden Mamut. 

Şi nu e sigura voce avizată care trage un semnal de alarmă. 
“Din anul 2009, România a fost supusă unor experimente cu 

punct de vedere economic, dar 
pot avea efecte devastatoare pe viitor. S-ar putea ca în scurt 

-genetic asupra oamenilor 
a spus despre nanotehnologie prof. dr. 

, prodecan al Facultăţii de Economie 
Agroalimentară şi a Mediului din cadrul Academiei de Studii 

a născut în anul 1959, când 
fizicianul Richard Feynmann a pus la bătaie un premiu de 

hipa de cercetători care va reuşi să 
manipuleze un material la nivel atomic. 

au investit sume uriaşe, în primul rând pentru a 
îmbunătăţi optica microscoapelor electronice. Rezultatele au 
apărut în 1990, când atomii de xenon au fost aranjaţi sub o 
anumită formă pe o placă de nichel. Abia după anul 2000 s-a 
constatat că tehnologia nano nu înseamnă doar aranjare spaţială 

care a proprietăţilor acesteia. 

“Nanotehnologiile pot schimba astăzi funcţionalităţile 
un exemplu: până la nanotehnologie, cel mai 

bun conductor de căldură era diamantul. Astăzi, nanotuburile de 
carbon sunt de trei ori mai bune conductoare de căldură decât 
diamantul. Anul trecut, pe nanoparticule de argint şi aur s-au 

fine de extract de venin de albină. 
Această combinaţie a fost injectată unui bolnav de cancer în 
zona afectată. Substanţa injectată a atacat selectiv celulele 

a vindecat pe pacient. Aceasta este varianta bună! 
noroboţi militari, care pot scăpa 

foarte uşor de sub control. Iată doar un exemplu pentru care 
lumea ştiinţifică priveşte cu mare precauţie această tehnologie. 
Nu ştim ce surprize neplăcute ne poate produce în viitor”, ne-a 

en Mamut. 

«Reprezintă un risc şi o ameninţare pentru securitatea 

“În momentul de faţă, mai multe firme introduc elemente de 
nanotehnologie în produse farmaceutice şi aditivi alimentari, 
care accentuează sau produc maladii şi boli foarte grave. 
Savanţi renumiţi au atenţionat că nanotehnologia utilizată fără 
discernământ poate afecta durata de viaţă a oamenilor şi, 
scăpată de sub control în zona industrială, poate provoca 
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dezastre ecologice. Repet, folosită fără discernământ, 
nanotehnologia reprezintă un risc şi o ameninţare pentru 
securitatea naţională”, a declarat pentru Libertatea generalul în 
rezervă dr. Emil Străinu, fost consilier parlamentar pe 
probleme de ameninţări neconvenţionale şi asimetrice.

Nanoroboţii ar putea fi cei mai buni spioni sau luptători din 
lume 

Realizarea nanoroboţilor a avut de la început o latură medicală 
şi una militară. Cea medicală se referă la capacitatea acestor 
maşinării micuţe de a repara omul pe interior, repede, eficient, 
fără urme. Latura militară se referă la posibilitatea de a spiona 
fără a lăsa urme sau chiar la a ataca anumite obiective fără ca 
acest tip de atac microscopic să poată fi anihilat în vreun fel 
asta pentru că nu există, deocamdată, contramăsuri!

Marina rusă a declasificat dosare
în care au fost consemnate de-
timpului mai multe întâlniri cu nave 

extraterestre 
 

Vladimir Azhazha

        Înregistrările datează, în mare măsură, din perioada 
comunistă şi au fost consemnate fenomene stranii şi 
inexplicabile cu care s-a confruntat armata rusă într
perioadă de aproximativ 50 de ani. 

hiar înainte ca informaţiile să devină publice, s
o echipă de cercetare condusă de un fost ofiţer în marina 
rusă şi cercetător celebru al fenomenului OZN, Vladimir 

Azhazha, care a emis teorii concludente cu privire la aceste 
fenomene. 

„Cincizeci la sută dintre întâlnirile cu OZN-urile s
în apă, fie în oceane, mări sau lacuri. În acest sens, tindem să 
credem că fiinţele de pe alte planete iubesc apa

C
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dezastre ecologice. Repet, folosită fără discernământ, 
intă un risc şi o ameninţare pentru 

securitatea naţională”, a declarat pentru Libertatea generalul în 
, fost consilier parlamentar pe 

probleme de ameninţări neconvenţionale şi asimetrice. 

buni spioni sau luptători din 

 

Realizarea nanoroboţilor a avut de la început o latură medicală 
şi una militară. Cea medicală se referă la capacitatea acestor 
maşinării micuţe de a repara omul pe interior, repede, eficient, 

ă se referă la posibilitatea de a spiona 
fără a lăsa urme sau chiar la a ataca anumite obiective fără ca 
acest tip de atac microscopic să poată fi anihilat în vreun fel – 
asta pentru că nu există, deocamdată, contramăsuri! 

Marina rusă a declasificat dosarele secrete 
-a lungul 

timpului mai multe întâlniri cu nave 

Vladimir Azhazha 

 

Înregistrările datează, în mare măsură, din perioada 
comunistă şi au fost consemnate fenomene stranii şi 

a confruntat armata rusă într-o 

hiar înainte ca informaţiile să devină publice, s-a format 
o echipă de cercetare condusă de un fost ofiţer în marina 
rusă şi cercetător celebru al fenomenului OZN, Vladimir 

care a emis teorii concludente cu privire la aceste 

urile s-au petrecut 
în apă, fie în oceane, mări sau lacuri. În acest sens, tindem să 
credem că fiinţele de pe alte planete iubesc apa”, a precizat 

Vladimir Azhazha. Un submarin rus care a avut o misiune în 
Oceanul Pacific a detectat pe fundul oceanului şase obiecte 
neidentificate care se mişcau cu viteze uluitoare. În urma unor 
manevre abil executate, echipajul rus a scos submarinul la 
suprafaţă şi astfel a reuşit să scape de urmăritori. Obiectele 
neidentificate au ieşit din ocean luându
cerului. În doar câteva secunde nu au mai fost zărite nici pe 
radar. 

„În cele mai multe dintre cazuri, obiectele neidentificate 
dezvoltau viteze impresionante, de peste 300 de noduri. 
Acceleraţia era atât de puternică încât ai senzaţia că legile 
fizicii sunt sfidate de OZN-urile care se aflau în apă. Nu trebuie 
să uităm că în apă este extrem de dificil pentru a dezvolta 
asemenea viteze în condiţiile în care un submarin din ziua de 
astăzi nu se poate deplasa cu mai mult de 20 de noduri pe oră
susţine Azhazha în raportul său. 

O altă întâmplare neobișnuită s-a petrecut în 1982, în Lacul 
Baikal, unde un grup de pescari a alertat autorităţile locale că
mai multe lumini puternice se văd pe fundul lacului. Atunci a 
fost trimisă armata şi mai mulţi scafandri s
adâncurile lacului. La aproximativ 50 de metri adâncime s
întâlnit cu mai multe fiinţe umanoide îmbrăcate în costume 
argintii. Au încercat să-i prindă, dar s
trei soldaţi ruşi au fost omorâţi şi al
efemeride.ro. „Este posibil ca aceşti umanoizi să aibă baze 
militare pe fundul apelor pentru că acolo omul ajunge foarte 
rar. Aceasta este doar o ipoteză, dar trebuie şi ea luată 
încalcul”, este de părere fostul ofiţer rus.

Acestea sunt doar câteva dintre cele mai importante întâlniri pe 
care le-a avut armata din Rusia cu diverse forme de viaţă care 
provin din îndepărtatul Univers. 

Au descoperit cosmonau
spațială viață de origine extraterestră? 
Microorganismele de pe exteriorul ISS 

care îi intrigă pe cercetători

traducere și adaptare: Radu UNGUREANU

         Bacterii vii au fost descoperite pe exteriorul Sta
Spațiale Internaționale, iar acestea ar putea fi de origine 
extraterestră, potrivit inginerul rus Anton Shkaplerov.
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Un submarin rus care a avut o misiune în 
Oceanul Pacific a detectat pe fundul oceanului şase obiecte 
neidentificate care se mişcau cu viteze uluitoare. În urma unor 
manevre abil executate, echipajul rus a scos submarinul la 

fel a reuşit să scape de urmăritori. Obiectele 
neidentificate au ieşit din ocean luându-şi zborul spre culmile 
cerului. În doar câteva secunde nu au mai fost zărite nici pe 

În cele mai multe dintre cazuri, obiectele neidentificate 
impresionante, de peste 300 de noduri. 

Acceleraţia era atât de puternică încât ai senzaţia că legile 
urile care se aflau în apă. Nu trebuie 

să uităm că în apă este extrem de dificil pentru a dezvolta 
e în care un submarin din ziua de 

astăzi nu se poate deplasa cu mai mult de 20 de noduri pe oră”, 

a petrecut în 1982, în Lacul 
Baikal, unde un grup de pescari a alertat autorităţile locale că 
mai multe lumini puternice se văd pe fundul lacului. Atunci a 
fost trimisă armata şi mai mulţi scafandri s-au scufundat în 
adâncurile lacului. La aproximativ 50 de metri adâncime s-au 
întâlnit cu mai multe fiinţe umanoide îmbrăcate în costume 

i prindă, dar s-a iscat o confruntare şi 
trei soldaţi ruşi au fost omorâţi şi alți patru răniţi, conform 

Este posibil ca aceşti umanoizi să aibă baze 
militare pe fundul apelor pentru că acolo omul ajunge foarte 

doar o ipoteză, dar trebuie şi ea luată 
”, este de părere fostul ofiţer rus. 

Acestea sunt doar câteva dintre cele mai importante întâlniri pe 
a avut armata din Rusia cu diverse forme de viaţă care 

perit cosmonauții de pe stația 
țială viață de origine extraterestră? 

Microorganismele de pe exteriorul ISS 
care îi intrigă pe cercetători 

și adaptare: Radu UNGUREANU 

 

Bacterii vii au fost descoperite pe exteriorul Stației 
ționale, iar acestea ar putea fi de origine 

extraterestră, potrivit inginerul rus Anton Shkaplerov.  
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cesta a declarat că microorganismele nu erau la lansarea 
ISS în 1998 și cel mai probabil au ajuns în jurul stației 
din spațiu. 

După ce testele inițiale de la bordul stației orbitale au arătat că 
sunt inofensive pentru oameni, acestea au fost aduse pe Pământ 
pentru a fi studiate mai în detaliu. Astronautul rus, care va 
efectua a treia călătorie pe ISS în decembrie, în cadrul 
echipajului expediției 54, a ținut să puncteze faptul că se știe ce 
fel de microorganisme au ajuns în spațiu de pe Pământ la 
plasarea pe orbită a statției orbitalee, dar că cele
acum par a avea o provenineță diferită. 

„Acestea au venit din spațiul cosmic și s-au așezat de
suprafeței exterioare. Sunt studiate iar până acum se pare că nu 
reprezintă niciun pericol. Bacteriile de pe Pamânt au fost aduse 
accidental pe stația spațială pe tablete, PC-uri și alte materiale 
care sunt plasate la bord”, a declarat Shkaplerov.

Experimentele anterioare au arătat că bacteriile pot suferi 
transformări în spațiu, lucru ce îi face pe anumiți cercetători să 
fie circumspecți cu privire la descoperirea lui Shkaplerov, mulți 
fiind convinși că și aceste bacterii ajunse pe exteriorul sta
sunt de pe Pământ și cel mai probabil au suferit anumite mutații. 
Dacă sunt sau nu terestre, doar studiile amănun
lumină în acest caz, rezultatul lor putând foarte bine să ne facă 
să afirmăm fie că asistăm la prima probă reală a existen
și în alte locuri din Univers, fie doar că încă o dată în plus omul 
dă dovadă de iresponsabilitate, fiind capabil nu doar să 
contamineze și polueze Pământul, ci și cosmosul…
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5121695/Have
alien-life-ISS.html 

Obiect zburător misterios, filmat de către 
un astronaut de pe Stația Spațială 

Internațională. Ce susțin cei de la NASA 
că a fost? 

Tomi T

        Un astronaut aflat pe Stația Spațială Internațională a 
realizat o filmare în care apare un obiect enigmatic care se 
deplasează cu mare viteză.  

cest obiect zburător, recent filmat, a generat deja o 
sumedenie de controverse. Obiectul a
repeziciune în atmosfera Pământului, urmând o 

traiectorie piezișă, și apoi a dispărut din fața obiectivului 
camerei video. 

După publicarea filmării, reprezentanții NASA au susținut, 
atunci când li s-au cerut explicații, că misteriosul obiect 
zburător nu este decât un meteor. În schimb, unele dintre 
persoanele care au vizionat filmarea susțin că NASA ar încearca 
să ne ascundă (așa cum ar fi procedat și până acum, în repetate 

A
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cesta a declarat că microorganismele nu erau la lansarea 
și cel mai probabil au ajuns în jurul stației 

țiale de la bordul stației orbitale au arătat că 
sunt inofensive pentru oameni, acestea au fost aduse pe Pământ 
pentru a fi studiate mai în detaliu. Astronautul rus, care va 
efectua a treia călătorie pe ISS în decembrie, în cadrul 

ției 54, a ținut să puncteze faptul că se știe ce 
țiu de pe Pământ la 

ției orbitalee, dar că cele descoperite 

șezat de-a lungul 
ței exterioare. Sunt studiate iar până acum se pare că nu 

reprezintă niciun pericol. Bacteriile de pe Pamânt au fost aduse 
și alte materiale 

clarat Shkaplerov. 

Experimentele anterioare au arătat că bacteriile pot suferi 
țiu, lucru ce îi face pe anumiți cercetători să 

ți cu privire la descoperirea lui Shkaplerov, mulți 
pe exteriorul stației 

și cel mai probabil au suferit anumite mutații. 
Dacă sunt sau nu terestre, doar studiile amănunțite vor face 
lumină în acest caz, rezultatul lor putând foarte bine să ne facă 

reală a existenței vieții 
și în alte locuri din Univers, fie doar că încă o dată în plus omul 
dă dovadă de iresponsabilitate, fiind capabil nu doar să 

și polueze Pământul, ci și cosmosul… sursa: 
121695/Have-cosmonauts-

Obiect zburător misterios, filmat de către 
ția Spațială 

țională. Ce susțin cei de la NASA 

TOHANEANU 

ția Spațială Internațională a 
în care apare un obiect enigmatic care se 

cest obiect zburător, recent filmat, a generat deja o 
sumedenie de controverse. Obiectul a intrat cu 
repeziciune în atmosfera Pământului, urmând o 

șă, și apoi a dispărut din fața obiectivului 

ții NASA au susținut, 
ții, că misteriosul obiect 

zburător nu este decât un meteor. În schimb, unele dintre 
țin că NASA ar încearca 

șa cum ar fi procedat și până acum, în repetate 

rânduri) existența unor ființe extratereștre, care ar ține Pământul 
sub observație, de mai multă vreme. 

Filmul a fost realizat de către Paol
italian, și include o scurtă secvență în care apare o sferă 
luminoasă ce se deplasează cu mare viteză. În opinia 
astronauților de pe Stația Spațială Internațională nu e vorba 
decât despre un deșeu spațial. Totuși, atât NASA, cât și 
teoriei (de tip conspiraționist) conform căreia agenția spațială 
americană ar oculta adevărul despre extratere
respins opinia pe care au emis-o membrii echipajului de pe 
stația spațială. 

Anterior, NASA a mai fost acuzată că tăin
larg existența extratereștrilor, mai ales după ce nu mai puțin de 
șase obiecte zburătoare neidentificate au apărut pe o filmare în 
direct, iar apoi, la doar câteva secunde, respectiva filmare live a 
fost întreruptă și au fost introduse grabnic imaginile furnizate de 
către o altă cameră video, aflată în interiorul sta
Unii dintre privitori susțin, pe baza filmării, că misteriosul 
obiect zburător a fost prea lent pentru un meteor (corpuscule 
cerești numite, popular, „stele căzătoare”), că nici măcar cel mai 
lent meteor cu putință nu s-ar putea deplasa cu o viteză atât de 
mică. Mai mult, obiectul zburător observat a
caracteristici mai neobișnuite, atipice pentru corpurile cosmice 
de mici dimensiuni care traversează
planetei noastre. 

Care să fie adevărul? Are cineva ceva de ascuns?
fost un simplu meteor? 
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ța unor ființe extratereștre, care ar ține Pământul 

 

Filmul a fost realizat de către Paolo Nespoli, un astronaut 
și include o scurtă secvență în care apare o sferă 

luminoasă ce se deplasează cu mare viteză. În opinia 
ților de pe Stația Spațială Internațională nu e vorba 

șeu spațial. Totuși, atât NASA, cât și adepții 
ționist) conform căreia agenția spațială 

americană ar oculta adevărul despre extratereștri și OZN-uri au 
o membrii echipajului de pe 

 

Anterior, NASA a mai fost acuzată că tăinuiește față de publicul 
ța extratereștrilor, mai ales după ce nu mai puțin de 

șase obiecte zburătoare neidentificate au apărut pe o filmare în 
apoi, la doar câteva secunde, respectiva filmare live a 

use grabnic imaginile furnizate de 
către o altă cameră video, aflată în interiorul stației spatiale. 

țin, pe baza filmării, că misteriosul 
obiect zburător a fost prea lent pentru un meteor (corpuscule 

e căzătoare”), că nici măcar cel mai 
ar putea deplasa cu o viteză atât de 

mică. Mai mult, obiectul zburător observat a avut 
șnuite, atipice pentru corpurile cosmice 

de mici dimensiuni care traversează în genere atmosfera 

Care să fie adevărul? Are cineva ceva de ascuns? Sau chiar a 
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Un înalt oficial al guvernului japonez 
confirmă recuperarea parțială a unei 

epave OZN 

       “Unul dintre înalţii oficiali ai guvernului japonez, care 
cunoaşte elemente despre operaţiunea secretă de recuperare 
a rămăşiţelor unui OZN eşuat în ocean la data
decembrie 2012, a acceptat să dea unele detalii în legătură 
cu această acţiune, sub acoperirea anonimatului.

ursa a confirmat că marina Japoneză a recuperat un 
fragment masiv dintr-o navă de provenienţă extraterestră. 
Oficialul japonez a declarat: „Afirm în deplină cunoştinţă 

de cauză că scafandrii Marinei de pe distrugătorul JS Kurama 
au adus la suprafaţa apei un fragment mare din epava unui 
OZN. 

La acţiunea de recuperare au luat parte atât ingineri militari, cât 
şi civili. Fragmentul epavei se afla acum în siguranţă la bordul 
JS Kurama, care este nava folosită de marină japoneză pentru 
astfel de operaţiuni de salvare.” 

Aceeaşi sursă guvernamentală, care lucrează în cadrul biroului 
Primului Ministru japonez, a oferit mai apoi detalii despre felul 
în care guvernul şi armata japoneză au plănuit să ţină secretă 
această operaţiune faţă de mass-media internaţională.

„Guvernul plănuieşte să nege totul în legătură cu acest OZN. 
Marile agenţii de ştiri încă nu s-au sesizat în legătură cu acest 
eveniment şi asta convine guvernului nostru. Totuşi, unele 
agenţii mai mici, independente, cum ar fi Inothernewz.com, au 
răspândit vestea şi asta îi sperie destul de mult pe cei care au 
fost implicaţi în această operaţiune. 

Cu cât se vor pune mai puţine întrebări, cu atât mai bine. După 
cum vă puteţi imagina, recuperarea epavei OZN
clasificată deja la cel mai înalt nivel.” OZN-
observat de reporterii mai multor agenţii de ştiri, de Poliţie şi de 
alte vehicule de salvare, în momentul în care s
ocean. 

Sursa a declarat că mai întâi scafandrii s-au scufundat în 
Oceanul Pacific, observând epava OZN-ului şi făcând mai 
multe fotografii. Cu ajutorul acestor fotografii, inginerii de la 
bordul vasului militar au pus la punct un plan de ridica
suprafaţă a unei părţi din OZN-ul eşuat. 

„Fragmentul din epavă cântăreşte mai mult de o tonă. Suprafaţa 
lui metalică este dintr-o substanţă ce nu este cunoscută pe 
planeta noastră. Teste suplimentare vor fi făcute imediat.” a mai 
spus oficialul. 

El a descris piesa din OZN-ul eşuat în ocean ca fiind „un 
fragment masiv de metal care este mai mare dec ât un 
apartament de mărime medie din Tokio.” 

S 
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Un înalt oficial al guvernului japonez 
țială a unei 

“Unul dintre înalţii oficiali ai guvernului japonez, care 
cunoaşte elemente despre operaţiunea secretă de recuperare 
a rămăşiţelor unui OZN eşuat în ocean la data de 4 
decembrie 2012, a acceptat să dea unele detalii în legătură 
cu această acţiune, sub acoperirea anonimatului. 

ursa a confirmat că marina Japoneză a recuperat un 
o navă de provenienţă extraterestră. 

„Afirm în deplină cunoştinţă 
de cauză că scafandrii Marinei de pe distrugătorul JS Kurama 
au adus la suprafaţa apei un fragment mare din epava unui 

La acţiunea de recuperare au luat parte atât ingineri militari, cât 
a acum în siguranţă la bordul 

JS Kurama, care este nava folosită de marină japoneză pentru 

Aceeaşi sursă guvernamentală, care lucrează în cadrul biroului 
Primului Ministru japonez, a oferit mai apoi detalii despre felul 

care guvernul şi armata japoneză au plănuit să ţină secretă 
media internaţională. 

„Guvernul plănuieşte să nege totul în legătură cu acest OZN. 
au sesizat în legătură cu acest 

sta convine guvernului nostru. Totuşi, unele 
agenţii mai mici, independente, cum ar fi Inothernewz.com, au 
răspândit vestea şi asta îi sperie destul de mult pe cei care au 

ât mai bine. După 
cum vă puteţi imagina, recuperarea epavei OZN-ului a fost 

-ul a fost însă 
observat de reporterii mai multor agenţii de ştiri, de Poliţie şi de 
alte vehicule de salvare, în momentul în care s-a prăbuşit în 

au scufundat în 
ului şi făcând mai 

multe fotografii. Cu ajutorul acestor fotografii, inginerii de la 
bordul vasului militar au pus la punct un plan de ridicare la 

„Fragmentul din epavă cântăreşte mai mult de o tonă. Suprafaţa 
o substanţă ce nu este cunoscută pe 

planeta noastră. Teste suplimentare vor fi făcute imediat.” a mai 

ul eşuat în ocean ca fiind „un 
fragment masiv de metal care este mai mare dec ât un 

Guvernul japonez nu a permis agenţiilor de ştiri să facă 
fotografii la locul recuperării, dar cu toate acestea
Inothernewz.com a reuşit să obţină o imagine a vasului JS 
Kurama în timpul operaţiunii de salvare.

Din păcate, operaţiunea efectivă nu a putut fi observată, 
deoarece Marina a interpus flancul distrugătorului între malul 
portului şi zona de unde a fost ridicată epavă. Oficialul japonez 
a declarat că guvernul nu are de gând să permită apariţia vreunei 
fotografii a obiectului respectiv. 

„După ce toate fragmentele vor fi recuperate, ele vor fi duse 
imediat la o bază militară de înaltă securitate din insula 
Okinawa. Cel puţin această este intenţia la momentul de faţă” a 
mai spus sursa guvernamentală. 

În final, ea totuşi a adăugat: „Lumea are dreptul să cunoască 
adevărul despre acest obiect din spaţiu care a eşuat pe Pământ. 
Este mult prea important ca să fie ţin
perioadă vor apărea fără îndoială numeroase negări ale 
oficiliatilor cu privire la acest eveniment.

Însă populaţia are dreptul să ştie, are dreptul să cunoască toate 
acestea.” Marina Japoneză a dat publicităţii următoarea 
fotografie, surprinsă în timp ce OZN-
oceanului: 

Purtătorul de cuvânt al Marinei, Yoshido Hari, a declarat: „Am 
dorit să oferim lumii această fotografie şi astfel să confirmăm 
ştirea. Menirea ei este să susţină ceea ce unii oameni din 
Okinawa tocmai au observat că s-a petrecut.

Vom rămâne probabil încă multe zile pe ocean, până când vom 
reuşi să recuperăm întregul OZN, dar în cele din urmă vom 
reuşi să facem aceasta.” 

Ulterior, se pare că guvernul japonez a luat hotărârea să divulge 
totul prin agenţiile internaţionale de ştiri şi să prezinte filmări 
documentate ale OZN-ului şi ale operaţiunii de salvare din 
ocean, însă ca un făcut tot atunci două echipe de „oameni de 
ştiinţă” americani au sosit fulgerător în Japonia, „pentru a
susţine şi ajuta pe oamenii de ştiinţă japonezi în eforturile lor de 
a descifra misteriosul obiect”. Şi, bineînţeles, de atunci nu s
mai auzit nimic despre acesta.”
http://www.edituradaksha.ro/articles/view/guvernul-japonez

recuperarea-partiala-a-unei-epave-ozn-a42; Foto: 2012 Google
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Guvernul japonez nu a permis agenţiilor de ştiri să facă 
fotografii la locul recuperării, dar cu toate acestea 
Inothernewz.com a reuşit să obţină o imagine a vasului JS 
Kurama în timpul operaţiunii de salvare. 

Din păcate, operaţiunea efectivă nu a putut fi observată, 
deoarece Marina a interpus flancul distrugătorului între malul 

icată epavă. Oficialul japonez 
a declarat că guvernul nu are de gând să permită apariţia vreunei 

„După ce toate fragmentele vor fi recuperate, ele vor fi duse 
imediat la o bază militară de înaltă securitate din insula 

nawa. Cel puţin această este intenţia la momentul de faţă” a 

În final, ea totuşi a adăugat: „Lumea are dreptul să cunoască 
adevărul despre acest obiect din spaţiu care a eşuat pe Pământ. 
Este mult prea important ca să fie ţinut secret. În următoarea 
perioadă vor apărea fără îndoială numeroase negări ale 
oficiliatilor cu privire la acest eveniment. 

Însă populaţia are dreptul să ştie, are dreptul să cunoască toate 
acestea.” Marina Japoneză a dat publicităţii următoarea 

-ului se prăbuşea în apele 

 

Purtătorul de cuvânt al Marinei, Yoshido Hari, a declarat: „Am 
dorit să oferim lumii această fotografie şi astfel să confirmăm 
ştirea. Menirea ei este să susţină ceea ce unii oameni din 

a petrecut. 

Vom rămâne probabil încă multe zile pe ocean, până când vom 
reuşi să recuperăm întregul OZN, dar în cele din urmă vom 

Ulterior, se pare că guvernul japonez a luat hotărârea să divulge 
ul prin agenţiile internaţionale de ştiri şi să prezinte filmări 

ului şi ale operaţiunii de salvare din 
ocean, însă ca un făcut tot atunci două echipe de „oameni de 
ştiinţă” americani au sosit fulgerător în Japonia, „pentru a-i 

şi ajuta pe oamenii de ştiinţă japonezi în eforturile lor de 
a descifra misteriosul obiect”. Şi, bineînţeles, de atunci nu s-a 

i auzit nimic despre acesta.”SURSE 
japonez-confirma-in-mod-oficial-

Foto: 2012 Google 
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Extratereştrii, intratereștrii şi OSN
din adâncurile mărilor şi oceanelor: o 
istorie fabuloasă din vechime şi până în 

prezent! 
 
         Fie că vorbim despre extratereştri, fie că vorbim 
despre intratereștri, aceştia, după cum ne arată şi istoria, 
dar şi diverşi cercetători, ocupă atât uscatul, câ
oceanele. 

um ştim că un OZN sau OSN este de origine 
extraterestră, intraterestră, militară sau nazistă (Haunebu 
şi Vril) este într-adevăr greu de răspuns, deoarece 

diferenţele sunt atât de mici, încât pot trece neobservate. În 
cazul farfuriilor zburătoare naziste Haunebu şi Vril, acestea au 
inscripționată întotdeauna o svastică despre care cei ce le
zărit au spus că este „inconfundabilă”. 

 
OSN-urile: Obiectele Subacvatice Neidentificate

În ceea ce priveşte observaţiile privind OZN-urile, raportate de 
martori oculari, se remarcă o stranie preferinţă a lor pentru apă. 
Chiar se vorbeşte adesea de OSN-uri – Obiecte Subacvatice 
Neidentificate – ca fiind ipostaze ale unor OZN
 
Un astfel de caz s-a petrecut la 6 iulie 1965, când o
marinarii de pe petrolierul norvegian Jawesta, care naviga în 
Oceanul Atlantic, au observat un obiect cilindric de mari 
dimensiuni ieşind din apă şi luându-şi zborul, la o distanţă 
destul de mică de vas. Pe flancurile obiectului au fost zărite 
hublouri, iar din partea posterioară ieşea o lungă flacără 
albăstruie. 
 
În ziua de 30 iulie cargoul argentinian Naviero
coastelor braziliene, a observat un „tub” luminos bine conturat, 
de circa 30 de metri lungime, şi 1-1,5 metri diametru, 
deplasându-se la 3-5 metri deasupra apei şi la o distanţă de 15 
metri de vas. Observaţia a durat 15 minute, după care ciudatul 
obiect s-a scufundat în adâncuri. Exemple de relatările de tipul 
acesta sunt foarte multe. Există însă şi unele mai particulare.

Portavionul american însoţit două zile de un OSN

Un caz mediatizat este cel al unui portavion american escortat 
de alte 12 nave, care a descoperit cu ajutorul aparaturii de 
detecţie submarină existenţa unui obiect care se deplasa sub apă 

C
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Fie că vorbim despre extratereştri, fie că vorbim 
ștri, aceştia, după cum ne arată şi istoria, 

dar şi diverşi cercetători, ocupă atât uscatul, cât şi mările şi 

um ştim că un OZN sau OSN este de origine 
extraterestră, intraterestră, militară sau nazistă (Haunebu 

adevăr greu de răspuns, deoarece 
diferenţele sunt atât de mici, încât pot trece neobservate. În 

iilor zburătoare naziste Haunebu şi Vril, acestea au 
ționată întotdeauna o svastică despre care cei ce le-au 

 

urile: Obiectele Subacvatice Neidentificate 

urile, raportate de 
martori oculari, se remarcă o stranie preferinţă a lor pentru apă. 

Obiecte Subacvatice 
ca fiind ipostaze ale unor OZN-uri. 

a petrecut la 6 iulie 1965, când ofiţerii şi 
, care naviga în 

Oceanul Atlantic, au observat un obiect cilindric de mari 
şi zborul, la o distanţă 

destul de mică de vas. Pe flancurile obiectului au fost zărite 
ublouri, iar din partea posterioară ieşea o lungă flacără 

Naviero, aflat în largul 
coastelor braziliene, a observat un „tub” luminos bine conturat, 

1,5 metri diametru, 
5 metri deasupra apei şi la o distanţă de 15 

metri de vas. Observaţia a durat 15 minute, după care ciudatul 
Exemple de relatările de tipul 

acesta sunt foarte multe. Există însă şi unele mai particulare. 

Portavionul american însoţit două zile de un OSN 

Un caz mediatizat este cel al unui portavion american escortat 
de alte 12 nave, care a descoperit cu ajutorul aparaturii de 
detecţie submarină existenţa unui obiect care se deplasa sub apă 

cu 280 km/oră (viteza maximă a unui submarin este de 65 
km/oră). 
 
Flotila a fost însoţită de misteriosul obiect timp de 48 de ore, 
după care acesta a plonjat vertical, pierzându
de metri adâncime, deci într-o zonă în care submarinele 
obişnuite nu se mai pot aventura. Este drept, se pot coborî 
greoaiele batiscafe. Inventatorul lor, profesorul J. Piccard, în 
timpul testării submersibilului XP-15, a observat nişte obiecte 
lungi de aproximativ treizeci de metri, care nu erau în niciun 
caz nici vieţuitoare, nici submarine, şi care efectuau manevre pe 
care observatorul le-a descris drept „inteligente”.
 
Uriaşele cercuri luminoase rotitoare subacvatice

 
În diverse locuri de pe glob, dar în special în Golful Persic şi 
Oceanul Indian, au fost semnalate uriaşe cercuri luminoase 
rotitoare subacvatice. De pildă, vasul de cercetări rus 
Vorobiev a detectat la 20 de metri adâncime un imens cerc alb, 
cu diametrul de 180-200 de metri, împărţit în opt sectoare şi 
care se învârtea în sens invers acelor de ceasornic. S
ipoteza, nu pe deplin convingătoare, că aceste cercuri imense n
ar fi decât colonii de microorganisme luminoase de tipul 
„micrococus phosphoris”, mişcate de vârtejuri marine.
 
OSN-urile lacustre 

Dar există şi OSN-uri lacustre. Locuitorii din jurul lacului 
Titicaca (Peru, Bolivia) au surprins atâtea „farfurii zburătoare” 
venind dinspre lac sau dispărând spre lac, încât la un moment 
dat s-a pus problema dacă pe fundul lacului nu există o „bază” 
de OZN-uri. Potrivit unor relatări din presa rusă, un OZN aflat, 
zice-se, în dificultate, a „aterizat” pătrunzând apoi sub gheaţa 
lacului Beloe (regiunea Vologda), ieşind mai târziu de acolo cu 
atâta forţă încât a dislocat o cantitate imensă de pământ din mâl.
 
Străpungerea stratului de gheaţă de către un OZN s
semnalat şi pe lacul Ladoga (Rusia) şi lacul Uppramen (Suedia). 
„Aterizările” pe suprafaţa apei sunt de altfel atât de frecvent 
semnalate încât par să acrediteze ideea că aceste obiecte 
neobișnuite caută apa în mod deliberat.
rapoarte în care se afirmă că apa unor iazuri a fost complet 
absorbită de nişte OZN-uri sau, dimpotrivă, sporită prin 
evacuarea unei „ape reziduale”. 

 

dezbateridezbateridezbateridezbateri 

Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie Lohanul nr.  43,  decembrie     2017201720172017 

eza maximă a unui submarin este de 65 

Flotila a fost însoţită de misteriosul obiect timp de 48 de ore, 
după care acesta a plonjat vertical, pierzându-i-se urma la 5000 

o zonă în care submarinele 
t aventura. Este drept, se pot coborî 

greoaiele batiscafe. Inventatorul lor, profesorul J. Piccard, în 
, a observat nişte obiecte 

lungi de aproximativ treizeci de metri, care nu erau în niciun 
submarine, şi care efectuau manevre pe 
a descris drept „inteligente”. 

Uriaşele cercuri luminoase rotitoare subacvatice 

 

În diverse locuri de pe glob, dar în special în Golful Persic şi 
Oceanul Indian, au fost semnalate uriaşe cercuri luminoase 
rotitoare subacvatice. De pildă, vasul de cercetări rus Vasilii 

a detectat la 20 de metri adâncime un imens cerc alb, 
200 de metri, împărţit în opt sectoare şi 

care se învârtea în sens invers acelor de ceasornic. S-a emis 
ipoteza, nu pe deplin convingătoare, că aceste cercuri imense n-
ar fi decât colonii de microorganisme luminoase de tipul 

phoris”, mişcate de vârtejuri marine. 

uri lacustre. Locuitorii din jurul lacului 
Titicaca (Peru, Bolivia) au surprins atâtea „farfurii zburătoare” 
venind dinspre lac sau dispărând spre lac, încât la un moment 

us problema dacă pe fundul lacului nu există o „bază” 
Potrivit unor relatări din presa rusă, un OZN aflat, 

se, în dificultate, a „aterizat” pătrunzând apoi sub gheaţa 
lacului Beloe (regiunea Vologda), ieşind mai târziu de acolo cu 

rţă încât a dislocat o cantitate imensă de pământ din mâl. 

Străpungerea stratului de gheaţă de către un OZN s-a mai 
semnalat şi pe lacul Ladoga (Rusia) şi lacul Uppramen (Suedia). 
„Aterizările” pe suprafaţa apei sunt de altfel atât de frecvent 

ncât par să acrediteze ideea că aceste obiecte 
șnuite caută apa în mod deliberat. Între altele există şi 

rapoarte în care se afirmă că apa unor iazuri a fost complet 
uri sau, dimpotrivă, sporită prin 
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Extratereștrii din adâncurile mărilor şi oceanelor: o istorie 
fabuloasă din vechime şi până în prezent! 

La jumătatea lunii aprilie 2015, agențiile de presă au difuzat o 
știre conform căreia niște cercetători de la Universitatea de stat 
Penn, Pennsylvania, SUA, „au periat” 100.000 de galaxii „
să găsească niciun semn al unei posibile civiliza
 
Lăsând la o parte faptul că Terra nu prea dispune de o tehnică 
care să îi permită „să perie” niște galaxii, că 100.000 nu 
reprezintă mare lucru din cele peste 100 de miliarde de galaxii 
care se presupun a fi în Univers, trebuie spus că institu
respectivă este specializată în orice mai puțin în domeniul în 
care a făcut comunicarea. 

 
Realitatea este cu totul alta, cazurile de apariție a OZN
obiectelor submarine neidentificate (OSN) fiind tot mai multe, 
tot mai evidente și tot mai greu de ascuns. Nu știm ce sunt 
aceste mașinării bizare, nu știm nici cine sunt ocupanții lor și 
nici ce scopuri urmăresc pe planeta Pământ, știm însă că există.
 
O demonstrează declarațiile unor oameni specializați în diferite 
domenii, a căror probitate nu poate fi pusă la îndoială, o 
confirmă miile de fotografii, făcute pe uscat, în aer, pe mările 
oceanele lumii și în adâncurile acestora și documentele ascunse 
ani de zile, din care uneori mai scapă câte ceva și la muritorii de 
rând. 
 
„Nu spunem absolut nimic!” 

În luna februarie 1980, în fosta URSS a fost înfiin
Centrală pentru Studiul Fenomenelor Anormale. Prin 
„fenomene anormale” rușii înțeleg tot ce ține de paranormal, dar 
și de obiecte zburătoare sau submarine neidentificate.
 
În 1985, Vladimir Vasilievici Migulin (1911-2002), specialist în 
studiul magnetismului terestru, propagării undelor radio 
ionosferei, într-un interviu acordat revistei Change
confirmat că în Rusia toate fenomenele paranormale, inclusiv 
cele legate de OZN-uri și extratereștri, erau studiate de o 
comisie numită Galaxy, al cărui șef direct era.
 
Secretul era păstrat cu strășnicie, orice divulgare 
pedepsită. Viceamiralul Iuri Petrovici Kviatkovski (n.1931), 
unul dintre cei mai apreciați ofițeri de marină sovietici, a fost 
cândva comandant al submarinului S-276. În februarie 1972, pe 
când era în imersiune într-o misiune de patrulare între
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” 100.000 de galaxii „fără 
să găsească niciun semn al unei posibile civilizații avansate”. 

Lăsând la o parte faptul că Terra nu prea dispune de o tehnică 
ște galaxii, că 100.000 nu 

ntă mare lucru din cele peste 100 de miliarde de galaxii 
care se presupun a fi în Univers, trebuie spus că instituția 

țin în domeniul în 

 

ție a OZN-urilor și 
obiectelor submarine neidentificate (OSN) fiind tot mai multe, 

și tot mai greu de ascuns. Nu știm ce sunt 
șinării bizare, nu știm nici cine sunt ocupanții lor și 

im însă că există. 

țiile unor oameni specializați în diferite 
domenii, a căror probitate nu poate fi pusă la îndoială, o 
confirmă miile de fotografii, făcute pe uscat, în aer, pe mările și 

documentele ascunse 
și la muritorii de 

În luna februarie 1980, în fosta URSS a fost înființată Comisia 
Centrală pentru Studiul Fenomenelor Anormale. Prin 

șii înțeleg tot ce ține de paranormal, dar 
și de obiecte zburătoare sau submarine neidentificate. 

2002), specialist în 
studiul magnetismului terestru, propagării undelor radio și 

Change, nr. 4, a 
confirmat că în Rusia toate fenomenele paranormale, inclusiv 

și extratereștri, erau studiate de o 
șef direct era. 

șnicie, orice divulgare fiind aspru 
pedepsită. Viceamiralul Iuri Petrovici Kviatkovski (n.1931), 

ți ofițeri de marină sovietici, a fost 
. În februarie 1972, pe 

o misiune de patrulare între Islanda și 

Insulele Feroe, a ridicat periscopul pentru 
oceanului. „Deodată, la un unghi de patru grade deasupra 
orizontului, a apărut ceva elipsoidal, foarte mare. Nu era Luna, 
pentru că cerul era acoperit de nori. Acel «ceva» avea o 
culoare roșie-portocalie și îți dădea un sentiment de teamă. Nu 
era o navă și nu plutea pe apă. Era deasupra acesteia. Am dat 
ordin de ridicare la suprafață și am navigat cu o viteză de 6 
kilometri pe oră spre el. 

 
Obiectul a rămas la aceeași distanță și înălțime față de noi, 
ceea ce însemna că se mișca odată cu noi. A rămas așa 
constant tot timpul.  Având de îndeplinit o misiune de luptă, nu 
l-am mai urmărit și am dat ordin de scufundare. Am cerut să nu 
se consemneze nimic în jurnalul de bord al navei, nu 
văzusem și nici nu cerusem aprobarea să ies la suprafață.
Când am revenit la bază, am aflat că un alt coleg, comandant 
de submarin, văzuse ceva asemănător, în aceea
ianuarie. Nici el nu raportase nimic.”  
Patru ani mai târziu, în decembrie 1976, viceamiralul Arkadi 
Petrovici Mihailovski (1925-2011), fost cândva comandant al 
submarinului K-178, cu care a traversat de mai multe ori pe sub 
ghețurile arctice, în timp ce se afla într
Barenț, a fotografiat personal un obiect neidentificat care a ieșit 
din valuri și a plecat în zbor. 
Spusele amiralului nu pot fi puse la îndoială. Pentru curajul 
meritele sale a primit mai multe decora
declarat „Erou al Uniunii Sovietice” și i s
Flotei 1 de submarine din Flota de Nord a URSS.

 

Structura unei nave extraterestre cu 
reactor antimaterie, conform omului de 

ştiinţă Bob Lazar

           Fără îndoială, unul dintre cei mai faimo
controversați oameni de știință care ar fi lucrat în domeniul 
tehnologiilor secrete este fizicianul Bob Lazar.

ăscut în 1959 în Coral Gables (Florida, SUA), Bob 
Lazar este un nume pe care oamenii îl asociază cu 
ingineria navelor spaţiale extraterestre.

Şi asta pentru că Bob Lazar pretinde că a lucrat la un complex 
militar ultrasecret, intitulat Sector Four (Sectorul 4), l
apropiere de Groom Lake (Nevada), foarte aproape de celebra 
“Zona 51”. Conform lui Lazar, S-4 a servit ca locaţie militară 

N
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Insulele Feroe, a ridicat periscopul pentru a cerceta suprafața 
Deodată, la un unghi de patru grade deasupra 

orizontului, a apărut ceva elipsoidal, foarte mare. Nu era Luna, 
pentru că cerul era acoperit de nori. Acel «ceva» avea o 

și îți dădea un sentiment de teamă. Nu 
și nu plutea pe apă. Era deasupra acesteia. Am dat 

ță și am navigat cu o viteză de 6 

 

și distanță și înălțime față de noi, 
șca odată cu noi. A rămas așa 

Având de îndeplinit o misiune de luptă, nu 
și am dat ordin de scufundare. Am cerut să nu 

e nimic în jurnalul de bord al navei, nu știam ce 
și nici nu cerusem aprobarea să ies la suprafață. 

Când am revenit la bază, am aflat că un alt coleg, comandant 
de submarin, văzuse ceva asemănător, în aceeași zonă, în luna 

 
Patru ani mai târziu, în decembrie 1976, viceamiralul Arkadi 

2011), fost cândva comandant al 
, cu care a traversat de mai multe ori pe sub 

țurile arctice, în timp ce se afla într-o misiune în Marea 
ț, a fotografiat personal un obiect neidentificat care a ieșit 

Spusele amiralului nu pot fi puse la îndoială. Pentru curajul și 
meritele sale a primit mai multe decorații și ordine, a fost 

și i s-a încredințat comanda 
Flotei 1 de submarine din Flota de Nord a URSS. 

extraterestre cu 
reactor antimaterie, conform omului de 

ştiinţă Bob Lazar 

Fără îndoială, unul dintre cei mai faimoși și mai 
ți oameni de știință care ar fi lucrat în domeniul 

tehnologiilor secrete este fizicianul Bob Lazar.  

n 1959 în Coral Gables (Florida, SUA), Bob 
Lazar este un nume pe care oamenii îl asociază cu 
ingineria navelor spaţiale extraterestre. 

Şi asta pentru că Bob Lazar pretinde că a lucrat la un complex 
militar ultrasecret, intitulat Sector Four (Sectorul 4), localizat în 
apropiere de Groom Lake (Nevada), foarte aproape de celebra 

4 a servit ca locaţie militară 
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ascunsă pentru studiul ingineriei farfuriilor zburătoare 
extraterestre. 

Lazar a descris faptul că nava spaţială la care a lucrat între 1988 
şi 1989 era alimentată de un reactor de anti-materie. El susţine 
că farfuria zburătoare era amplificată de forţa nucleară tare a 
elementului 115 UnUnPentium or UUP) pentru a genera un 
câmp gravitaţional pentru “compresia spaţiului şi timpului”. 
Lazar susţine că guvernul SUA deţine peste 200 de kilograme 
din Elementul 115, care ar fi fost obţinut de la extratereştrii din 
Zeta Reticuli. Spusele lui Bob Lazar au fost privite cu mult 
scepticism, până când în anul 2004 oamenii de 
Lawrence Livermore National Laboratory, în colaborare cu 
Institutul pentru Cercetare Nucleară din Rusia, au anunţat 
descoperirea a două noi elemente super-grele, Elementul 113 şi 
Elementul 115. 

Izotopul Elementului 115, produs prin bombardare
lui Americium-243 (95Am

243) cu nucleul de Calciu
s-a descompus rapid în Elementul 113. În anul 2006, NASA a 
anunţat că va finanţa un proiect de cercetare pentru producerea 
unor nave care vor primi energie de la un…reactor 

Bob Lazar vorbea de Elementul 115 şi reactor anti
din anul 1989, iar peste circa 15 ani, oamenii de ştiinţă confirmă 
prezenţa acestor concepte. Oare a avut dreptate Bob Lazar?”[1]
http://www.lovendal.ro/wp52/iata-structura-unei-nave-extraterestre
antimaterie-conform-omului-de-stiinta-bob-lazar-nasa-a-recunoscut
ca-lucreaza-la-asa-ceva/ 

Zgomote bizare, de mare intensitate, s
auzit în diferite zone ale lumii. Originile 
acestor recente fenomene sonore sunt 

misterioase! 

Autor: Tomi TOHANEANU

         Un serie de fenomene sonore stranii au avut loc, în 
ultimele două luni, în diferite locuri ale lumii, iar explica
sunt mai dificil de găsit.  

ste vorba, arată www.mnn.com, 
www.news.com.au, despre un bubuit misterios, care i
pus pe gânduri, până acum, pe locuitorii unor zone ale 

Orientului Mijlociu, SUA (Colorado și Alabama), Marii Britanii 
sau Australiei. E posibil ca sunetul ce pare „venit din cer” să 
aibă origini pământene, însă inaccesibile, necunoscute 
cetățenilor de rând. 

E
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ascunsă pentru studiul ingineriei farfuriilor zburătoare 

ală la care a lucrat între 1988 
materie. El susţine 

că farfuria zburătoare era amplificată de forţa nucleară tare a 
elementului 115 UnUnPentium or UUP) pentru a genera un 

ţiului şi timpului”. 
Lazar susţine că guvernul SUA deţine peste 200 de kilograme 
din Elementul 115, care ar fi fost obţinut de la extratereştrii din 

Spusele lui Bob Lazar au fost privite cu mult 
scepticism, până când în anul 2004 oamenii de ştiinţă de la 
Lawrence Livermore National Laboratory, în colaborare cu 
Institutul pentru Cercetare Nucleară din Rusia, au anunţat 

grele, Elementul 113 şi 

Izotopul Elementului 115, produs prin bombardarea nucleului 
) cu nucleul de Calciu-48 (20Ca

48) 
a descompus rapid în Elementul 113. În anul 2006, NASA a 

anunţat că va finanţa un proiect de cercetare pentru producerea 
unor nave care vor primi energie de la un…reactor anti-materie! 

Bob Lazar vorbea de Elementul 115 şi reactor anti-materie încă 
din anul 1989, iar peste circa 15 ani, oamenii de ştiinţă confirmă 
prezenţa acestor concepte. Oare a avut dreptate Bob Lazar?”[1] 

extraterestre-cu-reactor-
recunoscut-mai-tarziu-

Zgomote bizare, de mare intensitate, s-au 
auzit în diferite zone ale lumii. Originile 
acestor recente fenomene sonore sunt 

r: Tomi TOHANEANU 

 

Un serie de fenomene sonore stranii au avut loc, în 
ultimele două luni, în diferite locuri ale lumii, iar explicațiile 

www.mnn.com, precum și 
, despre un bubuit misterios, care i-a 

locuitorii unor zone ale 
și Alabama), Marii Britanii 

sau Australiei. E posibil ca sunetul ce pare „venit din cer” să 
aibă origini pământene, însă inaccesibile, necunoscute 

Un asemenea eveniment s-a produs la 20 noiembrie în 
Alabama, când un fel de tunet a făcut pere
trepideze și i-a înspăimântat pe unii dintre cetă
multă vreme, sunete de acest fel s-au auzit 
Australia, misteriosul și neobișnuitul bubuit s
devreme, la 10 octombrie, în ora
săptămâni, un zgomot similar s-a auzit în peninsula Eyre din 
sudul Australiei. În Regatul Unit, fenomenul a fost sesizat în 
comitatul Yorkshire. 

Desigur, nu puteau lipsi explicațiile, formulate, adesea, chiar de 
către cei care au auzit puternicele zgomote. S
fost vorba despre „boom-ul sonic”, determinat de către 
avioanele militare care ar fi efectuat zboruri de antrenament. S
mai spus că ar fi implicați meteorii, care ar fi explodat în aer.
a mai afirmat că s-ar putea ca șirul de fenomene să fi fost legat 
de ploaia de meteori Leonide, petrecută în luna noiembrie, ceea 
ce ar putea explica manifestarea la nivel global a misteriosului 
fenomen sonor. Pe de altă parte, meteorii la care facem referire 
au fost de dimensiuni prea mici, pentru a cauza vacarmul pe 
care l-au acuzat martorii fenomenelor. 

Există și posibilitatea ca toate aceste zgomote puternice să nu fi 
avut legătură unul cu altul, să fi avut origini diferite. Acest lan
bizar de fenomene acustice, care s-au petrecut în multiple locuri 
(64 la număr, în total) și în zile sau săptămâni diferite din 
perioada octombrie-noiembrie a acestui an, lasă, în continuare, 
loc de explicații. Enigma persistă! 
www.mnn.com, www.thebritishjournal.com 

Grupul de hackeri Anonymous: NASA pe 
cale sa faca un anun

 

         Colectivul de hackeri Anonymous a postat pe youtube 
un material video cu mesajul „
coming!” (NASA afirmă că sosesc extratereştrii!

rupul a elaborat materialul în urma unei reuniuni a 
Comisiei americane pentru Ştiinţă, Spaţiu şi Tehnologie 
a Statelor Unite ale Americii. La această întâlnire, 

profesorul Thomas Zurbuchen, administrator asociat al Direcţiei 
pentru Misiuni Ştiinţifice, ar fi declarat că lumea „
să facă una dintre cele mai profunde şi fără precedent 
descoperiri din istorie”.  

G
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a produs la 20 noiembrie în 
Alabama, când un fel de tunet a făcut pereții caselor să 

a înspăimântat pe unii dintre cetățeni. Nu peste 
au auzit și în Colorado. În 

și neobișnuitul bubuit s-a auzit mai 
devreme, la 10 octombrie, în orașul Cairns. Peste două 

a auzit în peninsula Eyre din 
sudul Australiei. În Regatul Unit, fenomenul a fost sesizat în 

țiile, formulate, adesea, chiar de 
către cei care au auzit puternicele zgomote. S-a susținut că ar fi 

ul sonic”, determinat de către 
ar fi efectuat zboruri de antrenament. S-a 
ți meteorii, care ar fi explodat în aer. S-

șirul de fenomene să fi fost legat 
de ploaia de meteori Leonide, petrecută în luna noiembrie, ceea 
ce ar putea explica manifestarea la nivel global a misteriosului 

or. Pe de altă parte, meteorii la care facem referire 
au fost de dimensiuni prea mici, pentru a cauza vacarmul pe 

 

 

și posibilitatea ca toate aceste zgomote puternice să nu fi 
avut origini diferite. Acest lanț 
au petrecut în multiple locuri 

și în zile sau săptămâni diferite din 
noiembrie a acestui an, lasă, în continuare, 

sistă! Surse: www.news.com.au, 

Grupul de hackeri Anonymous: NASA pe 
cale sa faca un anunț major 

Colectivul de hackeri Anonymous a postat pe youtube 
video cu mesajul „NASA says aliens are 

NASA afirmă că sosesc extratereştrii!). 

rupul a elaborat materialul în urma unei reuniuni a 
Comisiei americane pentru Ştiinţă, Spaţiu şi Tehnologie 
a Statelor Unite ale Americii. La această întâlnire, 

esorul Thomas Zurbuchen, administrator asociat al Direcţiei 
pentru Misiuni Ştiinţifice, ar fi declarat că lumea „este pe cale 
să facă una dintre cele mai profunde şi fără precedent 
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În luna iunie 2017, NASA a anunţat că telescopul spaţial Kepler 
a identificat 219 „potenţiale noi lumi”, inclusiv 10 planete care 
se află în zona Goldilocks – nu prea fierbinte, nu prea rece, ci 
tocmai potrivită pentru existenţa vieţii. 

Citând un purtător de cuvânt al NASA în cadrul Comisiei mai 
sus menţionate, materialul celor de la Anonymous susţine: 
„Există mulţi care pretind că, neoficial, omenirea a luat deja 
contact cu extratereştri şi nu doar cu microorganisme care 
plutesc în interiorul unui masiv ocean extraterestru, ci cu 
civilizaţii avansate care călătoresc prin spaţiu. Cu 25 de ani în 
urmă, nu ştiam că există planete în afara sistemului nostru 
solar. Astăzi am confirmat existenţa a peste 3.400 de exoplanete 
care orbitează în jurul altor sori, şi continuăm să facem noi 
descoperiri”. 

Ulterior, profesorul Zurbuchen a afirmat: „Civilizaţia noastră 
este pe cale să descopere dovezi ale vieţii extraterestre în 
cosmos.” 
„Luând în considerare toate activităţile şi misiunile diferite 
care caută în mod special dovezi ale vieţii extraterestre, suntem 
pe cale să facem una dintre cele mai profunde şi fără precedent 
descoperiri din istorie”. 

O exoplanetă este o planetă aflată în afara sistemului nostru 
solar şi care orbitează în jurul unei stele. 

Hackerii de la Anonymous nu sunt singurii care amintesc de 
acest subiect şocant, Garry McKinnon – un hacker autist din 
Marea Britanie, care a spart la începutul anilor ’90 servere 
NASA – afirma că a găsit în computerele agenţiei americane 
referinţe despre „ofiţeri non-tereştri”. 

McKinnon a fost arestat la scurt timp după spargerea serverelor 
iar SUA a cerut extrădarea sa pentru a putea fi judecat conform 
legilor americane. Cererea de extrădare a fost refuzată de 
actualul premier britanic, Theresa May, care la vremea 
respectivă (2012) era ministru de Interne. Motivul invocat de 
May a fost că Garry McKinnon ar suferi de sindromul 
Asperger, astfel încât menţinerea sa în afara puşcăriei ar fi o 
chestiune de drepturi civile. 
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În luna iunie 2017, NASA a anunţat că telescopul spaţial Kepler 
a identificat 219 „potenţiale noi lumi”, inclusiv 10 planete care 

nu prea fierbinte, nu prea rece, ci 
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sus menţionate, materialul celor de la Anonymous susţine: 
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Conştiinţa dumnezeiască îmbrăţişează 
Totul 
 

 
 Prof. George BIANU 

 
 

 
Pe baza practicii avansate care le-a revelat o mulţime de taine 
cu totul extraordinare ale conştiinţei şi pe baza experienţei 
colective milenare, s-a ajuns la concluzia că în cadrul 
Manifestării dumnezeieşti totul este în mod fundamental si 
esenţial aceeaşi substanţă, aceeaşi Conştiinţă supergigantică 
divină ce îmbrăţişează totul, ce este prezentă totodată într
anumită proporţie în universul lăuntric
 
Totul este, la modul fundamental, o aceeaşi substan
conștiință, o aceeaşi forţă ce se desfășoară apoi în o mulţime de 
forţe, aşa-zis secundare, care se manifestă în diferite trepte şi în 
felurite forme. Când aprofundează aceste revelaţii cu ajutorul 
conştiinţei ferm focalizate asupra propriului univers lăuntric, 
practicantul avansat descoperă două aspecte esenţiale: Pura 
Existenţă şi existenţa lumii (ce este un fapt al fiinţei, un fapt al 
devenirii). A nega fie pe una, fie pe cealaltă este uşor.
 
A recunoaşte aşa cum se cuvine, a aprecia la justa valoare 
faptele conştiinţei şi a descoperi raportul lor tainic este o 
adevărată şi fecundă înţelepciune. 

În universul nostru lăuntric, în trupul nostru, în fiecare atom, în 
fiecare metal, în fiecare plantă, în fiecare formă a naturii 
materiale, acţionează în permanenţă o tainică energie 
însufleţitoare, o voinţă misterioasă, o uimitoare inteligenţă 
secretă. Toate acestea sunt mai mult decât aşa
mute ce au uitat de ele. 

Acesta este aspectul enigmatic, dar totodată conştient, despre 
care se vorbeşte în Upanişade. El este conştient chiar şi în tot şi 
în toate cele ce par a fi inconştiente. 

Prezenţa acestei enigmatice forţe conştiente ce informează este 
indispensabilă activităţii pline de taine a naturii.

spiritualitatespiritualitatespiritualitatespiritualitate 
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Conştiinţa dumnezeiască îmbrăţişează 

George BIANU – București 

 

a revelat o mulţime de taine 
cu totul extraordinare ale conştiinţei şi pe baza experienţei 

ajuns la concluzia că în cadrul 
Manifestării dumnezeieşti totul este în mod fundamental si 
esenţial aceeaşi substanţă, aceeaşi Conştiinţă supergigantică 
divină ce îmbrăţişează totul, ce este prezentă totodată într-o 
anumită proporţie în universul lăuntric al fiecărei fiinţe umane. 

Totul este, la modul fundamental, o aceeaşi substanță, o aceeaşi 
știință, o aceeaşi forţă ce se desfășoară apoi în o mulţime de 

zis secundare, care se manifestă în diferite trepte şi în 
dează aceste revelaţii cu ajutorul 

conştiinţei ferm focalizate asupra propriului univers lăuntric, 
avansat descoperă două aspecte esenţiale: Pura 

Existenţă şi existenţa lumii (ce este un fapt al fiinţei, un fapt al 
a, fie pe cealaltă este uşor. 

A recunoaşte aşa cum se cuvine, a aprecia la justa valoare 
faptele conştiinţei şi a descoperi raportul lor tainic este o 

În universul nostru lăuntric, în trupul nostru, în fiecare atom, în 
iecare metal, în fiecare plantă, în fiecare formă a naturii 
materiale, acţionează în permanenţă o tainică energie 
însufleţitoare, o voinţă misterioasă, o uimitoare inteligenţă 
secretă. Toate acestea sunt mai mult decât aşa-zisele forme 

Acesta este aspectul enigmatic, dar totodată conştient, despre 
. El este conştient chiar şi în tot şi 

Prezenţa acestei enigmatice forţe conştiente ce informează este 
activităţii pline de taine a naturii. 
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Nu ne putem da seama de evoluţia conştiinţei şi de cunoaşterea 
pe care ea ne-o dezvăluie decât atunci când începem să intuim 
prezenţa în tot şi în toate cele care ne înconjoară a unei 
Conştiinţe ascunse, înzestrate cu puteri înnăscute ce ies la 
lumină puţin câte puţin, atunci când sunt întrunite anumite 
condiţii. 
 
De aceea, nu are rost să considerăm că viaţa provine din 
elemente materiale sau că mentalul provine dintr-o formă vie 
dacă prin practică începem să descoperim în mod intuitiv ceea 
ce afirmă teza vedantică cu privire la toate acestea, şi anume că 
viaţa este deja involuată în materie şi mentalul este deja prezent, 
chiar dacă involuat, în viaţă, pentru că, în esenţa ei, materia este 
o formă voalată a vieţii, iar viața este o formă voalată a 
Conştiinţei dumnezeieşti ce îmbrăţişează totul. 
 
Prin explorarea acestor realităţi enigmatice cu ajutorul 
conştiinţei, practicanții avansaţi au descoperit că ceea ce pare a 
fi un rezultat este în realitate, dar nu în forma sa, originea. 
Efectul este deja prezent în esenţă şi preexistă cauzei aparente. 
Principiul activităţii enigmatice care iese în mod gradat la 
lumină este anterior câmpului de acţiune unde acesta 
acţionează. 
 
Prin explorarea atentă şi sistematică a acestor realităţi cu 
ajutorul conştiinţei, s-a descoperit că în realitate Creaţia 
dumnezeiasca a coborât pe toate treptele fiinţei de la 
supramental până la materie inclusiv şi la fiecare treaptă ea a 
creat o anumită lume, un anumit regn, un anumit plan, o 
anumită ordine adecvată necesară. 

În creaţia lumii materiale a existat o cufundare, o coborâre a 
Conştiinţei dumnezeieşti până la o aparentă stare de 
inconştienţă. De aici începe pas cu pas ieşirea la lumină, până ce 
Conştiinţa dumnezeiască redobândeşte cele mai înalte culmi 
supramentale şi spirituale şi manifestă feluritele sale puteri 
divine chiar în cadrul materiei. Descoperirea acestor realităţi 
ascunse prin intermediul conştiinţei permite practicantului să 
intuiască faptul că există o coborâre într-o inconştiență 
materială aparentă şi apoi, la momentul potrivit, dacă există 
aspiraţie si voinţă fermă, survine o trezire a fiinţei. 
 
Atunci începe evoluţia fiinţei până când sunt atinse trepte 
extraordinar de elevate de conştiinţă şi de putere supramentală 
şi spirituală, prin aprofundarea realităţii dumnezeieşti 
descoperită în Sinele suprem nemuritor (ATMAN), care 
dezvăluie apoi Sursa universală nesfârșită a existenței si a 
realității transcendente. 

Conştiinţa fiecărui om poartă în sine însăşi măsura sa; în cazul 
rarelor fiinţe umane ce au atins o plenară îndumnezeire, ea 
dezvăluie totodată măreţia lui Dumnezeu. Fiinţa umană care 
reuşeşte să-şi armonizeze pe deplin conştiinţa, reuşeşte, 
totodată, în felul acesta, să-L simtă şi să-L descopere pe 
Dumnezeu. 
 
Conştiinţa profund transformată, profund îndumnezeită, 

profund expansionată în nemărginire este o misterioasă 
strălucire divină ce le luminează universul lăuntric. Energia 
lăuntrică imensă ce le caracterizează câmpul expansionat de 
forţă impulsionează cu o mare uşurinţă, de aproape sau de la 
distanţă, sute, mii, zeci de mii sau chiar zeci de milioane de 
fiinţe umane dornice de transformare şi deschise lăuntric să 
primească un astfel de ajutor de la Dumnezeu. 

Aceşti practicanții avansaţi afirmă că nefericirea este 
întotdeauna incompatibilă cu conştientizarea din ce în ce mai 
profundă a îndumnezeirii lăuntrice. În ipoteza în care conştiinţa 
fiinţei umane ar fi, după cum susţin materialiştii, o întâmplare, 
ea ar fi un miracol chiar şi pentru Dumnezeu. 
 
Dincolo de aparenţe, conştiinţa unei fiinţe umane, întocmai 
precum natura ce ne înconjoară, este scrisă şi încifrată într-un 
tainic limbaj matematic. Conştiinţa îndumnezeită, întocmai 
precum armonia divină, nu admite falsitatea. Tocmai de aceea, 
falsitatea le este cu totul străină celor în care începe să se 
trezească starea de îndumnezeire. 

Dat fiind faptul că Dumnezeu a dorit să existe o mare 
diversitate, conştiinţa fiecărui om este unică, cu toate că în 
esenţa fiecărei fiinţe umane există acelaşi Sine suprem 
nemuritor (Atman). Se poate spune că, de fapt, câte fiinţe 
umane există, tot atâtea realităţi se dezvăluie (oglindite într-un 
mod aparte în sfera specifică a fiecărei conştiinţe). De aceea, în 
realitate, conştiinţa este lumina misterioasă a lui Dumnezeu 
prezentă în fiecare fiinţă umană. Conştiinţa îndumnezeită face 
posibilă cunoaşterea reală. Ea lasă toate drumurile adecvate 
deschise şi le marchează pe cele înfundate sau false.  

Fiinţa umană care se transformă din punct de vedere spiritual 
reuşeşte să devină un tainic canal divin. Ea este capabilă să 
dăruiască celor pregătiţi lumina divină ce se revarsă în valuri 
prin ea. O parte considerabilă a acestei lumini rămâne în 
universul ei lăuntric, transformând-o, accelerându-i procesul de 
îndumnezeire. 
 
Astfel, cei care înţeleg această taină şi se deschid către 
Dumnezeu pentru a funcţiona în ipostaza de canal divin, reuşesc 
să descopere, prin experienţă directă, că dăruind din bogăţia 
nesfârşită ce există în Fiinţa lui Dumnezeu beneficiază ei înşişi 
din plin. Dăruind din ce în ce mai mult celor pregătiţi şi deschişi 
ceea ce li se dăruie din bogăţia nesfârşită ce se revarsă în fiinţa 
lor de la Dumnezeu, îşi dăruiesc în simultaneitate lor înşişi. 
 
Înţelegând aşa cum se cuvine aceste taine dumnezeieşti 
esenţiale, fiecare fiinţă umană ajunge la un moment dat la 
următoarea concluzie: „Orice aş face în sfera conştiinţei proprii 
tot eu sunt dar binele dumnezeiesc pe care îl fac mă transformă 
considerabil şi rapid în bine şi mă înalţă către Dumnezeu. 
Orice aş face în sfera conştiinţei proprii tot eu sunt, dar răul pe 
care îl săvârşesc mă schimbă, mă degradează, mă înăbuşă şi 
mă coboară.” 

spiritualitatespiritualitatespiritualitatespiritualitate 
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Existenţa umană se limitează la viaţă, mai ales atunci când 
fiinţele umane respective îşi doresc numai şi numai aceasta. 
Explorarea feluritelor realităţi dumnezeieşti cu ajutorul 
conştiinţei ferm focalizate ne face să ne dăm seama la un 
moment dat că tot ceea ce poate fi cunoscut prezintă totodată un 
număr (de exemplu, frecvenţa specifică de vibraţie a energiei 
subtile sublime a iubirii). În absenţa acestui număr (de exemplu, 
frecvenţa specifică de vibraţie a energiei subtile sublime a 
iubirii) care nu se modifică niciodată nu cunoaştem mai nimic.
 
Aprofundarea acestor taine prin intermediul conştiinţei ferm 
focalizate face cu putinţă să descoperim că sincronicităţile 
dumnezeieşti sunt unul dintre modurile lui Dumnezeu de a se 
juca în cadrul Creaţiei sale, rămânând totodată discret şi 
anonim. 

 
În lumina acestor revelaţii referitoare la conştiinţa fiinţei umane, 
se conturează o anumită concluzie pe care o putem exprima 
astfel: 
 
„Priveşte adeseori totul din punctul de vedere al lui Dumnezeu 
şi vei vedea totul într-un mod divin. Ascultă adeseori totul din 
punctul de vedere al lui Dumnezeu şi vei auzi totul într
divin. 
 
Deschide-ţi neîntârziat conştiinţa şi aspiră frenetic ca ea să se 
manifeste într-un mod dumnezeiesc şi vei observa că vei ajunge 
să cunoşti în mod gradat tot şi toate cele, întocmai aşa cum 
Bunul Dumnezeu le cunoaşte în veşnicie. 
 
Fă ca Bunul Dumnezeu să fie din plin şi în permanenţă în 
conştiinţa ta, căci atunci tu însuţi vei fi îmbrăţişat, inspirat şi 
protejat de El. Înalţă-ţi neîncetat conştiinţa către Dumnezeu, 
căci astfel vei începe să intuieşti şi să înţelegi cu totul altfel 
tainele dumnezeieşti ale firii. 
Oferă mai mereu prin fiinţa ta ce a devenit un pur canal divin 
daruri precum iubire, bunătate, bunăvoinţă, compasiune, 
iertare. Atunci în sfera conştiinţei tale se vor produce 
transformări rapide, uimitoare ce te vor face să fii plăcut şi 
drept în faţa lui Dumnezeu.” 
 
Această concluzie este de natură să vă inspire pe mulţi să vă 
transformaţi profund conştiinţele şi să deveniţi canale alese în şi 
prin care Dumnezeu se manifestă. Fragment extras din lucrare

Conștiința și enigmele ei, apărută la Editura Lux Sublima. 
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Explorarea feluritelor realităţi dumnezeieşti cu ajutorul 
conştiinţei ferm focalizate ne face să ne dăm seama la un 
moment dat că tot ceea ce poate fi cunoscut prezintă totodată un 
număr (de exemplu, frecvenţa specifică de vibraţie a energiei 

me a iubirii). În absenţa acestui număr (de exemplu, 
frecvenţa specifică de vibraţie a energiei subtile sublime a 
iubirii) care nu se modifică niciodată nu cunoaştem mai nimic. 

Aprofundarea acestor taine prin intermediul conştiinţei ferm 
u putinţă să descoperim că sincronicităţile 

dumnezeieşti sunt unul dintre modurile lui Dumnezeu de a se 
juca în cadrul Creaţiei sale, rămânând totodată discret şi 

 

În lumina acestor revelaţii referitoare la conştiinţa fiinţei umane, 
o anumită concluzie pe care o putem exprima 

Priveşte adeseori totul din punctul de vedere al lui Dumnezeu 
un mod divin. Ascultă adeseori totul din 

punctul de vedere al lui Dumnezeu şi vei auzi totul într-un mod 

ţi neîntârziat conştiinţa şi aspiră frenetic ca ea să se 
un mod dumnezeiesc şi vei observa că vei ajunge 

să cunoşti în mod gradat tot şi toate cele, întocmai aşa cum 

din plin şi în permanenţă în 
conştiinţa ta, căci atunci tu însuţi vei fi îmbrăţişat, inspirat şi 

ţi neîncetat conştiinţa către Dumnezeu, 
căci astfel vei începe să intuieşti şi să înţelegi cu totul altfel 

Oferă mai mereu prin fiinţa ta ce a devenit un pur canal divin 
daruri precum iubire, bunătate, bunăvoinţă, compasiune, 
iertare. Atunci în sfera conştiinţei tale se vor produce 
transformări rapide, uimitoare ce te vor face să fii plăcut şi 

Această concluzie este de natură să vă inspire pe mulţi să vă 
transformaţi profund conştiinţele şi să deveniţi canale alese în şi 

Fragment extras din lucrarea 

 
FOCUL – aspecte oculte, ini

simbolice
 
           Focul este un element purificator esenţial. Pe energia 
sa tainică se bazează adeseori o mulţime de ritualuri de 
purificare şi de sfinţire.  

similat cu forţa de pătrundere a minţii 
fascinantă a luminii, focul devine în mod natural un 
aspect semnificativ major, care joacă un rol foarte mare 

în cadrul proceselor de iluminare.  

Fiinţele umane capabile să pătrundă în profunzime semnificaţia 
misterioasă a focului au înţeles deja enorm şi au o altă viziune 
interioară, mai ales atunci când se află pe o cale spirituală 
autentică. Cea mai formidabilă descoperire a omului a fost 
aprinderea focului. Cei înţelepţi spun că esenţa fundamentală a 
focului este eterul enigmatic (AKASHA T
mereu prezent, etern. Din acesta apare misterul real şi misterul 
aparent al focului. 

În Orient se spune că prin intermediul lui AGNI, focul cel tainic 
ce este totodată fiul lui BRAHMA, oamenii au început să 
domine Pământul într-o anumită măsură.

Prin intermediul aprinderii focului, clarvăzătorii antici au reuşit 
să întrevadă unele secrete ale universului, iar apoi a devenit cu 
putinţă pentru ei să asculte vocea interioară ce conduce la 
singurul Dumnezeu, care se află deasupra tuturor zeilor.
iniţiaţi afirmă că focul cel tainic al aerului apare din focul apei 
şi apoi se manifestă împreună cu energia tainică a spaţiului şi cu 
energia tainică a timpului. Trupul fiinţei umane se consumă 
întocmai ca o lumânare. Putem analiza compoziţia unei 
lumânări, însă dacă dorim să analizăm compoziţia unei flăcări, 
descoperim cu uimire că nu este cu putinţă, oricâte eforturi am 
face. Orice societate umană va fi întotdeauna precum un foc 
înconjurat de cărămizi. Pe parcursul vieţii sale, fiecare om se 
consumă întocmai ca o lumânare. Şi dacă nu este capabil să se 
regenereze şi să renască din propria cenuşă precum pasărea 
Phoenix, la un moment dat trupul său va muri. Atunci, vrând
nevrând, el va părăsi definitiv această lume şi va trece în lumea 
de dincolo (universul astral). O lumânare, chiar şi una zdravănă 
de nuntă sau de botez, greşeşte atunci când crede că în realitate 
focul este ea. Când privim cu atenţie şi luciditate în jurul nostru, 
descoperim că, de fapt, focul este etern. Aprins sau stins, vizibil 
sau invizibil, focul rămâne de fiecare dată el însuşi.

Chiar şi în situaţiile în care ne imaginăm că focul nu există, în 
realitate el este întotdeauna prezent. De exemplu, dacă atunci 
când ne aflăm într-o peşteră unde domneşte o beznă completă 
scăpărăm o brichetă, descoperim cu uimire că, de undeva, din 
necunoscut, focul ţâşneşte ca prin farmec. Bricheta noastră se 
aprinde şi avem pentru o anumită perioadă de timp o flacără. 
Este unul dintre misterele fascinante ale focului, pe care poate 
că unii l-aţi intuit, însă la care majoritatea nu v
niciodată. În adâncul unui templu străvechi, demult uitat, o pură 
şi fermecătoare fecioară păzeşte un vas magic ce conţine focul 

A
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aspecte oculte, inițiatice și 
simbolice 

Focul este un element purificator esenţial. Pe energia 
sa tainică se bazează adeseori o mulţime de ritualuri de 

similat cu forţa de pătrundere a minţii şi cu energia 
fascinantă a luminii, focul devine în mod natural un 
aspect semnificativ major, care joacă un rol foarte mare 

Fiinţele umane capabile să pătrundă în profunzime semnificaţia 
deja enorm şi au o altă viziune 

interioară, mai ales atunci când se află pe o cale spirituală 
Cea mai formidabilă descoperire a omului a fost 

Cei înţelepţi spun că esenţa fundamentală a 
focului este eterul enigmatic (AKASHA TATTVA), ce este 
mereu prezent, etern. Din acesta apare misterul real şi misterul 

În Orient se spune că prin intermediul lui AGNI, focul cel tainic 
ce este totodată fiul lui BRAHMA, oamenii au început să 

sură. 

Prin intermediul aprinderii focului, clarvăzătorii antici au reuşit 
să întrevadă unele secrete ale universului, iar apoi a devenit cu 
putinţă pentru ei să asculte vocea interioară ce conduce la 
singurul Dumnezeu, care se află deasupra tuturor zeilor. Cei 
iniţiaţi afirmă că focul cel tainic al aerului apare din focul apei 
şi apoi se manifestă împreună cu energia tainică a spaţiului şi cu 

Trupul fiinţei umane se consumă 
întocmai ca o lumânare. Putem analiza compoziţia unei 
mânări, însă dacă dorim să analizăm compoziţia unei flăcări, 

descoperim cu uimire că nu este cu putinţă, oricâte eforturi am 
Orice societate umană va fi întotdeauna precum un foc 

Pe parcursul vieţii sale, fiecare om se 
întocmai ca o lumânare. Şi dacă nu este capabil să se 

regenereze şi să renască din propria cenuşă precum pasărea 
Phoenix, la un moment dat trupul său va muri. Atunci, vrând-
nevrând, el va părăsi definitiv această lume şi va trece în lumea 

O lumânare, chiar şi una zdravănă 
de nuntă sau de botez, greşeşte atunci când crede că în realitate 
focul este ea. Când privim cu atenţie şi luciditate în jurul nostru, 
descoperim că, de fapt, focul este etern. Aprins sau stins, vizibil 

invizibil, focul rămâne de fiecare dată el însuşi. 

Chiar şi în situaţiile în care ne imaginăm că focul nu există, în 
realitate el este întotdeauna prezent. De exemplu, dacă atunci 

o peşteră unde domneşte o beznă completă 
etă, descoperim cu uimire că, de undeva, din 

necunoscut, focul ţâşneşte ca prin farmec. Bricheta noastră se 
aprinde şi avem pentru o anumită perioadă de timp o flacără. 
Este unul dintre misterele fascinante ale focului, pe care poate 

însă la care majoritatea nu v-aţi gândit 
În adâncul unui templu străvechi, demult uitat, o pură 

şi fermecătoare fecioară păzeşte un vas magic ce conţine focul 
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sacru, miraculos, creat de vântul cel subtil şi de apa cea subtilă 
– acesta este semnul focului ce există şi aici pe pământ. Această 
lume, aceeaşi pentru toţi, pentru că Dumnezeu Tatăl a creat-o 
aşa, a fost, este şi va fi întotdeauna un perpetuu foc viu, fie cu 
manifestări arzătoare, fie cu manifestări pâlpâitoare, fie cu 
momente de stingere. Acest foc este făcut dintr-o nesfârşită şi 
ascunsă energie arzătoare. 

Cei înţelepţi spun că nu trebuie să aprindem niciodată un foc 
atunci când deocamdată nu ştim dacă vom fi apoi capabili să-l 
mai stingem. 

Focul Universal Secret parcurge o cale invizibilă şi este totodată 
stăpânul nebănuit al Soarelui şi al Lunii. Fie atunci când locul 
unde arde este un cămin, fie atunci când este aprins într-o 
peşteră, fie atunci când arde degetele celor năuci şi neatenţi, fie 
atunci când el este pentru noi un refugiu, focul rămâne acelaşi, 
flăcările sale rămân aceleaşi. El nu numai luminează, dar, în 
această lume, ne şi încălzeşte, mai ales atunci când ne este frig. 
Oricât de mică ar fi o flacără, ea a ucis deja tenebrele şi devine 
astfel pentru ceilalţi un reper, o lumină, aducându-ne chiar 
căldura necesară atunci când avem stringent nevoie. 

DHARMA este precum o făclie aprinsă, luminoasă, ce pătrunde 
în cauza enigmatică aparent tenebroasă. Focul este un element 
enigmatic ce pare însufleţit de o viaţă autonomă. În anumite 
ipostaze, luminează şi încălzeşte. În altele, el poate devora 
aproape totul (de exemplu, în cazul unui incendiu). Când se 
dezlănţuie, poate arde aproape totul în trecerea sa. De aceea, în 
viziunea unora, focul este legat de suferinţă şi chiar de moarte. 

Se poate spune că focul are o dublă semnificaţie, de unde 
decurge ambivalenţa ce l-a marcat întotdeauna în imaginaţia 
umană. Când este luată în considerare latura sa fastă, 
binefăcătoare, el este înainte de toate simbolul sacru al 
existentei căminului domestic.  

În Roma antică, focul avea o mare importanţă. El era întreţinut 
cu mare atenţie de vestale (tinere fecioare vitale, pure şi 
armonioase). Iniţiaţii ştiu că atunci când Îi consacrăm lui 
Dumnezeu o ofrandă de foc şi lumină şi primim un răspuns 
afirmativ, favorabil, avem astfel certitudinea că focul ce devine 
lumină este alchimizat, transformat şi proiectat / transferat în 
lumea de dincolo (universul astral), unde se manifestă ca un foc 
tainic subtil. El devine astfel o energie distinctă pe care cel sau 
cea căreia îi este consacrată o are la dispoziţie şi se poate folosi 
de ea în fel şi chip doar în bine, aşa cum noi, oamenii, ne 
folosim de curentul electric în locuinţa noastră, beneficiind de 
avantajele pe care ni le procură energia sa misterioasă, energie 
care ne zgâlţâie şi ne sperie când atingem un fir neizolat prin 
care trece curent electric de 220V. 

Să ne amintim că un astfel de foc tainic şi miraculos a făcut să 
se manifeste din plin inspiraţia dumnezeiască, pogorându-se la 
un moment dat asupra apostolilor de la Duhul Sfânt. Acel foc 
magic s-a manifestat apostolilor lui Iisus în prima sărbătoare a 
Rusaliilor sub forma limbilor tainice de foc. 

În străvechiul Mexic se aprindea la începutul fiecărui an un foc 
nou, consacrat zeilor, iar această acţiune rituală era considerată 
un act sfânt. Când este luată în considerare latura sa nefastă, 
focul este asociat cu imaginea cumplită a flăcărilor îngrozitoare 
şi chinuitoare ale Infernului, cu incendiile devastatoare, cu 
distrugerile care apar atunci când se manifestă aşa-zisul foc al 
cerului (trăznetele), cu lava vulcanilor ce ţâşneşte din interiorul 
pământului, declanşând groaza. 

Referitor la aceste aspecte, este important să ne amintim că prin 
îmblânzirea focului oamenii au reuşit să realizeze multe acţiuni 
importante. 
Descoperirea focului în urmă cu milioane de ani a marcat 
începutul civilizaţiei. Contrar unor opinii insuficient 
argumentate ştiinţific, nu a existat niciun trib primitiv care să nu 
fi cunoscut focul. Focul este singurul element pe care fiinţa 
umană poate să-l producă, fiind de aceea semnul unei anumite 
asemănări a oamenilor cu Divinitatea. Diferite mituri ale 
Greciei antice sau ale Polineziei spun că focul se afla, la origine, 
doar la dispoziţia zeilor şi că tocmai de aceea omul a trebuit să-l 
răpească. 

Când este folosit cu înţelepciune, la momentul potrivit, focul 
poate avea şi o acţiune purificatoare, deoarece este capabil să 
distrugă răul. De exemplu, în Antichitate se considera că focul 
este întotdeauna capabil să facă să dispară trupurile vrăjitoarelor 
şi ale fiinţelor demoniace. Tot el făcea de asemenea să dispară 
(altfel spus, anihila) urmele păcatelor în Purgatoriul creştinilor. 

Când această flacără a sa purificatoare este consacrată ca 
ofrandă, este considerată a fi sacră. În cazul adepţilor lui 
Zoroastru (Zarathustra), textele lor străvechi conţineau anumite 
incantanţii, cunoscute sub numele de „Formulele lui Maclu sau 
Scurpur”. Ele erau alcătuite, la modul esenţial, din anumite 
formule utilizate pentru a anihila şi a distruge farmecele. Este 
semnificativ că aceste incantaţii se bazau pe energia focului. 

Iată un citat semnificativ din aceste texte străvechi, al căror tâlc 
poate fi intuit şi înţeles aşa cum se cuvine mai ales de cei 
iniţiaţi, ce cunosc aceste aspecte referitoare la misterele focului: 
„Prăjeşte-l. Prăjeşte-l. Arde-l. Arde-l. Răul şi chiar tot ceea ce 
este mai rău să nu intre niciodată aici. Prin puterea focului 
toate acestea să fie îndepărtate. Acum vă înlănțui, în mod ferm 
vă leg şi toate relele i le dau lui Gilay care incinerează, care 
arde, care înlănţuie, care stopează răul, care îi prinde în cursa 
sa pe toţi vrăjitorii. 

Uitaţi-vă la această piele de ţap prin care erau transmise 
energiile rele, malefice. Iată, ea a fost aruncată în foc şi este 
devorată şi schimbată în cenuşă de flăcările puternice. Fie ca 
prin aceasta blestemele, farmecele, suferinţa, tortura, boala, 
păcatul, crima, sacrilegiul, eroarea, viciile, durerea care până 
acum sălăşluiau în trupul meu să fie toate scoase afară şi să fie 
mistuite de aceste flăcări purificatoare, întocmai aşa cum este 
mistuită şi schimbată în cenuşă pielea acestui ţap, piele care 
după ce a fost devorată de flăcări şi schimbată în cenuşă, iată, 
acum nu mai există.” 

spiritualitatespiritualitatespiritualitatespiritualitate 
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În traducere românească atât cuvântul Maclu, cât şi cuvântul 
Scurpur înseamnă „a arde”. Credinţa în acţiunea purificatoare 
extraordinar de eficientă a focului de a distruge vrăjile sau 
anumite acte ce implicau magia neagră este în acest text cât se 
poate de clară. 

Corelând aceste aspecte cu cele prezentate mai sus, devine cu 
putinţă să înţelegeţi modul în care acţionează ofranda de lumină 
ce se bazează pe flacără ca modalitate de a face să se manifeste 
energiile benefice subtile şi purificatoare, invizibile

Obiceiul străvechi (ce încă persistă pe anumite continente) care 
implică mersul cu picioarele goale pe cărbuni aprinşi, fără ca 
fiinţa respectivă să se ardă sau să fie rănită în vreun fel se 
numeşte (în limba greacă) pirobastia. El se afla la
binecunoscut ritual de purificare, apărut cu mult timp în urmă, 
care se realiza neîntâmplător la începutul fiecărui an nou. El mai 
este practicat şi astăzi în Tibet, în cea de-a cincisprezecea zi a 
primei luni din an. La modul general, focul este un enigmatic 
element subtil masculin, în opoziţie cu apa, care este un 
enigmatic element subtil feminin.
În universul fiinţei umane, focul este asociat energiei subtile 
vitale, plexului solar, energiei procreatoare. De asemenea, el 
mai este corelat şi cu starea de iluminare spirituală, cu procesele 
de regenerare şi de întinerire (revelate într-un mod criptic prin 
intermediul mitului păsării Phoenix) şi chiar cu energia subtilă 
mitică a Soarelui. Este semnificativ că în multe tratate alchimice 
(unele dintre ele secrete), întâlnim formula universală: 
natura renovatur integra – „Întreaga natură (chiar şi natura 
umană) este regenerată şi reînnoită în totalite prin intermediul 
energiei oculte a focului”. 

Se spune că o scânteie de foc apărută nu se şti
fecundat-o pe fecioara Ocrisia, o vestală sfântă ce se afla la 
Roma. Astfel, ea a devenit mama regelui Servius Tullius.

Este foarte semnificativ că anumite formule incantatorii şi 
invocatorii străvechi se adresau focului ca unei fiinţe 
supranaturale. Punctul culminant al unei sărbători pastorale 
cunoscute sub numele de Parilia, ce se realiza în onoarea lui 
Pales, zeiţa ciobanilor şi a păşunilor, celebrată în Roma antică 
în ziua de 21 aprilie, presupunea ca toţi participanţii să facă un 
salt peste un foc de paie, care era privit ca un foc regenerator şi 
purificator. 

Mitologia greacă afirmă că zeiţa Demeter l-a aşezat pe eroul 
Demophon în flăcările unui cuptor uriaş, pentru a
felul acesta de toate impurităţile terestre şi a-l face să d
nemuritor. În vechime se făceau cercuri exorcizante din făclii, 
în special în jurul fiinţelor umane care sufereau de boli mintale 
acute sau a celor care se confruntau cu crize de nebunie. 
Aceeaşi metodă era folosită şi când se urmărea să fie purifica
şi curăţaţi de cele rele păcătoşii. În oraşele antice, de îndată ce 
cineva pronunţa cu voce tare cuvântul ignis (,,foc“), se vărsa 
imediat apă de jur-împrejur pentru a se îndepărta ameninţarea 
izbucnirii unui incendiu. 
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, cât şi cuvântul 
”. Credinţa în acţiunea purificatoare 

extraordinar de eficientă a focului de a distruge vrăjile sau 
anumite acte ce implicau magia neagră este în acest text cât se 

Corelând aceste aspecte cu cele prezentate mai sus, devine cu 
putinţă să înţelegeţi modul în care acţionează ofranda de lumină 
ce se bazează pe flacără ca modalitate de a face să se manifeste 
energiile benefice subtile şi purificatoare, invizibile ale focului. 

Obiceiul străvechi (ce încă persistă pe anumite continente) care 
implică mersul cu picioarele goale pe cărbuni aprinşi, fără ca 
fiinţa respectivă să se ardă sau să fie rănită în vreun fel se 

. El se afla la originea unui 
binecunoscut ritual de purificare, apărut cu mult timp în urmă, 
care se realiza neîntâmplător la începutul fiecărui an nou. El mai 

a cincisprezecea zi a 
este un enigmatic 

element subtil masculin, în opoziţie cu apa, care este un 
enigmatic element subtil feminin. 
În universul fiinţei umane, focul este asociat energiei subtile 
vitale, plexului solar, energiei procreatoare. De asemenea, el 

i cu starea de iluminare spirituală, cu procesele 
un mod criptic prin 

intermediul mitului păsării Phoenix) şi chiar cu energia subtilă 
Este semnificativ că în multe tratate alchimice 

intre ele secrete), întâlnim formula universală: Ignis 
Întreaga natură (chiar şi natura 

umană) este regenerată şi reînnoită în totalite prin intermediul 

Se spune că o scânteie de foc apărută nu se ştie de unde, a 
o pe fecioara Ocrisia, o vestală sfântă ce se afla la 

Roma. Astfel, ea a devenit mama regelui Servius Tullius. 

Este foarte semnificativ că anumite formule incantatorii şi 
invocatorii străvechi se adresau focului ca unei fiinţe 

turale. Punctul culminant al unei sărbători pastorale 
cunoscute sub numele de Parilia, ce se realiza în onoarea lui 
Pales, zeiţa ciobanilor şi a păşunilor, celebrată în Roma antică 
în ziua de 21 aprilie, presupunea ca toţi participanţii să facă un 

te un foc de paie, care era privit ca un foc regenerator şi 

a aşezat pe eroul 
Demophon în flăcările unui cuptor uriaş, pentru a-l curăţa în 

l face să devină 
În vechime se făceau cercuri exorcizante din făclii, 

în special în jurul fiinţelor umane care sufereau de boli mintale 
acute sau a celor care se confruntau cu crize de nebunie. 
Aceeaşi metodă era folosită şi când se urmărea să fie purificaţi 

În oraşele antice, de îndată ce 
(,,foc“), se vărsa 

împrejur pentru a se îndepărta ameninţarea 

Zeii focului sau entităţile supranaturale care se aflau într
tainică legătură cu acest element erau considerate, în 
Antichitate, datorită naturii ambigue a flăcării, ca fiind nişte 
fiinţe viclene, în care omul nu poate niciodată să aibă cu 
adevărat încredere. Un exemplu de acest gen este
Loki. Entităţile subtile în legătură cu focul erau salamandrele.

Dincolo de toate acestea, flacăra vie era privită cel mai adesea 
într-un mod fast, după cum mărturisesc obiceiurile străvechi ale 
peregrinilor cu făclii sau focurile rituale simb
aprindeau în momentul solstiţiului. Din acelaşi gen de obiceiuri, 
care au persistat până în zilele noastre, se numără şi aşezarea pe 
o masă a unor lumânări, care în astfel de situatii sunt 
considerate ca elemente semnificative de decor. 

Lumânările altarului, lumânările botezului, lumânările de nuntă 
etc., joacă, de asemenea, un important rol simbolic în sânul 
Bisericii, fiind considerate purtătoare ale luminii divine.

În Extremul Orient, mai ales în India vedică, focul era aproape 
în unanimitate considerat un simbol central. Să ne amintim de 
AGNI – zeul focului, de INDRA – zeul trăznetului (
al fulgerului sau de SURYA – Soarele.
aspecte oculte, inițiatice și simbolice 

 

Trezirea din cea mai mare iluzie a lumii

         Trăim aici pe Pământ, împreună cu miliarde de alte 
ființe umane. Faptul că trăim este un fapt empiric irefutabil. 
În mod similar, faptul că și alți oameni trăiesc pe Pământ 
este tot un fapt empiric. 

otuși, nu doar trăim, suntem și personalități. Suntem 
personalități ce sunt similare în anumite aspecte, dar în 
alte privințe destul de diferite. Faptul că suntem 

personalități, diferite fiecare, este iarăși un fapt empiric pentru 
noi. 

Din aceste două experiențe, totuși, numai una este reală, iar 
cealaltă decepție. Numai una este fapt, iar cealaltă o iluzie, chiar 
cea mai mare iluzie din lume. 

Începutul iluziei 

Haideți să privim mai îndeaprape și să examinăm care dintre 
cele două experiențe este adevărată și care este doar o iluzie.

Viața noastră începe atunci când ne naștem. Este evident faptul 
că trăim, însă nu suntem încă o personalitate. În acel moment 
numai simplitatea și măreția momentului prezent, a existenței, 
ne este cunoscut. 

Societatea, cultura sa, este cea care ne modelează în 
personalități în timp ce creștem. Devenim o personalitate atunci 
când Egoul se naște. Este un pas inevitabil în evoluția 

T

spiritualitatespiritualitatespiritualitatespiritualitate 
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aturale care se aflau într-o 
tainică legătură cu acest element erau considerate, în 
Antichitate, datorită naturii ambigue a flăcării, ca fiind nişte 
fiinţe viclene, în care omul nu poate niciodată să aibă cu 
adevărat încredere. Un exemplu de acest gen este zeul german 
Loki. Entităţile subtile în legătură cu focul erau salamandrele. 

Dincolo de toate acestea, flacăra vie era privită cel mai adesea 
un mod fast, după cum mărturisesc obiceiurile străvechi ale 

peregrinilor cu făclii sau focurile rituale simbolice, care se 
Din acelaşi gen de obiceiuri, 

care au persistat până în zilele noastre, se numără şi aşezarea pe 
o masă a unor lumânări, care în astfel de situatii sunt 
considerate ca elemente semnificative de decor.  

ânările altarului, lumânările botezului, lumânările de nuntă 
etc., joacă, de asemenea, un important rol simbolic în sânul 
Bisericii, fiind considerate purtătoare ale luminii divine. 

În Extremul Orient, mai ales în India vedică, focul era aproape 
tate considerat un simbol central. Să ne amintim de 

zeul trăznetului (VAJRA) şi 
Soarele. Fragment din cartea FOCUL – 

Trezirea din cea mai mare iluzie a lumii 

Trăim aici pe Pământ, împreună cu miliarde de alte 
țe umane. Faptul că trăim este un fapt empiric irefutabil. 

și alți oameni trăiesc pe Pământ 

și, nu doar trăim, suntem și personalități. Suntem 
ți ce sunt similare în anumite aspecte, dar în 
țe destul de diferite. Faptul că suntem 

ți, diferite fiecare, este iarăși un fapt empiric pentru 

țe, totuși, numai una este reală, iar 
ție. Numai una este fapt, iar cealaltă o iluzie, chiar 

și să examinăm care dintre 
țe este adevărată și care este doar o iluzie. 

ța noastră începe atunci când ne naștem. Este evident faptul 
că trăim, însă nu suntem încă o personalitate. În acel moment 

ția momentului prezent, a existenței, 

Societatea, cultura sa, este cea care ne modelează în 
ți în timp ce creștem. Devenim o personalitate atunci 

ște. Este un pas inevitabil în evoluția 
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Conștiinței, deci nu este nimic greșit în aceasta. Egoul se naște, 
micul Sine separat, ca o concentrare a Conștiinței. Sinele mic 
obține experiențe despre sine însuși și despre lume. În cursul 
natural al evoluției și ca rezultat al experienței câștigate, Egoul 
se retrage și lasă loc unui proces al cărui rezultat este trezirea 
Conștiinței la propria sa existență printr-o formă umană.

Progresul procesului evolutiv poate fi, totuși, împiedicat de o 
iluzie: iluzia că individul devine cineva, o personalitate. 
Începem să devenim cineva, o personalitate, atunci când 
începem să ne identificăm cu Egoul, cu Sinele mic separat. 
Suntem acum sub impresia (iluzia) credinței că Egoul este o 
realitate și că noi suntem identici cu Egoul, iar dezvoltarea 
Sinelui mic separat este de fapt fundația dezvoltării noastre 
personale. Astăzi este virtual imposibil să evi
iluzie, deoarece umanitatea a trăit în ea mii de ani. Decep
devenit independentă, iar iluzia este că Egoul este acum o 
realitate pentru întreaga umanitate, inclusiv pentru noi, normal.

Natura iluziei 

Identificarea cu Egoul ne face în consecin
personalitate. Pe de altă parte, identificarea noastră cu Egoul va 
fi rădăcina tuturor problemelor și suferinței noastre. Deaorece 
toată lumea din jurul nostru consideră Egoul ca cel mai 
important centru al vieții lor și noi am fost crescuți de părinții 
noștri să avem un Ego puternic în centrul vieții noastre, în 
momentul în care devenim adulți. Acesta este necesar pentru că 
societatea noastră – și cultura sa – favorizează 
indivizii cu un Ego puternic. 

Părinții și învățătorii noștri ne cresc în spiritul permanenței 
căutări de a deveni cineva, de a deveni o personalitate puternică, 
de a deveni cineva diferit de ceea ce suntem acum (de a
mai mari, mai importanți și mai buni decât ceilalți oameni). De 
aceea, îi observăm întotdeauna pe cei din jurul nostru, ne 
comparăm cu ei și suntem în comeptiție cu ei. În tot acest timp, 
încercăm și să ne ajustăm acțiunile și mișcările în funcție 
așteptările și opiniile celorlator persoane. Ne tot luptăm cu 
trecutul și viitorul și nu avem niciodată destul timp să ne oprim 
și să observăm imensa iluzie din spatele vieții noastre.

Sfârșitul iluziei 

O iluzie poate supraviețui doar dacă este continuu
îngrijită. Dacă privim în jurul nostru cu niște ochi inocenți (cu 
alte cuvinte, cu niște ochi liberi de orice opinie) vom realiza 
curând că fiecare societate întărește și îngrijește, prin
sale instituții, iluzia Sinelui mic separat, al Egoului. Toate 
acestea au loc pentru că fiecare societate, fiecare cultură se 
bazează pe indivizi, iar atunci când acești indivizi dispar, se 
trezesc din ”a fi cineva”, iar modul de operare anterior al acelei 
societăți se prăbușește. 

De aceea Eckhart Tolle are perfectă dreptate atunci când spune 
că lumea se poate schimba doar din interior. Schimbarea 
interioară înseamnă să te trezești din ”a fi cineva” și să începi să 
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șit în aceasta. Egoul se naște, 
științei. Sinele mic 

ține experiențe despre sine însuși și despre lume. În cursul 
ției și ca rezultat al experienței câștigate, Egoul 

asă loc unui proces al cărui rezultat este trezirea 
o formă umană. 

și, împiedicat de o 
iluzie: iluzia că individul devine cineva, o personalitate. 
Începem să devenim cineva, o personalitate, atunci când 
începem să ne identificăm cu Egoul, cu Sinele mic separat. 

ței că Egoul este o 
și că noi suntem identici cu Egoul, iar dezvoltarea 

ția dezvoltării noastre 
personale. Astăzi este virtual imposibil să eviți acest tip de 
iluzie, deoarece umanitatea a trăit în ea mii de ani. Decepția a 
devenit independentă, iar iluzia este că Egoul este acum o 

umanitate, inclusiv pentru noi, normal. 

Identificarea cu Egoul ne face în consecință, cineva, o 
personalitate. Pe de altă parte, identificarea noastră cu Egoul va 

și suferinței noastre. Deaorece 
in jurul nostru consideră Egoul ca cel mai 

ții lor și noi am fost crescuți de părinții 
ștri să avem un Ego puternic în centrul vieții noastre, în 

ți. Acesta este necesar pentru că 
favorizează și venerează 

ții și învățătorii noștri ne cresc în spiritul permanenței 
căutări de a deveni cineva, de a deveni o personalitate puternică, 
de a deveni cineva diferit de ceea ce suntem acum (de a deveni 

ți și mai buni decât ceilalți oameni). De 
aceea, îi observăm întotdeauna pe cei din jurul nostru, ne 

și suntem în comeptiție cu ei. În tot acest timp, 
și să ne ajustăm acțiunile și mișcările în funcție de 

șteptările și opiniile celorlator persoane. Ne tot luptăm cu 
și viitorul și nu avem niciodată destul timp să ne oprim 

și să observăm imensa iluzie din spatele vieții noastre. 

țui doar dacă este continuu hrănită și 
ște ochi inocenți (cu 

ște ochi liberi de orice opinie) vom realiza 
ște și îngrijește, prin diversele 

l Egoului. Toate 
acestea au loc pentru că fiecare societate, fiecare cultură se 

ști indivizi dispar, se 
trezesc din ”a fi cineva”, iar modul de operare anterior al acelei 

le are perfectă dreptate atunci când spune 
că lumea se poate schimba doar din interior. Schimbarea 

ști din ”a fi cineva” și să începi să 

înțelegi că misiunea noastră este în procesul evolutiv al 
Conștiinței. 

Trebuie de aceea, să ne trezim din iluzia de ”a fi cineva” pentru 
a ne concentra atenția pe realitate. Realitatea nu este nimic 
altceva decât cele mai implicite fapte empirice din via
adică fpatul că trăim și că suntem o Conștiință vibratorie, plină 
de viață. Aceasta este realitatea care ne
către iluzie, greșeala fiind că ne-am concentrat toate eforturi pe 
susținerea propriului ”a fi cineva”. 

Dacă nu mai hrănim această iluzie, ea se va dizolva după un 
timp. Pentru a tăia această linie de p
învățăm să observăm viul și frumusețea momentului prezent. 
Odată ce suntem capabili să acceptăm momentul prezent, ne 
putem accepta pe noi înșine și putem să ne bucurăm de 
simplitatea, tranchilitatea și pacea existenței. Egoul și
experiența de ”a fi cineva” dispar apoi și noi nu rămânem decât 
energia pură, vibrantă, Via
http://noulpamant.ro/articole/dezvoltare-umana/trezirea
iluzie-lumii/ 

Karma relațiilor – legături nebănuite care 
ne marchează via

 

                   Boyes Carolyn, Crimaldi Paolo, Prophet 
Elizabeth Clare, Spadaio Patricia R.

           În sens filozofic, karma reprezintă o no
definește conceptul potrivit căruia soarta ne este 
determinată de evenimentele ce ne
precedente, un soi de destin care se va reflecta la rândul său 
în viața noastră următoare. 

ar legăturile karmice dintre două sau mai multe 
persoane formeaza o țesătură invizibilă, la originea 
căreia se află profunde emoții nutrite în vieți precedente 

și care continuă să influențeze sentimentele fiecăruia de
lungul existenței sale actuale. 

De pildă, protagonistul unei legături karmice ar putea fi o 
persoană de care ne-am îndrăgostit într
după cum ar putea fi fratele nostru, unul din părin
fiică, sau chiar cel mai crâncen dușman al nostru dintr
precedentă. 

E posibil să-l fi iubit nespus, să ne fi răspuns la rândul său cu 
același sentiment, sau e posibil ca unul din doi să fi iubit, iar 
celalalt să fi nutrit un sentiment de ură, de dispre

E complicat, nu-i așa? Un singur lucru este îns
specialiștilor în materie: când o astfel de persoană î
simțită prezența în viața noastră, avem datoria de a rezolva 
problema legăturii karmice și de a ne învăța lecția pierduta în 
viața precedentă. 

Semnale ce indică existența unei legături karmice cu o altă 
persoană 

D
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țelegi că misiunea noastră este în procesul evolutiv al 

să ne trezim din iluzia de ”a fi cineva” pentru 
ția pe realitate. Realitatea nu este nimic 

altceva decât cele mai implicite fapte empirice din viața noastră, 
și că suntem o Conștiință vibratorie, plină 

easta este realitatea care ne-a fost ascunsă chiar de 
am concentrat toate eforturi pe 

Dacă nu mai hrănim această iluzie, ea se va dizolva după un 
timp. Pentru a tăia această linie de putere a iluziei, trebuie să 

țăm să observăm viul și frumusețea momentului prezent. 
Odată ce suntem capabili să acceptăm momentul prezent, ne 

șine și putem să ne bucurăm de 
și pacea existenței. Egoul și 

ța de ”a fi cineva” dispar apoi și noi nu rămânem decât 
energia pură, vibrantă, Viața însăși.” 

umana/trezirea-din-cea-mai-mare-

legături nebănuite care 
ne marchează viața 

Boyes Carolyn, Crimaldi Paolo, Prophet 
Elizabeth Clare, Spadaio Patricia R. 

În sens filozofic, karma reprezintă o noțiune ce 
ște conceptul potrivit căruia soarta ne este 

determinată de evenimentele ce ne-au marcat viețile 
precedente, un soi de destin care se va reflecta la rândul său 

ar legăturile karmice dintre două sau mai multe 
țesătură invizibilă, la originea 

ții nutrite în vieți precedente 
și care continuă să influențeze sentimentele fiecăruia de-a 

ildă, protagonistul unei legături karmice ar putea fi o 
am îndrăgostit într-o altă viață, tot la fel 

după cum ar putea fi fratele nostru, unul din părinți, un fiu sau o 
șman al nostru dintr-o viață 

l fi iubit nespus, să ne fi răspuns la rândul său cu 
și sentiment, sau e posibil ca unul din doi să fi iubit, iar 

celalalt să fi nutrit un sentiment de ură, de dispreț fără margini. 

șa? Un singur lucru este însă sigur, potrivit 
când o astfel de persoană își face 

țită prezența în viața noastră, avem datoria de a rezolva 
și de a ne învăța lecția pierduta în 

legături karmice cu o altă 
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În opinia specialiștilor, există două aspecte fundamentale ce 
caracterizează confruntarea a două persoane legate prin karma: 
privirea și senzația de familiaritate. Privirea nu este a
ne-am așteptat, luminoasă și clară, ci dimpotrivă, fugară 
profundă în același timp, ca urmare a încărcăturii experiențelor 
din trecut, care se activează în momentul întâlnirii.

Senzația de familiaritate este însă foarte intensă, precum magia 
regăsirii unei neprețuite comori pierdute, sau amintirea vie a 
unui coșmar trăit cândva, în funcție de iubirea sau respingerea 
pe care le-am nutrit pentru persoana respectivă. 
în care se realizează acea conexiune empatică din care nu mai 
reușim să ne desprindem, momentul în care se r
emoții puternice trăite cândva, într-o altă via
vieți… 

Efecte si transformari 

Relațiile karmice au fie un efect benefic, regenerant pentru viața 
noastră actuală, fie unul involutiv, care ne dăuneaza, ne trage 
înapoi cu insistență, ca și cum nu am mai fi în stare să 
controlăm itinerariul pe care dorim să-l parcurgem.
cazuri, legăturile karmice ne transformă, ne răscolesc sufletele 
și ne solicită puternic din punct de vedere emotiv, inundându
spațiul, gândurile și proiectele, deopotrivă. 

Echilibrarea karmică își face simțită prezența atunci când 
învățăm să ne deschidem inima și să dăruim cu înțelepciune din 
bogățiile noastre sufletești, fără teama de a le fi irosit: iubirea nu 
se irosește, chiar și atunci când pare să nu fie acceptată de 
destinatar. Iubirea ne ajută să creștem, să evoluăm, să ne 
îmbogățim și să pecetluim anumite răni sufletești cu balsamul 
de care au nevoie pentru a permite instalarea lini
în viața noastră. 

*Bibliografie: 
Boyes Carolyn – “Amore e Legge dell’ Attrazione”, 2012 
Crimaldi Paolo – “Iniziazione agli Amori Karmici”, 2000 
Crimaldi Paolo – “Iniziazione agli Amori Destinici”, 2012 
Prophet Elizabeth Clare, Spadaio Patricia R. – “Karma e Reincarnazione”, 2008
 

 

Iertarea – cum să ierți și să uiți în 5 pași

       Nu este ușor să iertăm pe cineva și să uităm că acesta a 
greșit față de noi. Însă dacă reușim să facem aceasta, vom fi 
mai fericiți. Iertarea este esențială pentru a ne putea bucura 
cu adevărat de viață  
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știlor, există două aspecte fundamentale ce 
caracterizează confruntarea a două persoane legate prin karma: 

Privirea nu este așa cum 
ară, ci dimpotrivă, fugară și 

și timp, ca urmare a încărcăturii experiențelor 
din trecut, care se activează în momentul întâlnirii. 

ția de familiaritate este însă foarte intensă, precum magia 
sau amintirea vie a 

șmar trăit cândva, în funcție de iubirea sau respingerea 
 Este momentul 

în care se realizează acea conexiune empatică din care nu mai 
șim să ne desprindem, momentul în care se reactivează 

o altă viață, sau în alte 

țiile karmice au fie un efect benefic, regenerant pentru viața 
noastră actuală, fie unul involutiv, care ne dăuneaza, ne trage 

și cum nu am mai fi în stare să 
l parcurgem. În ambele 

cazuri, legăturile karmice ne transformă, ne răscolesc sufletele 
și ne solicită puternic din punct de vedere emotiv, inundându-ne 

și face simțită prezența atunci când 
țăm să ne deschidem inima și să dăruim cu înțelepciune din 
țiile noastre sufletești, fără teama de a le fi irosit: iubirea nu 

fie acceptată de 
ștem, să evoluăm, să ne 

țim și să pecetluim anumite răni sufletești cu balsamul 
de care au nevoie pentru a permite instalarea liniștei și armoniei 

“Karma e Reincarnazione”, 2008 

și să uiți în 5 pași 

 

șor să iertăm pe cineva și să uităm că acesta a 
șit față de noi. Însă dacă reușim să facem aceasta, vom fi 

țială pentru a ne putea bucura 

ractic, ne vom vindeca de rănile emo
țin pe loc. 

Doar dacă reușim să îi iertăm pe cei care au greșit 
față de noi și urmărim să mergem mai departe vom 
fi din nou fericiți. Din păcate, iertarea nu este 
mereu o chestiune simplă. Abia când reu

lăsăm în urmă ceea ce ne-a rănit începem să ne vindecăm. 
Iertând, ne debarasăm de rănile 
împovărează. 

Am suferit destul când persoana în cauză ne
continua să ne ținem strâns de această stare nefastă și să 
acordăm acelor întâmplări mai multă importan
cazul? Nu am simțit suficientă durere atunci când am fost 
nedreptățiți? De ce am continua să ne facem rău singuri?

Iertarea îți permite să te vindeci  

Acest gest necesită curaj, iubire și înțelegere. 

În continuare vă invităm să descoperiți câteva modalități de a
ierta mai ușor pe cei care v-au rănit. 

Iertarea în 5 pași  

1. Acceptă faptul că ura și resentimentele îți afectează viața

Trebuie să recunoști faptul că persoana care ți
un impact nefast asupra vieții tale. Dacă alegi să ierți, ține 
seama de faptul că faci asta în primul rând pentru tine. În felul 
acesta vei avea o viață liniștită, pe care o meriți. Îi ierți pe cei 
care greșesc față de tine de dragul tău, nu atât de dragul lo

Când se acumulează, energiile nefaste ne strică dispozi
fac să ne simțim ursuzi și plini de resentimente. Găsește o 
modalitate să îți depășești sentimentele negative, astfel încât, 
atunci când îți oferi iertarea, să fii sincer.

În primul rând, păstrează-ți cumpătul și nu permite stresului să 
te copleșească. Urmărește să te gândești la ceva liniștitor și 
substituie imaginile negative cu unele stenice, binefăcătoare. Nu 
evita și nu minimaliza situația, ci înfrunt
multă importanță decât merită. 

2. Decide dacă merită să nu ierți  

Acest pas este foarte important. Gânde
cum va fi viața ta atunci când vei reuși să renunți la 
resentimente și angajează-te să atingi acest obiectiv. 

Iertarea nu este sinonimă cu uitarea, iar anumite gre
uitate niciodată. Însă promite-ți că nu vei permite acestor 
probleme să îți afecteze viața pe termen lung. Concentrează
asupra momentului actual și urmărește să trăiești fără a purta 
ranchiună nimănui. Iertarea nu este o ac

P
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ractic, ne vom vindeca de rănile emoționale care ne 

șim să îi iertăm pe cei care au greșit 
ță de noi și urmărim să mergem mai departe vom 

ți. Din păcate, iertarea nu este 
mereu o chestiune simplă. Abia când reușim să 

a rănit începem să ne vindecăm. 
Iertând, ne debarasăm de rănile și cicatricile care ne 

Am suferit destul când persoana în cauză ne-a rănit. De ce am 
ținem strâns de această stare nefastă și să 

ăm acelor întâmplări mai multă importanță decât este 
țit suficientă durere atunci când am fost 

țiți? De ce am continua să ne facem rău singuri? 

și înțelegere.  

ți câteva modalități de a-i 

și resentimentele îți afectează viața  

ști faptul că persoana care ți-a făcut rău a avut 
ții tale. Dacă alegi să ierți, ține 

seama de faptul că faci asta în primul rând pentru tine. În felul 
ță liniștită, pe care o meriți. Îi ierți pe cei 

șesc față de tine de dragul tău, nu atât de dragul lor. 

Când se acumulează, energiile nefaste ne strică dispoziția și ne 
țim ursuzi și plini de resentimente. Găsește o 
ți depășești sentimentele negative, astfel încât, 

ți oferi iertarea, să fii sincer. 

ți cumpătul și nu permite stresului să 
șească. Urmărește să te gândești la ceva liniștitor și 

substituie imaginile negative cu unele stenice, binefăcătoare. Nu 
și nu minimaliza situația, ci înfrunt-o fără a-i acorda mai 

Acest pas este foarte important. Gândește-te bine, vizualizează 
ța ta atunci când vei reuși să renunți la 

te să atingi acest obiectiv.  

u uitarea, iar anumite greșeli nu pot fi 
ți că nu vei permite acestor 

ți afecteze viața pe termen lung. Concentrează-te 
și urmărește să trăiești fără a purta 

u este o acțiune pe care o 
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întreprindem de dragul persoanei care ne-a rănit, ci în primul 
rând pentru a ne proteja propria bunăstare. 

Ești responsabil pentru deciziile pe care le iei. Nu permite celor 
care te-au rănit să aibă putere asupra ta. Alege iertarea, adică 
varianta mai puțin dureroasă, dar nu continua o relație dacă 
aceasta îți face rău. A ierta înseamnă să nu permiți celui sau 
celei care te-a rănit să aibă putere asupra ta, și să lași conflictul 
în urmă. 

3. Exprimă-ți sentimentele  

Este esențial să alungi sentimentele negative și să nu porți 
ranchiună celui sau celei care ți-a făcut rău. Încearcă să evi
confruntările, acestea putând cauza probleme suplimentare. 
Orice alegi să faci, ține cont de bunăstarea ta. 

Înainte de a vorbi din nou cu persoana care te
limpezește-ți mintea și gândește-te bine la ce vrei să îi spui. Nu
ți cenzura gândurile până când nu începi să te simți din nou 
bine, dar observă-le cu luciditate și detașare, fără a le alimenta. 
Exprimă-ți nemulțumirile verbal sau așterne
supărarea în scris. Ai dreptul să întreci măsura. Exprimă
durerea, chiar dacă în cele din urmă alegi să nu îi ară
respectivului sau respectivei ce ai scris. Așterne
dragul tău, astfel încât să te eliberezi de starea nocivă 
durere. Nu în ultimul rând, nu te deprecia pe tine însu
să fii tratat cu respect. Acceptă-ți gândurile și sentimentele 
negative și exprimă-le fără ezitare, observându-
și detașare. 

4. Acceptă-ți defectele  

Emoțiile nefaste pe care le reprimi te rănesc mai mult și fac ca 
iertarea să fie aproape imposibilă. Printre acestea se numără 
tristețea, umilirea, respingerea și deznădejdea. Acceptă că simți 
aceste emoții și urmărește să te pui în locul celuilalt.

Câteodată îi judecăm pe ceilalți prea aspru și nu căutăm să ne 
imaginăm cum am fi acționat noi dacă ne-am fi aflat în aceea
situație ca ei. Dacă facem acest exercițiu, poate că vom vedea că 
singura variantă posibilă ar fi fost să facem ceva ce nu ne place.

Pune întrebări în mod deschis. Ia în considerare situa
asemănătoare din trecut în care te-ai simțit la fel. Asigură
ceea ce s-a petrecut merită importanța pe care i-o acorzi.

Poți avea valori, opinii, gânduri și sentimente pe ca
împărtășești cu ceilalți. Asta nu înseamnă că trebuie să cauți să 
le justifici comportamentul, dar urmărește totuși să accepți 
faptul că un om nu este definit doar de greșelile pe care le face.

5. Urmărește să alungi episoadele dureroase din minte

Pornește la drum și nu te uita înapoi. Iertarea necesită timp, este 
un proces pe care trebuie să îl internalizăm. Unii dintre noi 
iertăm mai repede, pe când alții o facem mai lent. Doar tu știi 
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a rănit, ci în primul 

ști responsabil pentru deciziile pe care le iei. Nu permite celor 
asupra ta. Alege iertarea, adică 

țin dureroasă, dar nu continua o relație dacă 
ți face rău. A ierta înseamnă să nu permiți celui sau 

și să lași conflictul 

țial să alungi sentimentele negative și să nu porți 
a făcut rău. Încearcă să eviți 

confruntările, acestea putând cauza probleme suplimentare. 

orbi din nou cu persoana care te-a rănit, 
te bine la ce vrei să îi spui. Nu-

ți cenzura gândurile până când nu începi să te simți din nou 
și detașare, fără a le alimenta. 

șterne-ți mânia și 
supărarea în scris. Ai dreptul să întreci măsura. Exprimă-ți liber 
durerea, chiar dacă în cele din urmă alegi să nu îi arăți 

șterne-ți gândurile de 
ă te eliberezi de starea nocivă și de 

Nu în ultimul rând, nu te deprecia pe tine însuți. Meriți 
ți gândurile și sentimentele 

-te cu luciditate 

țiile nefaste pe care le reprimi te rănesc mai mult și fac ca 
iertarea să fie aproape imposibilă. Printre acestea se numără 

țea, umilirea, respingerea și deznădejdea. Acceptă că simți 
ocul celuilalt. 

ți prea aspru și nu căutăm să ne 
am fi aflat în aceeași 

ție ca ei. Dacă facem acest exercițiu, poate că vom vedea că 
va ce nu ne place. 

Pune întrebări în mod deschis. Ia în considerare situații 
țit la fel. Asigură-te că 

o acorzi. 

ți avea valori, opinii, gânduri și sentimente pe care nu le 
șești cu ceilalți. Asta nu înseamnă că trebuie să cauți să 

ște totuși să accepți 
șelile pe care le face. 

ște să alungi episoadele dureroase din mintea ta  

ște la drum și nu te uita înapoi. Iertarea necesită timp, este 
un proces pe care trebuie să îl internalizăm. Unii dintre noi 

ții o facem mai lent. Doar tu știi 

când vei reuși să ierți tot ce ți s-a petrecut, dar treb
ocazia să faci aceasta și să lași supărarea în urmă.

Spune-i persoanei care te-a rănit că o ier
simți din nou liber. Iertarea îți va permite să te eliberezi de 
elementele care te afectează în mod nefast 
relații sănătoase și o viață fericită. 

Întoarcerea la Dumnezeu după grelele 
încercări spirituale venite odată cu 

succesul actoricesc
 

 

Vedeta PRO TV Mihai Coadă, care l-
serialul „La bloc”, nu mai vrea să apară la televizor şi
acum să joace numai pe scenele ploieştene, în piesele de teatru 
în care a fost distribuit cu ani în urmă şi care se joacă şi acum 
cu sala plină. 

Contactat de mai multe publicaţii, actorul a povestit că pentru el 
succesul uriaş înregistrat cu filmul care l
cu grele încercări. 

„Mi-a fost destul de greu. Şi-mi puneau în replici tot felul de 
prostii cu homosexuali, cu vrăjitoare, o grămadă de lucruri 
neserioase. Strângeam din dinţi. Le-am spus mereu, dar nu am 
ştiut de la început. Mă pomeneam cu scenariul şi trebuia să
facem. Suportam cu greu, ce să fac? Am mai şi refuzat 
câteodată. Am spus aşa: «Să nu daţi cu diavolul, că nu sunt de 
acord». Şi singurul care mă scăpa de acolo era Americanu
mai spunea câte un «naiba» sau «ne
înţeleagă şi mie nişte lucruri de-astea, pentru că aveau nevoie 
de mine, să meargă serialul în continuare
Coadă. 

Pe platourile de filmare s-a ales cu o poreclă amuzantă: „
că ei se uitau ca la felul 14 când mă 
mâncare de post pregătite de soţia mea. Eram numit «Regele 
borcanelor», dar cu mâncarea aceea, de bame, de spanac, le 
făceam poftă”. 
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a petrecut, dar trebuie să îți dai 
și să lași supărarea în urmă. 

a rănit că o ierți. Numai așa te vei 
ți din nou liber. Iertarea îți va permite să te eliberezi de 

elementele care te afectează în mod nefast și te împiedică să ai 

Întoarcerea la Dumnezeu după grelele 
încercări spirituale venite odată cu 

succesul actoricesc 

 

-a jucat pe Nelu Curcă în 
”, nu mai vrea să apară la televizor şi acceptă 

acum să joace numai pe scenele ploieştene, în piesele de teatru 
în care a fost distribuit cu ani în urmă şi care se joacă şi acum 

Contactat de mai multe publicaţii, actorul a povestit că pentru el 
l care l-a făcut vedetă a venit 

mi puneau în replici tot felul de 
prostii cu homosexuali, cu vrăjitoare, o grămadă de lucruri 

am spus mereu, dar nu am 
. Mă pomeneam cu scenariul şi trebuia să-l 

facem. Suportam cu greu, ce să fac? Am mai şi refuzat 
câteodată. Am spus aşa: «Să nu daţi cu diavolul, că nu sunt de 
acord». Şi singurul care mă scăpa de acolo era Americanuʼ. El 
mai spunea câte un «naiba» sau «nebunule». Trebuia să-mi 

astea, pentru că aveau nevoie 
de mine, să meargă serialul în continuare”, a povestit Mihai 

a ales cu o poreclă amuzantă: „Cred 
că ei se uitau ca la felul 14 când mă duceam cu borcanele cu 
mâncare de post pregătite de soţia mea. Eram numit «Regele 
borcanelor», dar cu mâncarea aceea, de bame, de spanac, le 
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Acum actorul este prezent în fiecare duminică în strana 
Mănăstirii Turnu, de lângă Ploieşti, interpretând cântări psaltice 
şi rostind rugăciuni alături de călugări. Are barbă şi este 
îmbrăcat în haine monahale, aşa că poate fi recunoscut cu greu 
de cei care l-au văzut numai în serialul PRO TV
mărturiseşte că nu a fost un om evlavios până pe la 40 de ani, şi 
abia după aceea au început căutările lui spirituale.

„Nu am avut o educaţie religioasă în şcoală, pe vremea aceea 
se preda materialismul dialectic. Bunica mea se ruga foarte 
mult pentru mine când vedea că păcătuiesc, la Maica Domnului 
se ruga. Maica Domnului s-a îndurat de mine şi m
întuneric.  

În sensul acesta, al ajutorului salvator pe care Fecioara Maria 
îl poate oferi celor care o roagă plini de umilinţă, pot să dau un 
exemplu din viaţa mea, al unui om care bea foarte mult. 
Conştiinţa s-a trezit în el că face ceva rău, şi într
trezie a căzut la picioarele Maicii Domnului şi s
«Maica Domnului, ajută-mă, căci iată, m-a cucerit şi m
îngenuncheat diavolul!». Şi de atunci s-a lăsat de bătură. 
Numai cu ajutorul Maicii Domnului.  

Atenţie la aceşti doi demoni, foarte puternici, ai băuturii şi ai 
tutunului! Gândiţi-vă câte milioane de oameni cad în aceste 
păcate grele de tot, ale băuturii şi tutunului!  

Această conştiinţă în fiecare este un sâmbure al dumnezeirii 
care ne trezeşte. Pe mine m-a trezit printr-un vis, şi mi
seama că e de la Dumnezeu pentru că apărea crucea. Se făcea 
că am călătorit cu o viteză uluitoare în Univers şi mă aflam în 
faţa unei cruci luminoase. Crucea era culcată, nu în picioare. 
Era crucea lui Hristos.” 

Visul l-a cutremurat. După aceea a intrat într-o biserică imediat 
după Sfânta Liturghie şi l-a auzit pe preot spunându
credincioşilor: „Nu faceţi spovedanie formală. Scoateţi tot răul 
din dumneavoastră, scoateţi toată mizeria.” 

Mihai Coadă povestește: „M-am dus la acel preot şi m
spovedit. M-am simţit foarte bine după aceea, eliberat. Dar 
vrăjmaşul nu stă degeaba, ci atacă în permanenţă, mai ales 
unde nu îl bănuieşti: la gânduri, la vorbe. Pentru mine o grea 
încercare a fost cu serialul «La bloc». Preotul mi
retrag, dar nu am putut, pentru că semnasem un contract în 
care era stipulat că ar fi trebuit să înapoiez de cinci
mulţi bani decât primisem, în cazul în care aş fi decis să mă 
retrag.” 
Aşa că a continuat, dar s-a dus periodic să se spovedească la un 
preot călugăr. 

„Prin rolurile respective trăieşti o altă viaţă. Aloci din viaţa ta, 
altora, adică acelor personaje pe care le joci. Deci tot timpul 
acesta îl consumi în viaţa altora, al personajelor, şi îl pierzi pe 
al tău. 

Eu când veneam de la filmări de la serial eram foarte tulburat 
şi împrăştiat. Mă aşezam foarte târziu la rugăciune, pentru că 
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Acum actorul este prezent în fiecare duminică în strana 
Mănăstirii Turnu, de lângă Ploieşti, interpretând cântări psaltice 
şi rostind rugăciuni alături de călugări. Are barbă şi este 
îmbrăcat în haine monahale, aşa că poate fi recunoscut cu greu 

PRO TV. Mihai Coadă 
mărturiseşte că nu a fost un om evlavios până pe la 40 de ani, şi 
abia după aceea au început căutările lui spirituale. 

Nu am avut o educaţie religioasă în şcoală, pe vremea aceea 
alectic. Bunica mea se ruga foarte 

mult pentru mine când vedea că păcătuiesc, la Maica Domnului 
a îndurat de mine şi m-a scos din 

În sensul acesta, al ajutorului salvator pe care Fecioara Maria 
e o roagă plini de umilinţă, pot să dau un 

exemplu din viaţa mea, al unui om care bea foarte mult. 
a trezit în el că face ceva rău, şi într-un moment de 

trezie a căzut la picioarele Maicii Domnului şi s-a rugat: 
a cucerit şi m-a 

a lăsat de bătură. 

Atenţie la aceşti doi demoni, foarte puternici, ai băuturii şi ai 
vă câte milioane de oameni cad în aceste 

Această conştiinţă în fiecare este un sâmbure al dumnezeirii 
un vis, şi mi-am dat 

seama că e de la Dumnezeu pentru că apărea crucea. Se făcea 
uitoare în Univers şi mă aflam în 

faţa unei cruci luminoase. Crucea era culcată, nu în picioare. 

o biserică imediat 
a auzit pe preot spunându-le 

Nu faceţi spovedanie formală. Scoateţi tot răul 

am dus la acel preot şi m-am 
am simţit foarte bine după aceea, eliberat. Dar 

nenţă, mai ales 
unde nu îl bănuieşti: la gânduri, la vorbe. Pentru mine o grea 
încercare a fost cu serialul «La bloc». Preotul mi-a zis să mă 
retrag, dar nu am putut, pentru că semnasem un contract în 
care era stipulat că ar fi trebuit să înapoiez de cinci ori mai 
mulţi bani decât primisem, în cazul în care aş fi decis să mă 

a dus periodic să se spovedească la un 

Prin rolurile respective trăieşti o altă viaţă. Aloci din viaţa ta, 
aje pe care le joci. Deci tot timpul 

acesta îl consumi în viaţa altora, al personajelor, şi îl pierzi pe 

Eu când veneam de la filmări de la serial eram foarte tulburat 
şi împrăştiat. Mă aşezam foarte târziu la rugăciune, pentru că 

soseam foarte târziu... Vă daţi seama că sunt zeci de oameni 
care colaborează la o filmare de genul acesta, erau şi nervi 
acolo... Mă tulburam şi mă împrăştiam foarte tare.

S-ar putea să fi fost un regres în urcuşul meu duhovnicesc acest 
serial. Personajul meu era negativ, dar îndulcindu
comedie, el apărea plăcut aşa. Râdea lumea de el, avea multe 
păcate, era mincinos, prindea la public... dar dacă te gândeşti 
din punct de vedere sufletesc, nu era în regulă

Actorul a interpretat rolul Nelu Curcă timp de şase ani.
„N-aş sfătui pe nimeni să se facă actor, pentru că este ca pe 
muchie de cuţit meseria asta. Va fi pus să facă multe lucruri 
care nu sunt în regulă. Şi va fi ispitit cu preacurvie, cu fumat, 
cu băut. Eu nu sfătuiesc niciodată pe tineri să urmeze o meserie 
de actor. Au venit mulţi la mine să îi pregătesc, să le dau nişte 
sfaturi, dar le-am spus: «Fraţilor, mă iertaţi, dar eu nu 
sfătuiesc pe nimeni să devină actor! Pentru că este un drum 
frumos în ochii lumi, dar te îndepărtează de Hristos. E foarte 
greu să faci efortul să te păstrezi curat. Dacă mai ai şi roluri 
negative, acestea intră în tine, gândeşte
acelea în tine, rămân în memoria ta... Când te aşezi la 
rugăciune e iarmaroc în mintea ta atunci, cu toate rolurile 
acelea în minte!» 

Orgoliul poate creşte foarte mult, să ştiţi! E un punct foarte 
spinos în viaţa unui actor. Aplauzele, mândria care poate să 
apară sunt un drum spre slava deşartă...

În cazul teatrului dramatic, acolo actorul pune mult din 
simţămintele lui adevărate. Un regizor când distribuie un actor 
într-un rol de dramă, cu o simţire foarte puternică, se gândeşte 
în primul rând la datele actorului respectiv

Părintele Daniil, actualul episcop de Vârşeţ, ucenic al părintelui 
Arsenie Boca, i-a spus lui Mihai Coadă, cu ani 
când actorul l-a căutat pentru a-i cere un sfat de viaţă: „
actor, de aici încolo să joci numai roluri pozitive!
Cu toate acestea, actorul mărturiseşte că nici drama şi nici 
comedia nu îi aprind sufletul aşa cum o face dorul de 
Dumnezeu. 

Aforisme şi cugetări

Prof. George BIANU 

1. Adevărata bogăţie, ce este pentru noi supremă şi nepieritoare, 
constă în a fi din ce în ce mai satisfăcuţi, graţie prezenţei 
extatice, înălţătoare şi misterioase a lui Dumnezeu. O astfel de 
bogăţie ne este întotdeauna de un imens folos atunci când 
părăsim definitiv această lume (în momentul aşa

2. Atunci când ni se pare că iubim prea mult o fiinţă umană 
minunată, care şi ea ne iubeşte în mod profund şi constant, un 
remediu plin de înţelepciune pe care îl avem întotdeauna la 
dispoziţie este să iubim cu mult mai mult acea fiinţă. Procedând 
în felul acesta, energia subtilă, sublimă a Atributului 

spiritualitatespiritualitatespiritualitatespiritualitate 
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ziu... Vă daţi seama că sunt zeci de oameni 
care colaborează la o filmare de genul acesta, erau şi nervi 
acolo... Mă tulburam şi mă împrăştiam foarte tare.  

ar putea să fi fost un regres în urcuşul meu duhovnicesc acest 
, dar îndulcindu-se prin 

comedie, el apărea plăcut aşa. Râdea lumea de el, avea multe 
păcate, era mincinos, prindea la public... dar dacă te gândeşti 
din punct de vedere sufletesc, nu era în regulă.” 

Actorul a interpretat rolul Nelu Curcă timp de şase ani. 
aş sfătui pe nimeni să se facă actor, pentru că este ca pe 

muchie de cuţit meseria asta. Va fi pus să facă multe lucruri 
care nu sunt în regulă. Şi va fi ispitit cu preacurvie, cu fumat, 
cu băut. Eu nu sfătuiesc niciodată pe tineri să urmeze o meserie 
de actor. Au venit mulţi la mine să îi pregătesc, să le dau nişte 

am spus: «Fraţilor, mă iertaţi, dar eu nu 
sfătuiesc pe nimeni să devină actor! Pentru că este un drum 
frumos în ochii lumi, dar te îndepărtează de Hristos. E foarte 

aci efortul să te păstrezi curat. Dacă mai ai şi roluri 
negative, acestea intră în tine, gândeşte-te cum sună cuvintele 
acelea în tine, rămân în memoria ta... Când te aşezi la 
rugăciune e iarmaroc în mintea ta atunci, cu toate rolurile 

goliul poate creşte foarte mult, să ştiţi! E un punct foarte 
spinos în viaţa unui actor. Aplauzele, mândria care poate să 
apară sunt un drum spre slava deşartă...  

În cazul teatrului dramatic, acolo actorul pune mult din 
zor când distribuie un actor 

un rol de dramă, cu o simţire foarte puternică, se gândeşte 
în primul rând la datele actorului respectiv.” 

Părintele Daniil, actualul episcop de Vârşeţ, ucenic al părintelui 
a spus lui Mihai Coadă, cu ani în urmă, atunci 

i cere un sfat de viaţă: „Domnu’ 
actor, de aici încolo să joci numai roluri pozitive!”. 
Cu toate acestea, actorul mărturiseşte că nici drama şi nici 
comedia nu îi aprind sufletul aşa cum o face dorul de 

Aforisme şi cugetări 

Prof. George BIANU – București 

1. Adevărata bogăţie, ce este pentru noi supremă şi nepieritoare, 
constă în a fi din ce în ce mai satisfăcuţi, graţie prezenţei 
extatice, înălţătoare şi misterioase a lui Dumnezeu. O astfel de 
bogăţie ne este întotdeauna de un imens folos atunci când 
părăsim definitiv această lume (în momentul aşa-zisei morţi). 

2. Atunci când ni se pare că iubim prea mult o fiinţă umană 
minunată, care şi ea ne iubeşte în mod profund şi constant, un 

de înţelepciune pe care îl avem întotdeauna la 
dispoziţie este să iubim cu mult mai mult acea fiinţă. Procedând 
în felul acesta, energia subtilă, sublimă a Atributului 
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Dumnezeiesc al Iubirii Dumnezeieşti ne va inunda din ce în ce 
mai mult fiinţa şi ne va face să descoperim o imensă şi aleasă 
fericire. Vom descoperi că, acţionând în felul acesta, avem 
imens de câştigat. În plus, vom constata că nu prea avem 
concurenţi, deoarece puţine fiinţe umane sunt capabile să 
iubească în felul acesta. 

3. Atunci când reuşim să transfigurăm într-un mod spontan 
majoritatea fiinţelor umane cu care venim în contact şi totodată 
reuşim să le iubim într-un mod spontan şi detaşat pe acelea care 
merită din plin aceasta, o astfel de atitudine trezeşte şi apoi 
dinamizează în universul nostru lăuntric felurite disponibilităţi 
artistice, care ne transformă în mod gradat şi în acelaşi timp ne 
trezesc şi ne rafinează simţul estetic. 

4. Fiinţele umane de sex opus care se iubesc au totodată nevoie 
să rămână ferm ancorate în momentul cel magic al începutului 
relaţiei lor. Procedând în felul acesta, fericirea pe care o 
descoperă într-o astfel de relaţie se menţine nealterată, iar 
durata legăturii lor amoroase va creşte considerabil şi chiar va 
putea deveni nedefinită. 

5. Practicanții avansaţi au descoperit în urmă cu multe mii de 
ani că, de fapt, conştiinţa efervescentă, entuziastă şi plină de 
aspiraţie caută, iar apoi inima sau, mai bine zis, centrul subtil de 
forţă anahata chakra este acela care descoperă. Astfel, ajungem 
să apreciem la justa ei valoare înţelepciunea cea tainică a inimii. 

6. O mare fericire ne inundă fiinţa şi apoi poate fi aprofundată 
atunci când suntem capabili să continuăm să aspirăm şi să 
dorim cu putere ceea ce este pur, minunat, înălţător şi 
dumnezeiesc şi care deja se află la dispoziţia noastră. 

7. Atunci când un practicant avansat are impresia că ceva 
anume îi lipseşte, el începe să caute ceea ce îi lipseşte în tot 
ceea ce deja are, iar astfel reuşeşte să descopere că în universul 
său lăuntric el are în permanenţă tot ceea ce consideră că îi 
lipseşte. În felul acesta, descoperă, cu uimire şi cu o aleasă 
încântare, că în realitate tot ceea ce există în universul său 
lăuntric se află, totodată, prezent undeva anume în Totul cel 
gigantic al Macrocosmosului, iar astfel el conştientizează că, de 
fapt, ceea ce nu există în universul său lăuntric nu se află şi nu 
există nicăieri. 

8. Este necesar ca fiecare fiinţă umană să-şi dea seama că atunci 
când ea nu mai este capabilă să se 
minuneze de nimeni şi nimic din toate cele 
care o înconjoară, o astfel de stare 
persistentă arată că acea fiinţă umană a 
încetat deja să mai trăiască aşa cum se 
cuvine, căci aceasta semnalează că inima 
ei este împietrită, iar sufletul ei este mort. 

9. O plăcere benefică, ce este nouă şi 
delicată, ne inundă fiinţa şi ne 
expansionează într-un mod euforic în nemărginire atunci când, 
datorită unei stări profunde de empatie, îi producem o intensă 

stare de plăcere, pură şi împlinitoare, fiinţei iubite pe care o 
adorăm. 

10. Atunci când iubim intens, constant şi fără măsură o fiinţă 
umană de sex opus care şi ea ne iubeşte, devine lesne cu putinţă 
să descoperim cât de fericiţi/fericite putem fi atunci când 
dăruim din plin prin fiinţa noastră energia subtilă sublimă a 
Atributului Dumnezeiesc al Iubirii Dumnezeieşti, ce se revarsă 
în şi prin universul nostru lăuntric de la Dumnezeu. 

11. Practicantul avansat descoperă că, cel mai adesea, este de 
mii de ori mai bine să dăruiască toate cele care sunt benefice şi 
dumnezeieşti, fiind plin de altruism şi detaşare. În felul acesta, 
el descoperă că este cu mult mai bine să dăruiască decât doar să 
primească. Astfel, el ajunge să descopere modul tainic şi 
complex în care operează, în cadrul Creaţiei şi manifestării 
dumnezeieşti, Legea dăruirii oculte. 

12. Atunci când Atributul Dumnezeiesc al Poeticului 
Dumnezeiesc se trezeşte din ce în ce mai mult în universul 
nostru lăuntric, energia sa subtilă sublimă ni se dezvăluie ca o 
dulce şi încântătoare poezie. În cele din urmă, ea ne apare 
întocmai ca o muzică paradisiacă pe care fiecare fiinţă umană ar 
fi bine să o aibă şi să se bucure din plin de ea, în universul ei 
lăuntric. 

13. Nu este niciodată necesar să ştim enorm de multe aspecte 
ale realităţii. Este însă esenţial să ajungem să cunoaştem cât mai 
repede dumnezeiasca înţelepciune, extatică şi eternă. 

14. În orice început net superior şi care este profund 
transformator, ce ne conduce apoi din treaptă în treaptă către 

mirificele înălţimi dumnezeieşti, cei 
mai dificili şi cei mai lungi ca durată 
sunt primii paşi. 

15. Indiferent de vârsta biologică pe 
care o avem, devine imediat cu 
putinţă să ne dăm seama că am 
început să îmbătrânim atunci când 
încetăm să mai învăţăm şi ajungem 
să hrănim prosteasca şi infantila 
convingere că deja ştim totul. 

16. Muzica înălţătoare, genială şi 
dumnezeiesc inspirată ne trezeşte sufletul, îi conferă aripi 
nebănuite inimii noastre şi adeseori ne expansionează într-un 
mod euforic gândirea. 

17. Atunci când îi oferi iubitei tale o floare, fiind plin de iubire, 
spune-i: „Cu această floare pe care ţi-o dăruiesc, îţi ofer 
totodată întreaga mea grădină de flori mirifice care au crescut 
şi au înflorit în fiinţa mea graţie iubirii noastre profunde, 
copleşitoare şi constante.” 

18. Dumnezeu ne-a spus: „Atunci când tu te porneşti la drum 
către Mine, fiind plin de aspiraţie, şi îţi doreşti să Mă găseşti, 
Eu voi veni fulgerător în întâmpinarea ta, spre a te primi şi spre 
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a te îmbrăţişa în moduri tainice, care te vor uimi şi te vor 
încânta.” 

19. Atunci când un practicant începător îşi evocă trecutul, el îşi 
coboară în mod spontan ochii către pământ, iar atunci când el 
visează la viitorul său, în mod spontan el îşi ridică ochii către 
cer şi imploră cu o speranţă îndreptăţită ghidarea, inspiraţia şi 
ajutorul lui Dumnezeu. 

20. Este foarte important ca fiecare dintre noi să devenim 
capabili să ne privim viaţa şi tot ceea ce ne înconjoară cu ochii 
unui copil pur, angelic şi genial. 

21. Dacă toate fiinţele umane ce există pe această planetă ar şti 
că Marea Mamă (Mahashakti) există şi ar fi capabile să o simtă 
câtuşi de puţin, aproape toate şi-ar dori să fie îmbrăţişate de ea 
şi ar aspira să o descopere din ce în ce mai mult, experimentând 
totodată în felul acesta delicioasele stări de fericire şi 
copleşitoarele trăiri extatice pe care ea poate să le ofere. 

22. Animalele de companie pe care le iubim şi care ne iubesc ne 
umplu viaţa de iubire şi de delicioasă tandreţe. 

23. Fiecare intenţie benefică ce este clară, fermă, puternică şi 
constantă face apoi să devină cu putinţă imposibilul ce este însă 
posibil. 

24. Nicio cale spirituală veritabilă nu-ţi apare ca fiind lungă 
atunci când o parcurgi cu mult entuziasm, fiind alături de o 
fiinţă umană pe care o iubeşti şi care te iubeşte. 

25. A iubi extraordinar de intens, profund, constant şi fără 
măsură implică să fii capabil/capabilă să-ţi manifeşti adeseori 
din plin iubirea, fără a mai fi nevoie să vorbeşti. 

26. Un maestru veritabil este oricând gata să se avânte într-o 
nouă aventură pură, sublimă, înălţătoare, dumnezeiască ce face 
să apară o nouă şi imensă fericire, pe care, totodată, el o 
împărtăşeşte cu fiinţele umane entuziaste şi curajoase care sunt 
dispuse să coopereze cu el şi să-l 
însoţească. 

27. Nebuniile minunate, sublime, 
dumnezeieşti ce sunt totodată într-
un mod dumnezeiesc integrate 
rămân totdeauna nişte experienţe 
existenţiale, profund 
transformatoare şi de neuitat, pe 
care nu le vom regreta niciodată. 

28. Fiinţele umane care sunt 
capabile să ne transfigureze într-un 
mod exemplar şi care ne iubesc 
intens, profund, constant şi fără 
măsură sădesc astfel în universul nostru lăuntric seminţe 
paradisiace, care atunci când ajung să încolţească şi să crească 
transformă fiinţa noastră într-o gură de rai. 

29. Fiinţele umane care îşi păstrează toată viaţa sufletul de copil 
ce este pur şi nealterat simt în mod spontan prezenţa tainică a 
lui Dumnezeu şi ele comunică foarte uşor cu îngerul lor păzitor. 
În plus, astfel de fiinţe umane nu îmbătrânesc niciodată. 

30. Adevăraţii prieteni pot fi cel mai adesea descoperiţi în urma 
unor căutări îndelungate. Pe astfel de prieteni extraordinari ne 
este aproape imposibil să-i părăsim şi este cu neputinţă să-i 
uităm... Asemenea prieteni legendari sunt însă meritaţi numai şi 
numai dacă noi înşine suntem, la rândul nostru, astfel de 
prieteni adevăraţi. 

31. În măsura în care în universul tău lăuntric s-a trezit deja 
înţelepciunea inimii (ce se află într-o tainică legătură cu centrul 
subtil de forţă Anahata Chakra), urmează-i întotdeauna 
îndemnul şi inspiraţia, fără să eziţi. 

32. Dacă femeile în care deja a început să se trezească starea de 
Shakti (starea sublimă de forţă feminină a Naturii) ar fi nişte 
flori delicate, bărbaţii în care a început deja să se trezească 
starea de Vira ar alerga către ele fiind plini de adoraţie, 
încântare şi entuziasm şi ar face tot ceea ce este necesar să le 
ajute ca să crească din ce în ce mai repede şi să înflorească. 

33. Raţiunea – cel mai adesea nebănuită – pentru care fiinţele 
umane iubesc intens, profund, constant şi fără de măsură este şi 
posibilitatea de a ne îndumnezei şi de a ne transforma într-un 
mod profund şi definitiv, datorită energiei subtile sublime a 
iubirii ce ne inundă fiinţa şi care vine de la Dumnezeu. 

34. Fă cât mai repede tot ceea ce este benefic şi stringent 
necesar pentru ca viaţa ta să fie un paradis şi apoi acţionează 
constant şi fără încetare, astfel ca acest paradis să devină o 
realitate atât pentru tine, cât şi pentru toţi ceilalţi care sunt 
pregătiţi să-l descopere. 

35. În cazul fiinţelor umane care deja practică perfect continenţa 
sexuală, amoroasă, pasionalitatea frenetică, pură şi elevată li se 
dezvăluie ca fiind plină de surprize delicioase, profund 
transformatoare, respectabilă şi dătătoare a unor alese fericiri. 

36. Reţeta cea eficientă a fericirii: să anihilăm prompt toate 
grijile, să înmulţim şansele dumnezeieşti formidabile ce ni se 
oferă şi să adunăm, ba chiar să multiplicăm plăcerile benefice 
sublime care, atunci când le dăruim fiinţelor umane pe care le 
adorăm, ne umplu de o imensă bucurie şi ne fac să descoperim 
surprinzătoare plăceri ce ni se dezvăluie în felul acesta. 

37. Să acţionăm întotdeauna astfel încât fiecare săptămână nouă 
a vieţii noastre să fie trăită într-un mod eminamente benefic şi 
dumnezeiesc integrat, căci nu este cazul să pierdem vreodată 
din vedere că, în realitate, fiecare zi a vieţii noastre este un 
crâmpei ce face parte din alcătuirea întregii noastre vieţi. 

38. Cel mai adesea, nu distanţa fizică este aceea care măsoară 
răceala, îndepărtarea şi indiferenţa ce apar într-o fiinţă umană 
superficială, a cărei iubire a diminuat chiar şi atunci când nu au 
existat motive. 
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39. Atunci când fiecare dintre noi deja deţinem un fruct savuros 
şi apoi îl oferim unei alte fiinţe umane care, la rândul ei, ne 
dăruieşte un alt fruct savuros, în final fiecare dintre noi vom 
avea un fruct savuros. Atunci când fiecare dintre noi trăim o 
stare intensă de iubire faţă de o fiinţă umană de sex opus şi 
totodată experimentăm o stare copleşitoare de plăcere erotică, 
de îndată ce realizăm un schimb plenar şi profund de acelaşi fel 
cu o altă fiinţă umană de sex opus care, la rândul ei, simte o 
stare intensă de iubire şi trăieşte o stare plenară de plăcere 
erotică alături de noi, în felul acesta fiecare dintre cele două 
fiinţe umane vor experimenta două stări de iubire şi vor trăi 
două stări intense de plăcere erotică. În felul acesta, cele două 
fiinţe umane de sex opus se vor simţi considerabil împlinite şi 
îmbogăţite în urma unui astfel de schimb euforic, încântător, ce 
le va face totodată să trăiască o îmbătătoare stare de fericire. 

40. În cazul iubirii intense şi a plăcerii erotice profunde pe care 
o simţim faţă de o fiinţă umană de sex opus, fericirea 
îmbătătoare de a o descoperi în toată minunăţia şi splendoarea 
ei valorează chiar mai mult decât simpla fericire că am 
descoperit-o. 

41. Cel care – la momentul potrivit – îndrăzneşte să rostească 
anumite adevăruri deranjante este necesar să aibă la dispoziţie o 
maşină puternică, chiar de curse, pentru a fugi apoi cât mai 
repede de acolo, spre a se salva de valul resentimentelor şi al 
nemulţumirilor pe care le trezeşte în fiinţa umană ce este în mod 
direct vizată de astfel de adevăruri. 

42. Aspirantul tantric trăieşte mai mereu, cu mult entuziasm şi 
frenezie, fiecare moment al vieţii sale ca şi cum ar urma să 
moară mâine şi, totodată, el experimentează şi învaţă tot ceea ce 
îi este necesar ca şi cum ar urma să trăiască în veşnicie. În felul 
acesta, el descoperă şi chiar experimentează starea de nemurire. 

43. O viaţă ce este lipsită de prieteni adevăraţi şi extraordinari 
este întocmai precum o grădină fără de flori, ce a fost 
abandonată. 

44. Modalitatea cea mai sigură de a ne desăvârşi din punct de 
vedere spiritual este să ajungem să fim şi să rămânem o fiinţă 
umană ce este în mod plenar îndumnezeită. 

45. O fiinţă umană optimistă priveşte cu o mare încântare un 
trandafir, îi admiră frumuseţea petalelor, îi savurează parfumul 
și nu-i vede țepii. O ființă umană pesimistă privește înfricoșată 
doar țepii trandafirului și, tocmai de aceea, ea rămâne speriată la 
distanță și nu este capabilă să vadă frumusețea trandafirului. 

46. Fiinţa umană care în permanenţă învaţă de la tot şi de la 
toate cele care o înconjoară şi care, în plus, ştie că nu ştie totul, 
dacă se menţine într-o astfel de atitudine, învaţă fără încetare şi 
astfel ea ajunge să ştie din ce în ce mai mult. 

47. Lumina soarelui de la amiază nu-i serveşte ca să vadă 
aceluia care are ochii închişi şi nici aceluia care are ochii 
acoperiţi cu şapte văluri negre. 

48. Atunci când o fiinţă umană ce este adorată ajunge să 
iubească şi ea intens, constant şi fără măsură, descoperă în felul 
acesta locul tainic în care ea există în inima fiinţei de sex opus 
ce o adoră. 

49. Fiinţele umane ce sunt mai mereu foarte fericite, dar şi 
fiinţele umane care dăruiesc multă fericire fiinţelor umane ce 
merită aceasta, descoperă astfel că fericirea copleşitoare pe care 
o trăiesc le conferă, totodată, o excelentă stare de sănătate. 

50. Este necesar ca fiinţele umane de sex opus care se iubesc să 
îndrăznească să-şi mărturisească neîntârziat sentimentele şi apoi 
este minunat ca ele să se îmbrăţişeze adeseori pline de iubire. 
Mai mult decât atât, este necesar ca ele să se sărute pe gură şi pe 
ochi, spre a-şi oferi în felul acesta una alteia o cât mai mare 
încântare amoroasă şi plăcere. 

51. Fiecare stare de ură ne tulbură fiinţa, ne afectează trupul şi 
ne îmbătrâneşte, iar fiecare zâmbet spontan şi sincer ne 
transformă într-o manieră benefică trupul şi ne întinereşte. 

52. Pentru marea majoritate a fiinţelor umane, a vorbi apare ca o 
imperioasă nevoie, dar a asculta cu multă atenţie tot ceea ce o 
fiinţă umană spune, urmărind în acelaşi timp să comunici în 
mod empatic cu universul ei lăuntric, toate acestea sunt o artă 
pe care puţine fiinţe umane o stăpânesc. 

53. În fiecare iubire reciprocă, constantă, copleşitoare şi 
legendară, unele dintre aspectele uimitoare care apar şi se 
manifestă sunt şi rămân, totodată, pentru cei doi iubiţi, un 
mister fermecător. 

 

54. Iubirea intensă, iubirea îmbătătoare, constantă şi supremă nu 
implică doar să ne exprimăm sentimentele, căci o astfel de 
iubire se dezvăluie ca atare când energia subtilă, sublimă a 
iubirii se manifestă în valuri, fiind din plin simţită de către fiinţa 
umană de sex opus ce este iubită în felul acesta. 

55. Fiinţa umană ce se pierde în pasiunea ei benefică ce 
adeseori o copleşeşte este în realitate mai puţin pierdută decât 
fiinţa umană în care orice pasiune binefăcătoare deja a dispărut. 

56. Francheţea nu implică doar să ne grăbim să spunem orice 
gândim, căci în realitate ea implică să gândim în mod profund şi 
cu luciditate tot ceea ce spunem. 
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57. Viitorul va fi întotdeauna minunat pentru toate fiinţele 
umane care în permanenţă acţionează într-o manieră benefică şi 
dumnezeiesc integrată acum, în prezent. 

58. Dacă vreţi într-adevăr ca aspiraţiile voastre benefice să se 
realizeze, nu fiţi leneşi şi nu vă complăceţi în inacţiune, în 
inerţie. 

59. Ispitele există, ele apar la momentul potrivit, iar cei slabi 
lunecă şi apoi cad în ispită, în timp ce cei fermi, puternici, bravi 
şi eroici nu cedează niciodată tentaţiilor şi, în felul acesta, ei 
triumfă, în cele din urmă, asupra ispitelor. 

60. În cazul unei mari iubiri ce este intensă, constantă şi 
exemplară nu avem nevoie doar să fim trup lângă trup sau cap 
lângă cap, căci într-o astfel de iubire devine esenţial să 
fuzionăm într-un tot mirific ce se expansionează plin de euforie 
în nemărginire, datorită energiei subtile, sublime a iubirii ce se 
revarsă în valuri neîncetate, în şi prin fiinţele celor doi iubiţi. 

61. Femeile schimbătoare, superficiale, fluctuante şi proaste fug 
cel mai adesea surprinzător de repede dintr-o relaţie minunată 
de iubire, deoarece ele consideră în mod tâmp că au o 
permanentă nevoie de distracţie. Astfel de femei nu revin 
niciodată după aceea într-o astfel de relaţie, pentru că, în mod 
paradoxal, ele se schimbă doar în rău şi nu resimt o imperioasă 
nevoie de fericire. 

62. Iubirea ce este reciproc împărtăşită şi care este constantă şi 
copleşitoare este o experienţă paradisiacă ce ne îndumnezeieşte. 
O astfel de iubire se manifestă prin intermediul unei energii 
subtile, sublime ce se revarsă în şi prin fiinţa noastră 
expansionată şi care vine de la Dumnezeu. O astfel de iubire 
diminuează şi apoi se sfârşeşte atunci când ambii iubiţi (sau 
chiar numai unul dintre ei) încetează să mai fie ancoraţi şi nu se 
mai menţin în momentul cel magic al începutului, îndepărtarea 
fie a unuia, fie a amândurora de momentul cel magic al 
începutului marchează apoi sfârşitul relaţiei lor de iubire, iar 
acest sfârşit este definitiv atunci când cei doi încetează să mai 
trăiască în tainica lume comună a celor care se iubesc. 

63. Iubirea ce apare fulgerător între două fiinţe umane de sex 
opus, de îndată ce ea este intensă, profundă, constantă şi 
copleşitoare, ne face astfel să descoperim că este o iubire 
adevărată, iar în felul acesta ea ni se dezvăluie ca fiind o iubire 
legitimă. 

64. Atunci când o fiinţă umană se lasă acaparată de o stare de 
uşurătate, ea se lasă totodată într-un mod insidios acaparată de 
delăsare şi de indiferenţă. 

65. Este întotdeauna minunat să fim pregătiţi spre a ne lăsa 
surprinşi într-un mod plăcut de tot şi toate cele care apar la 
momentul potrivit în viaţa noastră de zi cu zi. 

 

66. Începutul înţelepciunii presupune să devenim capabili să 
descoperim tot ceea ce este nou şi încântător în ceea ce la prima 
vedere pare a fi comun, vulgar şi obişnuit. Atunci, de îndată ce 
devine cu putinţă să ne interiorizăm şi să ne centrăm în esenţa 
cea dumnezeiască a fiinţei noastre, ajungem apoi să descoperim 
că, în realitate, în universul nostru lăuntric există în germene tot 
ceea ce ne dorim sau către care aspirăm. 

67. Pentru cel înţelept este evident că o fiinţă umană nu poate 
avea o legătură trainică şi o comunicare rodnică cu aproapele 
său dacă deocamdată nu a reuşit să aibă o comunicare de acest 
gen cu ea însăşi. 

68. Iubirea intensă, profundă, copleşitoare şi constantă nu vrea 
să ştie mai nimic despre trecut şi nu este aproape deloc 
interesată de viitor, căci o astfel de iubire este fără încetare 
proaspătă şi mereu nouă. 

69. Spaţiul unei vieţi este, dincolo de aparenţă, acelaşi, fie că îl 
parcurgem fiind foarte fericiţi şi cântând, fie că îl parcurgem 
fiind mai mereu nefericiţi, suferind şi plângând. 

70. Pentru un practicant  profund transformat spiritual şi avansat 
nu există decât semne prevestitoare fericite, căci în cazul lui, 
orice ar apare, de el şi numai de el depinde să extragă din orice 
experienţă a vieţii sale lecţii binefăcătoare. 

71. Perfecţiunea nu implică doar să facem ceva măreţ şi frumos, 
căci dincolo de aparenţe perfecţiunea implică să facem ceea ce 
avem de făcut cu măreţie şi cu frumuseţe. 

72. Pentru fiinţele umane pline de umor şi care sunt totodată 
înzestrate cu mult bun-simţ, este binevenit să-şi rezerve obiceiul 
de a râde măcar a doua zi – în hohote – de feluritele idei 
prosteşti pe care le-au avut în cursul zilei anterioare. 

73. Să luăm aminte că nu este nicio ruşine să preferăm – oricât 
de des – stările copleşitoare de fericire ce sunt în mod 
dumnezeiesc integrate. 

74. Este întotdeauna minunat să călătoreşti, fiind foarte fericit şi 
însufleţit de speranţe îndreptăţite, înainte de a ajunge la ţelul 
dumnezeiesc pe care în prealabil ţi l-ai propus. 

75. Dincolo de aparenţe, ceea ce este dificil este tocmai ceea ce 
poate fi făcut imediat, iar imposibilul care în realitate este 
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posibil reprezintă tot ceea ce implică să investim puţin mai mult 
timp şi mult entuziasm. 

76. Practicantul avansat nu rămâne niciodată fixat în mod 
excesiv în trecut şi nu visează niciodată într-un mod excesiv şi 
fantasmagoric cu privire la viitor. El îşi concentrează într
mod ferm şi constant conştiinţa mai ales asupra momentului 
prezent. 

77. Atunci când sunt privite din punctul de vedere al lui 
Dumnezeu, chiar şi marile capodopere nu sunt niciodată decât 
nişte tentative mai mult sau mai puţin fericite
conştient sau inconştient suprema perfecţiune şi frumuseţe 
dumnezeiască. 

78. Bunul Dumnezeu nu-şi bate niciodată joc, El nu deplânge 
niciodată şi nu detestă niciodată nimic din tot şi toate cele care 
există, căci doar El şi numai El este capabil să înţeleagă pe 
deplin tot şi toate cele ce au fost, ce sunt şi ce vor exista în 
eternitate. 

79. Întotdeauna, fără nicio excepţie, toate cuvintele pe care nu 
le-am rostit sunt şi rămân în veşnicie florile mirifice ale tăcerii.

80. Savantul nu este doar omul care ne oferă unele răspunsuri 
elaborate, căci este totodată necesar ca el să fie acela care 
formulează anumite întrebări esenţiale. 

81. Atunci când este privită din punctul de vedere al unui 
înţelept, şansa dumnezeiască este în realitate o necesitate 
enigmatică, iar fericirea este o vocaţie. 

82. Devine cu putinţă să ştim cu mult mai mult despre o fiinţă 
umană atunci când interacţionăm în mod intim cu ea, în cadrul 
unui joc amoros ce se bazează pe continenţă perfectă, pe iubire 
reciprocă, pe o transfigurare exemplară şi pe consacrarea 
prealabilă a roadelor, decât dacă am alege să petrecem cu 
aceeaşi fiinţă umană un an, purtând aproape fără încetare doar 
conversaţii. 

83. Pentru un maestru, viaţa nu este niciodată doar o problemă 
ce este necesar să fie rezolvată, ci ea este o realitate complexă, 
plină de taine, care clipă de clipă este necesar să fie 
experimentată într-o manieră cât mai plăcută, ce este dătătoare 
de alese fericiri. 

84. Este esenţial să ne dăm seama că nu este deloc înţelept să 
tăiem legăturile atunci când putem să desfacem cu multă 
atenţie, cu răbdare şi cu luciditate, nodurile. 

85. Atunci când calea spirituală pe care o urmăm într
entuziast şi perseverent este autentică, ea ne conduce în cele din 
urmă către un acelaşi ţel dumnezeiesc suprem. Este însă 
întotdeauna esenţial ca respectiva cale spirituală pe care o 
urmăm să ne trezească sufletul şi să facă să înmugurească şi 
chiar să înflorească în universul nostru lăuntric înţelepciunea 
cea tainică a inimii. 
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86. Referitor la încercările spirituale majore care apar la 
momentul potrivit atunci când parcurgem o cale spirituală 
autentică, este esenţial să ne dăm seama că atunci când survine 
o anumită încercare spirituală majoră, este deja prea târziu să ne 
pregătim exact atunci sufletul şi fiinţa să o asume aşa cum este 
necesar. 

87. În realitate, tot ceea ce nu se va modifica niciodată este doar 
faptul că aproape totul este pe cale să se modifice, fie mai mult, 
fie mai puţin. 

Moartea este culoarul prin care con
cuantică se materializează într

pentru o nouă experien
 

         „In viziunea celebrului om de stiinta Dr. Robert Lanza, 
moartea este culoarul prin care constiinta cuantica trece intr
alta dimensiune, pentru o noua experienta de viata.

In noua sa carte, intitulata “Biocentrismul, modul in care viata 
si constiinta sunt cheile pentru a intelege Universul”, Lanza 
descrie cu lux de amanunte fenomenul mortii, dar si viata de 
dupa moarte. Atunci cand corpul fizic moare, constiinta 
cuantica il paraseste pentru ca mai apoi 
prin Univers. 

Dupa o perioada nedefinita, aceasta energie va trece intr
dimensiune paralela, fie ea inferioara sau superioara. Atunci 
este momentul in care incepe sa se materializeze si isi cauta o 
alta gaza sau un alt trup, fie el de origine materiala sau nu, si 
astfel viata continua, dar sub o alta forma.

In acest sens, conform descoperirilor lui Lanza, moartea nu este 
decat o situatie de tranzitie, intre doua puncte sau intre doua 
vieti aflat in dimensiuni diferite. Acest proces 
infinit, motiv pentru care termenul de viata vesnica devine unul 
lesne de digerat. Fenomenul este cunoscut sub numele de 
biocentrism, care este un aspect important al fizicii cuantice si 
care tinde sa fie inteles cat mai bine in ultimul d

Un alt aspect fascinant, dar demn de luat in seama este faptul ca 
Universul exista datorita constiintei. Acesta este motivul 
principal pentru care viata, sub forma sa abstracta, va exista 
pentru totdeauna, iar in tot acest timp, Universul, cat si 
dimensiunile sale paralele, nu sunt decat o creatie ale unei 
energii cuantice, pe care Lanza a numit

Biocentrismul arata ca acesti doi parametri ai existentei noastre 
nu pot fi luati in calcul ca niste entitati solide.

„Miscati-va mana prin aer si apoi priviti in urma ei. Exista vreo 
urma prin spatiul parcurs de mana? Nimic! Aceeasi situatie se 
aplica si in cazul timpului. Nu putem privi prin cutia craniana, 
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spirituale majore care apar la 
momentul potrivit atunci când parcurgem o cale spirituală 
autentică, este esenţial să ne dăm seama că atunci când survine 
o anumită încercare spirituală majoră, este deja prea târziu să ne 

inţa să o asume aşa cum este 

87. În realitate, tot ceea ce nu se va modifica niciodată este doar 
faptul că aproape totul este pe cale să se modifice, fie mai mult, 

Moartea este culoarul prin care conștiința 
cuantică se materializează într-un alt corp, 

nouă experiență 

Dr. Robert Lanza 

„In viziunea celebrului om de stiinta Dr. Robert Lanza, 
constiinta cuantica trece intr-o 

alta dimensiune, pentru o noua experienta de viata. 

“Biocentrismul, modul in care viata 
si constiinta sunt cheile pentru a intelege Universul”, Lanza 
descrie cu lux de amanunte fenomenul mortii, dar si viata de 
dupa moarte. Atunci cand corpul fizic moare, constiinta 
cuantica il paraseste pentru ca mai apoi sa-si inceapa aventura 

Dupa o perioada nedefinita, aceasta energie va trece intr-o 
dimensiune paralela, fie ea inferioara sau superioara. Atunci 
este momentul in care incepe sa se materializeze si isi cauta o 

de origine materiala sau nu, si 
astfel viata continua, dar sub o alta forma. 

In acest sens, conform descoperirilor lui Lanza, moartea nu este 
decat o situatie de tranzitie, intre doua puncte sau intre doua 
vieti aflat in dimensiuni diferite. Acest proces poate continua la 
infinit, motiv pentru care termenul de viata vesnica devine unul 
lesne de digerat. Fenomenul este cunoscut sub numele de 
biocentrism, care este un aspect important al fizicii cuantice si 
care tinde sa fie inteles cat mai bine in ultimul deceniu. 

Un alt aspect fascinant, dar demn de luat in seama este faptul ca 
Universul exista datorita constiintei. Acesta este motivul 
principal pentru care viata, sub forma sa abstracta, va exista 
pentru totdeauna, iar in tot acest timp, Universul, cat si 
imensiunile sale paralele, nu sunt decat o creatie ale unei 

energii cuantice, pe care Lanza a numit-o constiinta cuantica. 

Biocentrismul arata ca acesti doi parametri ai existentei noastre 
nu pot fi luati in calcul ca niste entitati solide. 

a prin aer si apoi priviti in urma ei. Exista vreo 
urma prin spatiul parcurs de mana? Nimic! Aceeasi situatie se 
aplica si in cazul timpului. Nu putem privi prin cutia craniana, 
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la ce se intampla in creierul nostru. Ceea ce vedem si privim 
este doar o valtoare a informatiilor care se produce in propriul 
spirit. Spatiul si timpul reprezinta doar instrumentele care ne 
ajuta sa «asamblam»” aceste informatii. De aceea, moartea nu 
exista intr-o lume lipsita efectiv de spatiu si de timp”, afirma 
Lanza. 

El il citeaza si pe Albert Einstein, care spunea odata:

„Acum, vechiul meu prieten Besso a plecat din aceasta lume 
stranie – mai devreme ca mine, ce-i drept. Dar asta nu inseamna 
nimic. Cei ca noi stiu ca diferenta dintre trecut, prezent si 
nu este decat o iluzie ceva mai persistenta. Pentru ca nemurirea 
nu inseamna neaparat o existenta la nesfarsit in timp, ci este o 
viata intr-un plan paralel”.”[1]  http://www.efemeride.ro

Fizica cuantică: Sufletul trăiește după 
moarte și se reîncarnează periodic

 

       

       Ultimele studii demonstrează că reîncarnarea există, 
iar după moarte sufletul pornește într-o mică călătorie 
pentru ca mai apoi să găsească o altă gazdă și să înceapă o 
viață nouă. 

r. Jim Tuccker, autorul cărții Life After Life: A 
Scientific Investigation of Children’s Memories of 
Previous Lives, susține că reîncarnarea este pe cât se 

poate de reală și noi nu suntem conştienţi de ea pentru că se 
petrece la nivel subatomic. 

Pentru studiul acestei cărți, Tuccker a intervievat nu mai puțin 
de 2500 de copii cu amintiri din viețile anterioare. Interesant 
este faptul că cei mai mulți din acești copii s
semne corporale care aveau legătură cu viețile anterioare. Mai 
mult de atât, amintirile erau atât de clare încât puteau să ofere 
numeroase detalii pe care nu aveau de unde să le 

Pornind de la această descoperire, numeroși oameni de știință 
susțin că fizica cuantică permite conştiinţei să trăiască după 
moarte. Așadar, conştiinţă este cea care reușește să 
supraviețuiască procesului morții și trece într-o altă dimensiune. 
Acolo, ceva inexplicabil se petrece și după o perioadă de timp 
conștiința sau sufletul revine la viața pe care o cunoaștem și 
prin anumite metode încă necunoscute îți găsește o altă gazdă, 
adică un nou corp. 

Specialiștii ne mai informează că această conștiin
și independent de corp. Ea nu este dependentă de un creier sau o 
inimă. Ea este energie, care provine dintr-o altă dimensiune 
care se poate mula la viața de aici doar printr-un corp fizic.

Un alt fapt interesant este că această conștii
transferată și în timpul vieții. Este exact la fel precum celebra 
vorbă din bătrâni care descrie un om care ți-a pierdut sufletul. 

D
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ște după 
și se reîncarnează periodic 

       Jim Tuccker 

reîncarnarea există, 
o mică călătorie 
și să înceapă o 

ții Life After Life: A 
Scientific Investigation of Children’s Memories of 

ține că reîncarnarea este pe cât se 
și noi nu suntem conştienţi de ea pentru că se 

ți, Tuccker a intervievat nu mai puțin 
ioare. Interesant 

ți din acești copii s-au născut cu 
țile anterioare. Mai 

mult de atât, amintirile erau atât de clare încât puteau să ofere 
 cunoască. 

și oameni de știință 
țin că fizica cuantică permite conştiinţei să trăiască după 

șadar, conştiinţă este cea care reușește să 
o altă dimensiune. 

și după o perioadă de timp 
știința sau sufletul revine la viața pe care o cunoaștem și 

ți găsește o altă gazdă, 

ință poate exista 
și independent de corp. Ea nu este dependentă de un creier sau o 

o altă dimensiune și 
un corp fizic. 

știință poate fi 
și în timpul vieții. Este exact la fel precum celebra 

a pierdut sufletul. 

Conștiința pleacă și persoana respectivă rămâne pe pilot 
automat. 

Un exemplu celebru din cartea lui Tuccker este
James Leninger, care le-a povestit părin
anterioară s-a numit Iwo Jima și a luptat pentru forțele japoneze 
în Al Doilea Război Mondial. El a fost soldat pe vaporul USS 
Natoma Bay, care într-adevăr a executat misiuni de
Oceanul Pacific așa cum micuțul James a descris.

Mai mult de atât, a existat și un tânăr Iwo Jima, care a fost ucis 
într-una din misiuni. La doar 60 de ani distan
Iwo Jima, conştiinţa sa a revenit pe Terra 
corpul lui James Leninger, care are în prezent toate amintirile 
marinarului japonez. 

Dovezi despre puterea uimitoare a 
rugăciunii! De ce este necesar să ne rugăm 

pentru aproapele 
 

Alexandru TROFIMOV
 
          Un bărbat tânăr a ajuns alcoolic şi 
băutură totul din casă. Soţia nu a mai rezistat să ducă o astfel de 
viaţă şi l-a părăsit, luând cu ea și copilul. Un prieten de
aflat că în Vârsâta trăieşte un monah bătrân care îi tămăduieşte 
pe alcoolici şi a început să-l convingă să meargă la el, poate îl 
va ajuta să se vindece. 
 
Mult timp acela nu a vrut să meargă, dar mai pe urmă s
convins. Au luat bilete şi au ajuns până la Leningrad. Când au 
sosit la gara Vitebsk, prietenul acestui beţiv s
cumpere bilete şi, cât a așteptat la rând, alcoolicul s
toaletă şi i-a propus cuiva pentru un sfert de litru de alcool să
dea hainele: şi-a dat de pe el cizmele şi lenjeria de corp şi a 
rămas numai în flanelă şi pantaloni, iar alcoolul l
 
Prietenul l-a căutat, dar nicicum nu putea înţelege când şi unde 
a reuşit să bea. S-au urcat în tren şi au plecat.
 
Sosind la casa stareţului, au păşit în hol, iar părintele în acest 
timp explica pilda despre oaia pe care pastorul merge să o caute. 
Beţivul i-a spus prietenului său: „Unde m
oameni nu sunt, ci numai oarecare oi.” Cei beţi adeseori devin 
slobozi la gură şi vrăjmaşul îi împinge să ia în râs şi să 
batjocorească cele sfinte: 
– Pentru nimic nu voi intra aici, nu am ce face aici.
Şi îndată a auzit glasul stareţului: 
– Serghei, vino încoace! 
Îndată i-a sărit beţia şi l-a întrebat pe prietenul său, înainte să 
intre: 
– De unde mă ştie el? 
Dar stareţul a repetat cu glas tare: 
– Serghei care a venit la mine cu prietenul său, să intre. 
a intrat şi a văzut o mulţime de oameni, iar stareţul a spus:
– Iată, scumpii mei fraţi şi surori, pe acest om l
şi soţia. El a ajuns într-o situaţie groaznică, abia ce a dat în gară, 
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convins. Au luat bilete şi au ajuns până la Leningrad. Când au 
sosit la gara Vitebsk, prietenul acestui beţiv s-a dus la casă să 
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a propus cuiva pentru un sfert de litru de alcool să-i 

a dat de pe el cizmele şi lenjeria de corp şi a 
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a căutat, dar nicicum nu putea înţelege când şi unde 
au urcat în tren şi au plecat. 

Sosind la casa stareţului, au păşit în hol, iar părintele în acest 
timp explica pilda despre oaia pe care pastorul merge să o caute. 

a spus prietenului său: „Unde m-ai adus tu? Aici 
oameni nu sunt, ci numai oarecare oi.” Cei beţi adeseori devin 
slobozi la gură şi vrăjmaşul îi împinge să ia în râs şi să 

Pentru nimic nu voi intra aici, nu am ce face aici. 

a întrebat pe prietenul său, înainte să 

Serghei care a venit la mine cu prietenul său, să intre. Serghei 
a intrat şi a văzut o mulţime de oameni, iar stareţul a spus: 
Iată, scumpii mei fraţi şi surori, pe acest om l-au părăsit mama 

o situaţie groaznică, abia ce a dat în gară, 
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pe o sticlă de votcă, lenjeria şi cămaşa, şi a venit aici numai cu o 
flanelă. 
 
Oamenii l-au părăsit, dar nu l-a părăsit Dumnezeu. El l
pe prietenul acestui om care l-a adus aici cu nădejdea în ajutorul 
nostru. Domnul i-a ajutat fiindcă pentru el s-au făcut rugăciuni. 
În aceste clipe înlăuntrul acestui om se dă o luptă înfricoşată 
duhul cel rău care a intrat în el îl îndeamnă şi vrea ca el să mă 
lovească pe mine şi pe prietenul său, iar apoi să fugă de aici. 
Este greu să-l putem ţine pe acest om. Duhului rău nu
aici şi nu poate să suporte, fiindcă aici oamenii se roagă.
 
Şi iată, dragii mei, acum numai de noi depinde unde se va duce 
şi ce va ajunge acest om nefericit! Haideţi toţi împreună să ne 
rugăm lui Dumnezeu şi Maicii Domnului ca să
om. 
 
Toţi câţi se aflau în chilie au început să se roage, iar unii au 
început chiar să plângă. Şi îndată acest beţiv a căzut la pământ 
şi a început să se lovească cuprins de tânguire. Mult timp a stat 
astfel şi a plâns, iar oamenii se rugau. La sfârşit, stareţul a spu
– El nu va mai bea de acum înainte. El a vrut să se sinucidă, dar 
nu a făcut-o fiindcă pentru el se făcea rugăciune. 
 
Rugăciunea îngrădeşte şi respinge cumplitele îndemnuri ale 
puterii întunecate. Şi mai cu deosebire este puternică rugăciunea 
celor apropiaţi. Rugăciunea mamei, rugăciunea prietenului 
are o mare putere. Până la sfârşitul vieţii, Serghei nu a mai pus 
alcool în gură, a devenit profund credincios şi fiu duhovnicesc 
al stareţului. Extras din Alexandru Trofimov, Sfântul Serafim de Vârâta. 
Patericul Vârâtei. 
 

O minune cutremurătoare: Sf. Luca 
Pantelimon înăuntrul aceleiași săli de 

operații 
 
         O fată tânără a mers pentru a fi operată la Spitalul din 
Simferopol. Starea sănătății ei era foarte gravă, iar operația era 
grea și primejdioasă. 
 
Doctorița care avea s-o opereze pe bolnavă a chemat
ei și i-a spus: 
– Operația este foarte grea și primejdioasă. Nu pot să vă 
garantez nimic. Nu știu dacă fiica dvs. va ieși vie de aici.
 
Întrucât nu exista altă soluție, tânăra a fost dusă în sala de 
operație. Pe toată durata intervenției chirurgicale, mama 
bolnavei a rămas în curtea spitalului și cu lacrimi în ochi s
rugat Sfântului Luca Doctorul și Sfântului Pantelimon ca să 
ajute. 
 
La un moment dat, înaintea ochilor mamei s-a d
fapt minunat: peretele spitalului a devenit transparent ca sticla, 
și se putea vedea limpede sala de operații. Pe masa de operație 
era întinsă fiica ei, iar în jur se aflau doctorița și colegii ei. 
Lângă doctoriță stătea infirmiera care ținea instrumentele pentru 
operație. 
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El nu va mai bea de acum înainte. El a vrut să se sinucidă, dar 

 

Rugăciunea îngrădeşte şi respinge cumplitele îndemnuri ale 
puterii întunecate. Şi mai cu deosebire este puternică rugăciunea 

piaţi. Rugăciunea mamei, rugăciunea prietenului – ea 
are o mare putere. Până la sfârşitul vieţii, Serghei nu a mai pus 
alcool în gură, a devenit profund credincios şi fiu duhovnicesc 

Extras din Alexandru Trofimov, Sfântul Serafim de Vârâta. 

O minune cutremurătoare: Sf. Luca și Sf. 
și săli de 

O fată tânără a mers pentru a fi operată la Spitalul din 
ții ei era foarte gravă, iar operația era 

o opereze pe bolnavă a chemat-o pe mama 

ția este foarte grea și primejdioasă. Nu pot să vă 
știu dacă fiica dvs. va ieși vie de aici. 

ost dusă în sala de 
ție. Pe toată durata intervenției chirurgicale, mama 

și cu lacrimi în ochi s-a 
și Sfântului Pantelimon ca să 

a desfășurat un 
fapt minunat: peretele spitalului a devenit transparent ca sticla, 
și se putea vedea limpede sala de operații. Pe masa de operație 

ța și colegii ei. 
instrumentele pentru 

Iar ceea ce este și mai minunat a fost că lângă doctoriță i
pe Sfinții Doctori la care se rugase. În partea stângă era așezat 
Sfântul Pantelimon cu o lumânare aprinsă în mână, iar în partea 
dreaptă era Sfântul Luca, care din când în când lua 
instrumentele de la infirmieră și le dădea doctoriței.
 
Mama bolnavei a rămas nemișcată de uimire. A simțit că 
rugăciunea ei a fost auzită. Când opera
ieșit bucuroasă și entuziasmată. A chemat
și i-a spus: 
– A mers foarte bine. Neașteptat de bine.
 
Atunci mama fetei i-a povestit doctori
care-l trăise. Doctorița a rămas mută de uimire. Și
semnul Crucii și a mărturisit: 
– Acum am înțeles. În vreme ce operam ș
vreun instrument, nu apucam să-i spun infirmierei să mi
ci numai când gândeam ce instrument aveam nevoie, îl 
în mână. 
 
Din Cartea: Grabnic spre dumnezeiesc ajutor 
Antonopolou. 
 

România, una dintre cele
țări din lume. Suedia, Cehia și Regatul 
Unit, printre țările cu cei mai mulți atei

 
        Gallup International a realizat, la sfâr
un sondaj pe diverse teme, în care responden
întrebați și dacă sunt sau nu persoane religioase.

otrivit studiului publicat recent, mai bine de jumătate din 
populația planetei se declară religioasă.

Studiul, la care au participat 66.000 de persoane din 68 
de țări, arată că 62% dintre respondenți se consideră religioși, 
25% nu se consideră religioși și 9% spun că sunt atei. Potrivit 
Gallup, 74% din populația planetei crede că avem suflet, 71% 
dintre pământeni cred în Dumnezeu și 56% cred în Rai în timp 
ce 54% cred în viața de după moarte și puțin sub jumătate 
(49%) în existența iadului. 

Thailanda este cea mai religioasă 
populație (98%) declarându-se religioasă. Alături de Thailanda, 
țările care se remarcă ca fiind cele mai religioase sunt Nigeria 
(97%), Kosovo, India, Ghana, Coasta de Filde
Guinee (toate cu 94%), Fiji (92%), Armenia (92%) 
(90%). România ocupă și ea un loc fruntaș în top, 89% dintre 
români spunând că sunt religioși. 

China este țara cel mai puțin religioasă 
că sunt atei (67%), de peste două ori pro
țară. 23% dintre chinezi se definesc ca non
dintre aceștia se declară persoane religioase. După China, 
printre țările cel mai puțin religioase regăsim Suedia, Cehia și 
Regatul Unit cu 7 din 10 persoane care a
sau non-religioși (18% și 55% în Suedia, 25% și 47% în Cehia, 

P
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Sfântul Pantelimon cu o lumânare aprinsă în mână, iar în partea 
care din când în când lua 

și le dădea doctoriței. 

șcată de uimire. A simțit că 
rugăciunea ei a fost auzită. Când operația s-a sfârșit, doctorița a 
șit bucuroasă și entuziasmată. A chemat-o pe mama bolnavei 

șteptat de bine. 

a povestit doctoriței faptul minunat pe 
ța a rămas mută de uimire. Și-a făcut 

țeles. În vreme ce operam și aveam nevoie de 
i spun infirmierei să mi-l dea, 

ci numai când gândeam ce instrument aveam nevoie, îl și aveam 

Din Cartea: Grabnic spre dumnezeiesc ajutor – Starețul Nectarie 

România, una dintre cele mai religioase 
țări din lume. Suedia, Cehia și Regatul 

țările cu cei mai mulți atei 

a realizat, la sfârșitul anului 2016, 
un sondaj pe diverse teme, în care respondenții au fost 

soane religioase.  

otrivit studiului publicat recent, mai bine de jumătate din 
ția planetei se declară religioasă. 

Studiul, la care au participat 66.000 de persoane din 68 
țări, arată că 62% dintre respondenți se consideră religioși, 

și și 9% spun că sunt atei. Potrivit 
ția planetei crede că avem suflet, 71% 

și 56% cred în Rai în timp 
ța de după moarte și puțin sub jumătate 

Thailanda este cea mai religioasă țară, aproape întreaga 
se religioasă. Alături de Thailanda, 

țările care se remarcă ca fiind cele mai religioase sunt Nigeria 
(97%), Kosovo, India, Ghana, Coasta de Fildeș, Papua Noua 

(toate cu 94%), Fiji (92%), Armenia (92%) și Filipine 
și ea un loc fruntaș în top, 89% dintre 

țara cel mai puțin religioasă – 7 din 10 chinezi spun 
că sunt atei (67%), de peste două ori procentul găsit în orice altă 
țară. 23% dintre chinezi se definesc ca non-religioși și doar 9% 

știa se declară persoane religioase. După China, 
țările cel mai puțin religioase regăsim Suedia, Cehia și 

Regatul Unit cu 7 din 10 persoane care au declarat că sunt atei 
și (18% și 55% în Suedia, 25% și 47% în Cehia, 
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11% și 58% în Regatul Unit). În România doar 3% dintre 
cetățeni se declară atei, în timp ce 6% au răspuns că nu sunt 
religioși. 

Pustnicii din Muntele Rarău și 
România 

 

      Cei ce isi prorocesc moartea. Ghenunchi pustnicului 
Zosima au rămas imprimați în piatra dupa ce acesta sa 
rugat  la Dumnezeu . 

ustnicul Zosima a murit, în octombrie 2008, la vârsta de 129 de 
ani. Un om pe nume Ioan Baron l-a îngropat, în taină, într-un 
loc înalt; fratele Ioan, cum i se zice aici, unul dintre puținii 
oameni care i-a cunoscut pe acești sihastri cu aura de sfințenie 

din munții Rarău-Giumalău, care i-a văzut, care i-a auzit, care a fost 
îngăduit să urce până la ascunzișul lor din pădure. Mărturiile sale sunt 
halucinante: de pildă, acest pustnic Zosima și-a "hotarât" exact ziua în 
care va muri, cu un an înainte. Și-a săpat singur groapa, asteptandu-l 
apoi pe ucenicul său în ziua prorocită, ca să îl culce în mormânt și să 
așeze țărână peste dânsul. A spus să nu i se puna cruce deasupra, ca să 
nu afle nimeni unde a fost îngropat.  

 

pustnicul Zosima 

A dat canon cu limba de moarte să nu fie dezvăluit locul îngropaciunii, 
pentru că ucenicii săi din munți sau eventualii pelerini să nu-l tulbure 
nici după trecerea dincolo. "Un om cu viață îngerească" a fost socotit 
schimonahul Zosima. La fel pustnicul Nectarie, mutat la viață veșnică 
în anul 2002, pe când avea 108 ani. L-a chemat tot pe fratele Ioan, cu 
multă vreme înainte, fix în ziua pe care și-o sorocise pentru a muri. Era 

lucid, senin, înainte de a se așeza în groapă proaspăt săpată cu mâinile. 
Și-au mai fost! Mulți alți anahoreti, cu duh puternic, din munții aceștia, 
bucovineni, n-au vrut să rămână nimic pamantesc după dânșii. Doar 
rugăciunile lor. Pădurile Raraului și Giumalaului sunt pline de 
asemenea morminte neștiute, de oameni îndumnezeiți - unii poate chiar 
sfinți -, dar și de sihaștri vii (mulți dintre ei tineri), ce-și duc același trăi 
auster, în gropi, sub pământ, chiar și-n acest strașnic de geros început 
de an 2012. 

 

Pustnici mulți, și doar într-un singur munte? 

 Cine ar fi crezut Nimeni nu știe astăzi groapă sihastrului Zosima. Nici 
măcar cei câțiva ucenici de-ai săi, care trăiesc ascunși prin codrii din 
jur. 

  O groapă peste care poți să calci nepăsător, atunci când umbli după 
fragi sau ciuperci, prin cine știe ce coclauri ascunse. Un singur om știe 
locul acestor morminte. Unul singur cunoaște aproape toate locurile 
unde trăiesc asceții din Rarau-Giumalau: acest Ioan Baron, care, pentru 
viață să cuminte și pioasă, fiindcă a trăit el însuși mulți ani în 
singurătate, după toate regulile ascezei creștine, a primit 
binecuvântarea de la duhovnicii pustnicilor și chiar de la Biserica 
Ortodoxă Română, de a-i vizită pe mulți dintre schimnici, de a-i ajută 
și a le duce uneori câteva merinde la bordeiele lor tainice. Un singur 
om. Singură legătură de azi cu lumea pustnicilor din acești munți ai 
Bucovinei de miazănoapte. Fratele Ioan Baron. Cel căruia toți călugării 
mănăstirilor din jur îi zic "îngrijitorul sihastrilor". Fratele Ioan Din 
milă lui Dumnezeu am aflat de Ioan Baron.Veghetorul pustnicilor: Ioan 
Baron În Câmpulung Moldovenesc, orășelul cotropit de frig și zăpezi 
de la poalele Munților Rarau, aproape nimeni n-are habar că acolo, sus, 
deasupra capetelor tuturor, se mai ascund încă asemenea sihaștri 
ciudați, trăitori în sălbăticie. Aveam să-i întreb pe mulți localnici dac-
au auzit de așa ceva. "În pământ?! Cine, Doamne iartă-mă, poate să 
stea acolo pe gerul asta?", a fost replică. Și ziceau că nu știu, nu există. 
De Zosima încă se mai zvonește, datorită longevității sale, că despre un 
călugăr teribil de bătrân și "paranormal", care bântuie de peste un secol 
pădurile dimprejur, cu părul și barbă până aproape de pământ, pe care 
unii l-au văzut că pe o fantasmă, căci el are capacitatea "de a se face 
nevăzut" ("când apare, când dispare printre copaci, nici nu știi dacă-i 
om sau nălucă"), nevoind să vorbească sau să vadă alți oameni. Se mai 
știe că Raraul e o veche și însemnată vatra sihăstreasca, încă din 
veacurile XIV-XV, din vremea Cuviosilor Chiril și Sisoe, ucenici ai 
Sfântului Daniil Sihastrul, că din acele timpuri tot muntele a fost 
continuu plin de pustnici. Dar astăzi? Tocmai astazi?! Si tocmai pe 
Rarau, acum, când se construiește un drum european spre o pârtie 

P 
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imensă de schi, de peste 5 kilometri, cea mai mare din țară, și când 
Raraul a fost defrișat și a început să se umple de mulțimi de turisti?...  

 

Campulungenii sunt înstăriți, au supermarketuri că-n București, merg 
în restaurante luxoase, la saună, fitness și bazine de înot acoperite, 
mulți muncesc jumătate din an doar prin țări străine. Cui îi mai stă 
capul la ce se petrece pe sus, în negura pădurilor? Noroc de un 
localnic, bunul meu prieten Nicolae Iurniuc, om credincios și umil cu 
semenii, el însuși iubitor de singurătate, căruia i-a plăcut de zeci de ani 
să cutreiere toate piscurile dimprejurul Campulungului, în căutare de 
comori ascunse sub pământ, dar și de povești ale oamenilor. Asta e azi, 
"de profesie", Nicolae Iurniuc - căutător de comori, cu-n detector de 
metale sau urmând indicațiile bătrânilor de prin munți. Lui i s-a 
întâmplat așa, acum, nu de mult: l-a prins o furtună teribilă prin munții 
Raraului și, chiar când și-a dat seama că se rătăcise, i-a pus o mâna pe 
umăr un om. De unde apăruse? Zice că "parcă din pământ", în spatele 
lui. Omul i-a făcut semn să vină după dansul. L-a dus prin vifor până la 
o căsuța singuratică din pădure, la ferestrele căreia ardeau câteva 
candele. Copaci socotiți sfinți în Munții Raraului În față casei se află o 
troiță, în spate se legăna o toacă de lemn, atârnată de un brad enorm. 
Bărbatul i-a pus hainele la uscat și l-a așezat la masă. Mămăligă, supă 
de zarzavat, hribi de pădure. Și ceai. În cele două odaite de sus erau 
găzduite două femei, care arătau că niște maici. O singură dată au 
coborât și, trecând pe lângă el, au ieșit până afară, unde au stat vreo 
două ore, apoi s-au întors. El le-a spus "bună seară", dar ele nu i-au 
răspuns. Omul din pădure i-a zis că femeile acelea nu prea vorbesc cu 
nimeni. Că sunt două pustnice de la mănăstirea Petru Vodă, care s-au 
"zavorat" să nu vorbească mai mult de șapte cuvinte pe zi, și doar după 
amiază. Șapte cuvinte. El nu avea voie să le întrebe, să le zică nimic. 
Doar ele, uneori. Șapte! I-a mai spus că acea casă a lui e făcută pentru 
drumeți rătăciți, dar și pentru a primi, uneori, unii pustnici, mai ales pe 
cei care abia vor să se retragă în sihăstrie și au nevoie de un timp 
pentru a-și sapă bordeiele pe vreme urâtă și-n locuri greu accesibile. El, 
omul acela, doar îi găzduia. Se numea Ioan Baron. Ce făcea el? Le 
ducea mâncare sihastrilor. Mergea zeci și zeci de kilometri prin viscole 
și ploi, cu traiste de merinde în spate (pesmeți, mălai, orez, fasole, 
cartofi, toate cumpărate din pensia lui) pe care le lasă în locuri anumite, 
la poalele povarnisurilor unde pustnicii își aveau ascunse chiliile 
subpamantene, sau chiar până la bordeiele lor, dacă aceștia îi ingaduiau 
să urce. Le sapă el însuși bordeiele - era mare meșter la asta -, le tăia 
lemne, atunci când trebuiau să mai aprindă câte un foc, în iernile grele. 
Ajută peste tot, în tot muntele. Asta făcea. I-a zis lui Nicolae Iurniuc că 
poate să mai vină acolo, la căsuța lui. El mi-a povestit mie toată această 
întâmplare. Și am hotărât să mergem impreuna. 

 

 Călătorie în munți  

Reporterul și călăuză să Drum greu, pe-o zăpadă tare că sticlă, de-a 
lungul albiei pârâului Valea Seacă, ce urcă spre munți, chiar din 
mijlocul orașului Câmpulung. După vreo opt kilometri, mașină nu ne 
mai folosește. Casele se răresc, e plăcut să le vezi, cu hornurile lor prin 
care ies varcolaci de fum, la marginea pădurii. O ultima uliță se 
termină, urcăm pieptiș. 

 

 O pădure întinsă, "apocaliptică" parcă, pustiu înghețat și fantastic, cu 
cioturi prelungi de arbori rupți de vânt, că după un război 
atoatepustiitor, sub un cer alburiu. Am trei pulovere pe sub haina 
groasă de iarnă, abia primită de la Moș Crăciun, și mă-ntreb mereu 
cum or fi trăind insinguratii aia acolo, în pustiu, la minus zece grade 
Celsius (și oare chiar or fi existând?), dacă mie, după doar o ora de 
mers, îmi tremură bărbia, de-abia mai pot vorbi. Trecem apoi de o 
culme a potecii, moment în care prietenul meu, Nicolae Iurniuc, se uită 
în toate depărtările, neînțelegând parcă. Pentru câteva minute mi-e 
teamă că ne-am rătăcit, așa cum a pățit-o și călăuză mea, altădată. De 
frig mi-e frică. Cel mai mult de frig! Însă Iurniuc se mai învârte pe 
vreo câțiva zeci de metri, uitându-se cu mâna streașina la ochi, și-n cele 
din urmă își da seama: da, acolo este! Undeva, pe celălalt versant. Nu 
se vede, fiindcă e ascunsă de brazi. Dar acolo este. Casă cu sihaștri Cel 
ce vorbește cu sfinții E un omuleț vanos, parcă fără vârstă, cu o cușmă 
de oaie pe cap, un spiriduș al pădurii, ce ne sfredeleste din cap până-n 
tălpi, zâmbind cu ochii lui micuți și rotunzi. Ioan Baron nu are barbă, 
nici plete călugărești. Mereu rade când oameni-i zic că "și-l închipuiau 
altfel", "mai monahal, așa". Scorbura cu sihastre Ce contează, a avut 
cândva, a avut și barbă, și plete, în anii cât a stat la mănăstirile Pojorâta 
sau Sihăstria, dar și le-a tuns aspru, scurt, că de ostaș, fiindcă nu i-a 
plăcut să i se zică "sărut mâna", n-a vrut nicicând să fie "cineva", să fie 
băgat în seama, ci doar să ajute din umbră, nestiut. 

 Unii monahi îi zic și azi "părinte", iar el aproape se amuză - "habar n-
am de ce-mi zic așa!" -, însuși Înaltul Pimen i-a propus să-l preoțească 
în călugărie, dar el este încă mirean, chiar dacă s-a desprins de mult de 
soție și cei doi băieți ai săi, acum bărbați, cu deplinul accept al 
acestora, care i-au înțeles "dorul de singurătate". Un "dor" pe care l-a 
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avut încă din copilărie, care e "înnăscut", crede, căci nu i-au plăcut 
niciodată așezările omenești, nici orașele, nici satele, niciodată!, ci s-a 
jertfit din greu să trăiască atâția ani printre oameni, până când a hotărât 
că gata, și-a făcut datoria, și trebuie să sfârșească cu lumea pentru 
totdeauna. De atunci a trăit mulți ani complet singur, într-un bordei în 
pământ, de pe Giumalau, ducând întocmai același mod de viață că 
ceilalți sihaștri. Tăcere și izolare depline. Căsuța în care stă acum i-au 
ridicat-o abia de curând credincioșii locului și călugării mănăstirilor, că 
să se poată ocupă mai bine de toți schimnicii pe care-i are în grijă. Un 
bun creștin localnic, Constantin Arsene, a ajutat cel mai mult la facerea 
acestei case, cu lemn și două hectare de pământ, fără a cere nimic în 
schimb. Localnicii au nevoie mare de rugăciunile acestor sihaștri, de 
aceea îl ajută pe Ioan, în semn de prețuire pentru eforturile neostenite și 
voluntare pe care acesta le-a făcut spre ocrotirea lor. Că un arhondaric 
de mănăstire arată căbănuță de pe Rarau. Cu două chilii la etaj și fratele 
Ioan la parter. Lui nu prea îi priește confortul acestei case. Se simte 
doar "un administrator", deloc la locul lui, care stă aici doar "cu 
ascultare". Zice că dacă ar fi după el, ar trăi mai departe tot în "groapă" 
(chilia) lui din vârful Giumalaului, unde "era așa o liniște, din 
octombrie și până în ianuarie nu vedeam om...". Liniștea asta. Pacea 
asta. Asta ne transmite, zâmbind, poftindu-ne la masă, dându-ne mereu 
de-nțeles că nu trebuie urgent "să dăm raportul" de ce-am venit, chiar 
dacă știe că o să-l iscodim pentru un ziar, despre lucruri "delicate", dar 
nu-l interesează asta acum, ci doar să ne lăsăm împreună pradă stării de 
bine că ne-am întâlnit, că îi suntem oaspeți și el gazdă. Căci de vorbit 
vom avea tot timpul. Deocamdată: bulz. Mămăligă aurie, aburindă, cu 
straturi de brânză ciobănească înăuntru. Înaintea mesei, o mică 
rugăciune. În sobă jarul tresare mocnit. Afară, viscolul lovește în 
ferestrele căsuței, din toate părțile. O arătare a munților Nu știu dacă 
ne-a plăcut în mod special pe noi, sau dacă așa se poartă cu toți pribegii 
ce trec prin munți și-l întreabă curioși despre ce înseamnă pustnicia. 
Cert este că, până la urmă, a recunoscut... "Da, l-am cunoscut pe 
schimonahul Zosima. L-am găsit, în ziua în care mi-a zis dinainte să 
vin, întins lângă mormântul sau și așteptând. Abia murise. Liniștit, 
moale, parcă s-ar fi cufundat într-un somn. Când l-am ridicat în mâini 
să îl pun în mormânt, am văzut că trupul lui era foarte ușor și frumos 
mirositor. Căbănuță cu sihaștri A fost unul din pustnicii vechi, cu har 
mare, recunoscut în ortodoxie că mare profet și văzător cu duhul. 
Apropiat de-al lu' părintele Daniil-Sandu Tudor de la Rugul Aprins. 
Împreună au fost "că o mănușă", la mănăstirea Rarau, dar Zosima era 
chiar mai în vârstă decât Daniil. S-a retras în munți, cu decretul acela 
din '59, prigonit de comuniști, și-a stat în stânci. Toată lumea a dat 
zvon c-o murit. După un timp, securiștii nu l-au mai căutat, iar el a 
rămas în pustie pentru totdeauna. Eu l-am văzut abia prin anul 2000. E 
adevărat ce zice lumea: parcă "se făcea nevăzut" din calea ta. Știai că-i 
acolo, undeva, îi simțeai cumva duhul, dar nu-l vedeai. Așa îmi 
dispărea și mie, la început. Pe urmă, poate că m-o cercetat el mai bine 
din umbră, și-o-nceput să-mi mai apară mai mult. Avea un par maaare, 
roată-mprejur, îi curgea în vale, că o umbrela, roată. Parcă era o arătare 
a munților, cu cetină în par, cu frunze, cu barbă care-i ajungea până la 
brâu. Umblă în două bețe, nu vorbea cu oameni, puțini i-au auzit vocea. 
Greu, foarte greu, m-o îngăduit lângă el, chiar dacă aveam blagoslovire 
de la mănăstiri și duhovnici. Mereu desculț, n-avea nevoie de hrană 
aproape deloc, merindea mea rămânea uneori aproape neatinsă, când 
veneam dată următoare. Da, am apucat să vorbesc cu el, m-a lăsat de 
câteva ori chiar în chilia lui, era departe tare, cu viziunea lui a reușit să-
și găsească, cred, cel mai izolat loc din tot muntele.  

Doar cu elicopterul ajungeai la el, iarnă. Nu prea pot să va zic asta, ce-
am vorbit. Multe nopți am stat lângă el, căci el vorbea numai noaptea. 
Atâtea vorbe cu duh, atâtea vorbe de folos!... N-aș vrea să va zic. Sunt 
vorbe atât de puternice, că ar putea fi așa ușor răstălmăcite... Mai ales 
dacă le zic eu, un nepriceput. Cine sunt eu, să-mi permit să spun 
vorbele lui? Eu doar am făcut ascultare, am fost trimis sau chemat. Va 
zic doar că a prorocit unele evenimente foarte importante pentru 
România și lumea întreagă. De unde știa toate astea el, care nu 

coborâse din muntele asta de peste-o sută de ani? A lăsat aici puțini 
ucenici, eu îi cunosc doar pe doi. Sihastrul Calinic și încă unul... 
Degeaba întrebați. N-o să va pot duce la bordeiele lor, iarnă asta..." Pe 
vârful cel mai de sus al Giumalaului este o cruce albă, înalta, de piatră. 
Într-o nișă dreptunghiulară săpată în această cruce sunt băgate câteva 
lumânări, o sticluța de ulei, o cutie de chibrituri mereu uscată și o 
candelă. Alături, pe piatră albă, e scris: "Nu luați uleiul de candelă și 
chibritul. Aici se întâlnesc sfinții pustnici și se roagă pentru noi". Într-
adevăr, un loc de întâlnire. Doar câteva zile pe an, sihaștrii urcă din 
ascunzișurile lor spre crucea aceea, și se roagă împreună. Stau acolo, 
unul lângă altul, sub cruce. Probabil cânta. Îi poți vedea uneori, 
învăluiți în cețuri, de pe mestecăniș, celălalt pisc, cu binoclul.  

Femeile "zavorate" 

 Mereu mă gândesc: ce șansă a avut, totuși, omulețul asta ascultător să-
i cunoască pe acești vestiți anahoreti cu viețuire îngerească!  

Ce comoară trebuie să fi preluat de la ei în sufletul său!... Chiar 
călugării vrednici din mănăstiri îi vorbesc deseori cu reală invidie: 
"Mult ți s-o dat, frate Ioane, da' și mai mult o să duci pe lumea ailaltă, 
pentru așa noroc!...". La toate astea, el rade. Are doar 65 de ani acum, e 
total sănătos, posedă o forță fizică cam cât trei bărbați de vârstă lui, n-
are nimic de pierdut. Își poate duce prin munți sacii lui cu pesmeți încă 
mulți ani de acum înainte, nici nu-și imaginează că asta ar fi vreo 
caznă. Și când n-o să mai poată? Doar n-o fi o gaură-n cer. S-o găsi 
altul în locul lui. El chiar nu face mare lucru. Doar cară. În scorbura 
acestui copac se roagă pustnicele de la Petru Vodă E formidabil cu cât 
firesc vorbește despre "vecinii" lui din munți, inși parcă desprinși din 
Pateric, care sunt chiar aici, la doi pași de dânsul, nevoindu-se afară, în 
frig, după toate regulile severe și străvechi ale schimniciei. Privindu-l 
pe Ioan, în căsuța lui din înălțimi, parcă aluneci spre basm, prin 
vremurile cele dintâi ale pustniciei egiptene. Într-adevăr, un Pateric viu 
sunt astăzi acești doi munți apropiați, pe care el îi cunoaște palmă cu 
palmă. Îmi arată pe ferestrele cabanei, prin viscol, anumite puncte din 
munți, anumite direcții pe care le ia el către pustnici: "Acolo-s doi 
părinți, dincolo alți trei sihaștri La Piatră Roșie, la Pietrele Doamnei, la 
Slătioara, în codrii seculari... Spre Piatră Zimbrului e Calinic, ucenicul 
lui Zosima, și-un părinte de 86 de ani stă și acuma acolo, în pământ, 
băgat într-un cojoc de oaie, fără foc, fără nimic. Slaaab, făcut parcă 
numai din oase și duh. Ce face acolo? 

 Se roagă. Cu rugăciunea se hrănesc oamenii ăștia - au simțurile 
zăvorate și reușesc să treacă cumva dincolo de lume, unde nu mai au 
nevoie de hrană sau apă. Pustnicul ăsta nu mi-a dat voie nici să privesc 
în odaia din pământ unde doarme și se roagă. El e cunoscut prin 
mănăstiri, dar puțini au vorbit cu el, puțini îi știu numele. Se zice că 
unii nu reușesc nici "să îl vadă". Că asemenea schimnici țări au puterea 
de-a merge chiar la slujbe în mănăstirile din munți și acolo să nu îi 
vadă nimeni. Trec printre oameni, printre frații mănăstirilor, iar aceștia 
nu-i văd. Stau la Liturghie în biserica, în umbră zidurilor, și nu-i vede 
nimeni că sunt acolo. Da, mai există încă schimnici din ăștia și azi, 
înfocați, care nu coboară din munte niciodată, acolo mor și nici nu știi 
c-au murit. Sunt veșnici. Femei sunt și mai multe decât părinți. 
Mucenițe! În Rarău, numai eu cunosc cinci, la distanțe mari unele de 
altele. Femei cu viață foarte îmbunătățită. Cu unele nu poți vorbi decât 
în ziua de miercuri, o jumătate de ora. Atât. În Giumalau sunt mult mai 
multe. Pustnice "zăvorâte", retrase acolo de la mănăstiri mari, precum 
Dragomirna, Neamț, Agapia, Vladimiresti-Galați, de la Piatră 
Fântânele - Năsăud, chiar fosta stareță de la mănăstirea Pasărea din 
București. Și altele și altele... Zeci și zeci de maici, numai eu cunosc 
bine... exact douăzeci și opt de pustnice. Acuma, în decembrie, am 
mers acolo, până la o maică bătrână, să o mai ajut. La vreo 15 kilometri 
de-aici - eu fac cam o ora. Și am înțeles de la ea că înc-au mai venit 
alte sihastre noi...". Chiar în timp ce vorbeam, l-a sunat pe-un telefon 
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rebegit însuși marele duhovnic Iustin Pârvu de la Petru Vodă, cu care e 
vechi prieten. I-a zis că îi va trimite două călugărițe din Mănăstirea 
Poiana Maicilor - undeva sub Ceahlău -, una absolventă de Medicină, 
altă de Teologie, femei ce vor să se pustniceasca aici, în Rarau. De 
poimâine, fratele Ioan le va găzdui în căsuța lui și va începe să le sape 
bordeiele. Urcușul spre Rai, treptat, îmi dau seama că nu degeaba îl 
"aleg" pe Ioan acești anahoreti cu viață sfințită. În primul rând, fiindcă 
știe munții. A fost mereu acolo, între ei. L-au urmărit de atâta vreme, 
pândindu-l din întunecimile pădurii, i-au văzut faptele, 
comportamentul neprihănit, bucuria cu care se duce să ajute pe oricine, 
sfânt sau păcătos deopotrivă. De cincisprezece ani stă neclintit în 
pustietăți, neabătându-se un moment de la viață lui supusă și creștină.  

A locuit cândva în orașul Iași, peste o jumătate de viață, la apartament 
de bloc, perioada pe care o consideră "crucea" sa, pe care a trebuit să o 
ducă. Când, prin 1998, a vrut să renunțe total la lume, familia a zis 
"bine", dar nimeni n-a crezut că o să reziste singur acolo. 

 "Ce, crezi că pustnicia e așa, pentru oricine?", i-au zis soția, băieții, 
prietenii. A coborât din tren în gara la Pojorâta și s-a uitat la piscuri – 
șapte ore avea de urcat până la locul unde se hotărâse să-și facă bordei. 
Și, chiar când a pornit spre înălțimi, o furtună teribilă s-a năpustit 
asupra-i, cu gheață, cu ploi și vânturi grozave ce-i răneau chipul, cu 
brazi smulși din rădăcini, picând împrejurul lui. De câteva ori și-a spus: 
"Nu o să pot ajunge sus! Ce-ar fi să mă întorc în gara aia, să plec înapoi 
la Iași?". De câteva ori a avut ispita asta. Dar nu s-a mai întors. Trei ani 
în mănăstire, cinci în bordeiul de pe Giumalau. Forfota mănăstirii, 
obștea, nu prea i-au plăcut. În schimb, zice că anii petrecuți în 
singurătatea friguroasă a bordeiului sau din munți au fost fără îndoială 
cei mai fericiți ai vieții. Mai mult decât fericiți - sublimi, 
dumnezeiesti!  

380 de zile a muncit la chilia aceea, s-o sape în piatră. Trei sferturi 
băgată în pământ, camuflată cumva, cu-n acoperiș pe care-a apăsat 
pământ și mușchi, ca să nu fie observată, din orice direcție ai veni. 
Înăuntru, pe-un perete, a bătut într-un cui un carton cu regulile lui de 
asceză, Pravilă Sfântului Vasile și a Sfântului Antonie cel Mare. Și a 
pornit să trăiască în curăție și simplitate, așa cum și-a dorit 
dintotdeauna. În prima iarnă, chiar dacă ar fi vrut, nu s-ar fi putut 
întoarce. Și-a luxat grav un picior în pădure, i se umflase tare, nu mai 
putea merge. Trei luni a stat acolo, singur, sub zăpezi. În ultimele două 
săptămâni, nu mai avea nimic ce mânca, începuse să scormonească 
prin pământ, să roadă scoartele copacilor. Spre primăvară, când l-au 
văzut călugării de la Pojorâta, coborând șchiopătând spre mănăstire, s-
au mirat foarte: "Cum ai rezistat, omule bun?!". Dar el venea zâmbind, 
abia așteptând să-și ia ceva merindă și să urce înapoi. Zice că 
următoarele ierni n-a mai simțit nici lipsuri, nici însingurări. C-a stat 
acolo, în bordeiul lui, că-ntr-o altă existența, paradisiacă, pe care doar o 
bănuise c-ar putea fi, dar niciodată atât de la îndemână. "Vă spun: eram 
deasupra lumii. Vedeam priveliști care te ameteau cu frumusețea lor... 
Uitai de foame, de frig. Munții ăștia... Frumusețea pură, curată. Știam 
deja toate animalele care-mi erau vecine, mă uităm prin gemulețul ăla 
prăfuit de la bordei și vedeam căprioare, mistreți, lupi, trecea ursul 
chiar pe lângă bojdeuca mea, cu cerbu' de-a dară... De nimic nu mă 
temeam, animalele parcă îmi erau prieteni. Și reușeam să mă rog la 
Dumnezeu... nu știu cum să va zic... cu bucurie! Fără nici un efort, fără 
trudă. Puteam cuprinde cu mâinile toți munții! O bucurie pe care n-am 
trăit-o nici când am fost copil...". Maică fără nume Adevărată 
rugăciune a învățat-o de la o femeie. O pustnică ce trăia nevăzută prin 
pădurile Giumalaului, considerată prin mănăstirile împrejmuitoare 
"foarte specială". Într-o zi, starețul de la Pojorâta a trimis pe cineva 

după Ioan, să-l cheme din munte. "Frate Ioane", i-a zis, "eu știu că 
dumneata cunoști munții ăștia mai bine decât noi, călugării. Avem 
mare nevoie de o maică, s-o cunoaștem, să ne dea și nouă o vorba de 
folos, că sunt timpuri grele pentru mănăstiri acuma. Cabana fratelui 
Ioan n-are nume. N-ai vrea să te duci dumneata să o cauți, să-i spui că 
noi am chemat-o aici?". Ioan, ce să zică? A zis da, n-a cârtit. Era un 
sfârșit de toamna, pe la mijlocul Postului Crăciunului. La ieșirea din 
mănăstire, un părinte duhovnic s-a apropiat de el și i-a spus: "Vezi că 
dacă nu ți-i dat s-o găsești, n-o s-o găsești pe maică aceea. Chiar dacă 
va fi lângă tine, tu tot n-o vei ști. Trebuie să pornești cu post, cu 
rugăciune multă. Să te învrednicească Dumnezeu, căci nu oricui "i se 
arată" sihaștrii ăștia cu viață nelumeasca...". S-a dus chiar în ziua aia. 
Se gândea c-o va găsi repede, poate-n cel mult câteva zile, avea o idee 
din drumurile sale, de pe la ceilalți sihaștri pe care-i cunoștea, cam prin 
ce parte a muntelui ar putea să fie. S-a dus chiar în ziua aceea... Patru 
ani de zile a căutat-o. Patru ani, zi de zi, dintr-o parte în altă a 
Giumalaului. Culme cu culme, vâlcea cu vâlcea, peștera după peștera. 
"Asta a fost canonul meu cel mare. Am rupt nu știu câte perechi de 
încălțăminte, ploi, viscole, oboseală, foame... Pe râpe, prin desișuri 
neumblate, pe munții cei mai de sus. Într-o vreme, mi-am zis că nu sunt 
vrednic, că Dumnezeu rânduiește să nu o găsesc. Și totuși, erau unele 
zile în care parcă "o vedeam", simțeam că trebuie să fie acolo, undeva, 
imediat în preajma, că mai e doar puțin și trebuie să o văd. Nu știu cum 
să explic. Parcă o știam că-i la doi pași și mereu îmi scapă. Poate că ea 
m-o fi văzut mereu, în toți anii ăștia, și n-a vrut să-mi iasă în cale. Nu 
știu. Poate mă observa așa, m-o pus la o proba, să vadă cât rezist, cât 
mai am răbdare să umblu de nebun prin munți. Mă întorceam la 
bordeiul meu tot mai obosit, tot mai abătut. La un moment dat, m-a 
prins urâtul. Urâtul, ispita grea. Era un început de iarnă, trei săptămâni 
a fost numai burniță și ceață, udeală în aer, nu vedeai la doi pași. 
Dăduse un urât peste mine, că nu mai știam ce să fac, nu-mi găseam 
locul, turbăm. Mă învârteam prin jurul bordeiului, îmi găseam motiv să 
fac ceva, să merg după lemne, să-mi fac niște mâncare, dar parcă nimic 
nu avea rost. Și, într-o seară, cum stăteam eu așa afară, în față 
bordeiului, vai de capul meu de mâhnit, numai ce aud un fâsâit prin 
tufișuri și văd o umbră cum se mișcă pe acolo. Am zis că-i ursul, o 
sălbăticiune ceva, că cine putea să fie în vârful muntelui, pe ceață și 
burniță aia? Am pus mâna pe târnăcop. Și-atunci văd umbră cum se 
oprește lângă un brăduț. M-am uitat mai bine: o femeie, o maică. Mi-
am făcut cruce. Cum a putut ajunge până aici?... Se uită la mine, eu la 
ea, cu târnăcopul în mâna. Parcă împietrisem. La un timp, maică se 
apropie și zice: "Doamne ajută". O întreb: "Nu sunteți cumva maică 
fără nume?". Ea, c-o voce așa, pierdută: "Nuuu, îs o biata maică 
rătăcită pe-aicea...". Eu știam deja, de-acuma, tot rostul muntelui, nu 
mă mai înșelai așa ușor. Zic: "Nu, n-ai cum să te rătăcești, ai venit pe-o 
potecă pe care n-o știe nimeni în munții 
astia!...".   http://manastireasihastriararaului.blogspot.ro 

Icoana Maicii Domnului cu Pruncul, de la Mănăstirea Rarau, este o 
icoană făcătoare de minuni  pictată de mâna   Dumnezeiască, unde s-au 
săvârșit multe minuni, este  mult iubită de credincioșii care pășesc 
pragul bisericuței de lemn.  

 Mănăstirea Rarău se află în satul Chiril, comună Crucea, județul 
Suceava, fiind o mănăstire cu obște de călugări, ctitorită de către 
domnitorul Petru Rareș, în anul 1538. Mănăstirea se află pe Muntele 
Rarău, la aproximativ 25 de kilometri de așezarea de la poalele 
acestuia, la ea ajungându-se din Piatră Neamț sau din Târgu Neamț, 
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trecând prin Poiana Teiului, Broșteni și ajungând în satul Chiril.
Părintele Daniil Tudor, autorul „Imnului Acatist la Rugul Aprins al 
Maicii Domnului“ (1958), după ce citea acest acatist în faţa Icoanei 
Făcătoare de Minuni de la Rarău, spunea credincioşilor că darurile 
Dumnezeieşti le primim de la Dumnezeu prin Maica Domnului, prin 
Sfânta Icoană Făcătoare de Minuni, pe măsura credinţei, smereniei şi a 
jertfirii pentru semenul nostru. De aceea, trebuie să intrăm în Biserică 
cu frică de Dumnezeu şi cu credinţă, să facem trei metanii în
Sfintei Icoane, să o sărutăm, apoi să ne aşezăm în genunchi şi să 
punem fruntea pe ea, rugându-ne astfel: „Doamne Iisuse Hristoase, 
Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de 
Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi“. 

Cei care au duşmani, să se roage astfel: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul 
lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de 
Dumnezeu, miluieşte pe toţi duşmanii mei (Gheorghe, Ioana,…) şi la 
urmă şi pe mine, păcătosul“. După aceasta, să treacă în genunchi pe 
sub Sfânta Icoană şi să se roage Maicii Domnului. Maica Domnului ne 
va milui cu darurile Sale, ne va umple inima de bucurie duhovnicească 
şi ne va da puterea de a ne ruga. 

 

 
„Mână dumnezeiască a pictat icoana făcătoare de minuni, astfel încât, 
Maica Domnului te privește cu smerenie și dragoste dumnezeiască în 
orice loc te-ai afla în biserică. Din gura Maicii Domnului izvoră
mir“. Credincioșii care vin din toate colțurile țării și se închină icoanei 
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șteni și ajungând în satul Chiril. 
Părintele Daniil Tudor, autorul „Imnului Acatist la Rugul Aprins al 
Maicii Domnului“ (1958), după ce citea acest acatist în faţa Icoanei 
Făcătoare de Minuni de la Rarău, spunea credincioşilor că darurile 

le primim de la Dumnezeu prin Maica Domnului, prin 
Sfânta Icoană Făcătoare de Minuni, pe măsura credinţei, smereniei şi a 
jertfirii pentru semenul nostru. De aceea, trebuie să intrăm în Biserică 
cu frică de Dumnezeu şi cu credinţă, să facem trei metanii în faţa 
Sfintei Icoane, să o sărutăm, apoi să ne aşezăm în genunchi şi să 

ne astfel: „Doamne Iisuse Hristoase, 
Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de 

 

, să se roage astfel: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul 
lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de 
Dumnezeu, miluieşte pe toţi duşmanii mei (Gheorghe, Ioana,…) şi la 
urmă şi pe mine, păcătosul“. După aceasta, să treacă în genunchi pe 

a Icoană şi să se roage Maicii Domnului. Maica Domnului ne 
va milui cu darurile Sale, ne va umple inima de bucurie duhovnicească 

„Mână dumnezeiască a pictat icoana făcătoare de minuni, astfel încât, 
ște cu smerenie și dragoste dumnezeiască în 

ai afla în biserică. Din gura Maicii Domnului izvorăște 
se închină icoanei 

făcătoare de minuni se vindecă sufletește și trupește, după cred
fiecăruia. Aici găsesc alinare în necazuri și greutăț

O altă icoană, considerată făcătoare de minuni 
Mănăstirea Rarău, este și cea a Sfântului Ioan Evanghelistul.
Pelerinii sosiți la lăcașul sfânt de pe Rarău pot găsi adăpost în cas
oaspeți ale mănăstirii timp de 24 de ore și au privilegiul de a se 
mărturisi pe timpul nopții, după ce vor fi văzut minunățiile pe care 
Dumnezeu le-a pus pe acele meleaguri.  Sursa: CrestinOrtodox.ro

Cutremurător! Sfântul Moise 
despre ce vremuri vor veni în curând

             Sfântul Moise Arapul a profeţit zicând că în zilele 
cele de pe urmă ale veacului al şaptelea şi jumătate, viaţa 
monahicească se va defăima cu totul şi nu vor mai ţine 
socoteală monahii de mântuirea sufletului şi vor umbla prin 
mijlocul tulburărilor şi al gâlcevilor, întunecaţi, fără niciun 
folos şi leneşi, neîngrijindu-se nicidecum de fapta bună, 
robiţi de patimile păcatului, pentru că de acolo de unde l
ars pe satana nevoitorii cei dintâi, tot aşa şi el are să ardă şi 
să pârjolească.  

i de unde s-a biruit, va birui şi el pe monahii cei leneşi şi 
defăimători. Unde a sporit dreptatea, acolo va prisosi mai 
mult păcatul şi fărădelegea, pentru că se va răci dragostea 

multora şi vor petrece monahii prin mijlocul lumii şi a 
lumenilor fără frică, cu mâncăruri şi băuturi, amăgindu
poftele trupului prin deşertăciuni în necurăţie şi fapte ruşinoase.

În acele zile va fi urâciune, zavistie, sfezi şi bătăi în mânăstirile 
de obşte până la sânge, tot aşa şi în lavre unde nu este de obşte, 
din răutatea unuia asupra celuilalt vecin al lui; şi pentru că s
defăimat sfintele canoane şi nevoinţa cea duhovnicească, se vor 
pune egumeni şi stareţi oameni neîncercaţi în fapta bună, fără 
credinţă, nepricepuţi, de niciun folos şi simpli, nedeosebind 
binele de rău, leneşi, fără fapte bune, îngrijindu
cele pământeşti, purtându-se cu neruşinare în slujbe.

Răpind cu sila egumeniile, cu daruri şi neştiind să povăţuiască 
turma şi frăţimea şi neştiind că ei sunt chip şi pildă de folos 
pentru cei care urmează fapta bună şi neînţelegând că ei au să 
dea seamă lui Dumnezeu în ziua judecăţii pentru turma lor. Şi 
din pricina nepăsării egumenilor cari nu poartă grijă de turmă, 
se vor pierde. Se vor osândi nu numai cei leneşi şi trândavi, ci şi 
fraţii cei cu viaţă bună şi înfrânaţi. 

Ş
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ște și trupește, după credința 
și greutăți. 

O altă icoană, considerată făcătoare de minuni și adăpostită de 
și cea a Sfântului Ioan Evanghelistul. 

ți la lăcașul sfânt de pe Rarău pot găsi adăpost în casele de 
ți ale mănăstirii timp de 24 de ore și au privilegiul de a se 

ții, după ce vor fi văzut minunățiile pe care 
Sursa: CrestinOrtodox.ro 

Cutremurător! Sfântul Moise Arapul 
despre ce vremuri vor veni în curând 

 

Sfântul Moise Arapul a profeţit zicând că în zilele 
cele de pe urmă ale veacului al şaptelea şi jumătate, viaţa 
monahicească se va defăima cu totul şi nu vor mai ţine 
socoteală monahii de mântuirea sufletului şi vor umbla prin 

âlcevilor, întunecaţi, fără niciun 
se nicidecum de fapta bună, 

robiţi de patimile păcatului, pentru că de acolo de unde l-au 
ars pe satana nevoitorii cei dintâi, tot aşa şi el are să ardă şi 

biruit, va birui şi el pe monahii cei leneşi şi 
defăimători. Unde a sporit dreptatea, acolo va prisosi mai 
mult păcatul şi fărădelegea, pentru că se va răci dragostea 

multora şi vor petrece monahii prin mijlocul lumii şi a 
i şi băuturi, amăgindu-se de 

poftele trupului prin deşertăciuni în necurăţie şi fapte ruşinoase. 

În acele zile va fi urâciune, zavistie, sfezi şi bătăi în mânăstirile 
de obşte până la sânge, tot aşa şi în lavre unde nu este de obşte, 

pra celuilalt vecin al lui; şi pentru că s-au 
defăimat sfintele canoane şi nevoinţa cea duhovnicească, se vor 
pune egumeni şi stareţi oameni neîncercaţi în fapta bună, fără 
credinţă, nepricepuţi, de niciun folos şi simpli, nedeosebind 

, fără fapte bune, îngrijindu-se numai de 
se cu neruşinare în slujbe. 

Răpind cu sila egumeniile, cu daruri şi neştiind să povăţuiască 
turma şi frăţimea şi neştiind că ei sunt chip şi pildă de folos 

nă şi neînţelegând că ei au să 
dea seamă lui Dumnezeu în ziua judecăţii pentru turma lor. Şi 
din pricina nepăsării egumenilor cari nu poartă grijă de turmă, 
se vor pierde. Se vor osândi nu numai cei leneşi şi trândavi, ci şi 
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După aceea a văzut robul lui Dumnezeu Moise, că nor şi vârtej, 
negură întunecoasă şi ispite foarte înfricoşate au venit asupra 
monahilor din partea de la miazănoapte, căci îi gonea pe monahi 
şi cinul cel monahicesc de blestematele eresuri şi îi sil
mulţi să lepede hainele monahiceşti şi să se însoare. Atunci 
puţini nevoitori, cari vor fi încercaţi ca aurul şi argintul în 
cuptor, la necazuri multe, în prigoană şi strâmtoare, se vor 
lămuri. 

Şi câţi se vor afla încercaţi şi vor birui atâtea înfri
se vor preamări şi se vor preaslăvi şi se vor cinsti de Dumnezeu 
mai mult decât acei cari au răbdat căldura şi zăduful zilei şi 
gerul nopţii. 

După aceea a văzut robul lui Dumnezeu Moise că a trecut iarna 
aceea a necazurilor şi ispitirilor şi prigoana acelor înfricoşate 
eresuri şi s-a făcut linişte. Şi, după ce vor trece câţiva ani, iarăşi 
se va dispreţui ceata monahilor cea îngerească şi vor veni ispite 
asupra lor mai multe şi mai silnice. A văzut că monahii vor 
petrece împreună cu călugăriţele, şi împreună cu pofta cea rea 
va veni şi tirania căci şi cei ce nu vor voi se vor batjocori cu de
a sila. 

Preoţii se vor spurca prin păcatul desfrâului şi preotesele lor vor 
preacurvi, asemenea şi ei vor preacurvi cu altele.
Atunci va veni mânia cea mare a lui Dumnezeu şi va distruge 
tot neamul cel viclean şi-l va trimite în focul cel veşnic.

Deci, fericiţi vor fi câţi nu se vor pleca la cea mai mare 
fărădelege a necurăţiei care este mai silnică şi mai grea decât 
uciderea, ci se vor împotrivi şi vor mustra fărădelegea ca 
Sfântul Ioan Botezătorul, şi vor stărui mustrând amestecarea de 
sânge şi vor fi ucişi de cei prea fărădelege şi spurcaţi şi prea 
necuraţi oameni din vremea aceea, şi se vor odihni în sânul lui 
Avraam, al lui Isaac şi al lui Iacob, al prea slăviţilor Patriarhi şi 
vor locui întru Împărăţia cerurilor cu toţi sfinţii, bucurându
veselindu-se, de care să ne învrednicească Dumnezeu şi pe noi 
cu darul lui cel Sfânt. Amin. Extras din lucrarea Din Ierihon catre Sion
de Sfântul Ioan Iacob Hozevitul 

Înainte de a exista ca persoane pământeşti, 
existăm ca gând, ca intenţie a lui 

Dumnezeu 
 

– Toate faptele omului, toate mişcările lui se înseamnă undeva, 
într-o nevăzută carte şi se înseamnă şi în sămânţa sa şi cu 
aceasta îşi trage urmaşii sub povara isprăvilor sale.

– Înainte de a exista ca persoane pământeşti, existăm ca gând, 
ca intenţie a lui Dumnezeu. 

– De faptul că suntem oarecumva anteriori faţă de forma noastră 
pământească, Dumnezeu ne spune, învăţându-l pe Ieremia, când 
acesta încerca să se apere de misiunea cu care
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După aceea a văzut robul lui Dumnezeu Moise, că nor şi vârtej, 
negură întunecoasă şi ispite foarte înfricoşate au venit asupra 
monahilor din partea de la miazănoapte, căci îi gonea pe monahi 
şi cinul cel monahicesc de blestematele eresuri şi îi sileau pe 
mulţi să lepede hainele monahiceşti şi să se însoare. Atunci 
puţini nevoitori, cari vor fi încercaţi ca aurul şi argintul în 
cuptor, la necazuri multe, în prigoană şi strâmtoare, se vor 

Şi câţi se vor afla încercaţi şi vor birui atâtea înfricoşate ispite, 
se vor preamări şi se vor preaslăvi şi se vor cinsti de Dumnezeu 
mai mult decât acei cari au răbdat căldura şi zăduful zilei şi 

După aceea a văzut robul lui Dumnezeu Moise că a trecut iarna 
prigoana acelor înfricoşate 

a făcut linişte. Şi, după ce vor trece câţiva ani, iarăşi 
se va dispreţui ceata monahilor cea îngerească şi vor veni ispite 
asupra lor mai multe şi mai silnice. A văzut că monahii vor 

le, şi împreună cu pofta cea rea 
va veni şi tirania căci şi cei ce nu vor voi se vor batjocori cu de-

Preoţii se vor spurca prin păcatul desfrâului şi preotesele lor vor 
preacurvi, asemenea şi ei vor preacurvi cu altele. 

e a lui Dumnezeu şi va distruge 
l va trimite în focul cel veşnic. 

Deci, fericiţi vor fi câţi nu se vor pleca la cea mai mare 
fărădelege a necurăţiei care este mai silnică şi mai grea decât 

tra fărădelegea ca 
Sfântul Ioan Botezătorul, şi vor stărui mustrând amestecarea de 
sânge şi vor fi ucişi de cei prea fărădelege şi spurcaţi şi prea 
necuraţi oameni din vremea aceea, şi se vor odihni în sânul lui 

a slăviţilor Patriarhi şi 
vor locui întru Împărăţia cerurilor cu toţi sfinţii, bucurându-se şi 

se, de care să ne învrednicească Dumnezeu şi pe noi 
Din Ierihon catre Sion, 

Înainte de a exista ca persoane pământeşti, 
existăm ca gând, ca intenţie a lui 

Ioan GÎNSCĂ 

Toate faptele omului, toate mişcările lui se înseamnă undeva, 
o nevăzută carte şi se înseamnă şi în sămânţa sa şi cu 

urmaşii sub povara isprăvilor sale. 

Înainte de a exista ca persoane pământeşti, existăm ca gând, 

De faptul că suntem oarecumva anteriori faţă de forma noastră 
l pe Ieremia, când 

ta încerca să se apere de misiunea cu care-l rostuise pe 

pământ: „Înainte de a te urzi în pântece… te
rânduit prooroc printre popoare” (Ieremia 1, 5).

– Cine ştie, dacă nu El are de adus în viaţa pământească, în 
fluviul timpului, atâtea feţe omeneşti, încât numărul lor să 
împlineacă toate posibilităţile de configuraţie câte le oferă 
structura noastră genetică? (Numărul combinărilor ce se pot 
face cu cele 24 de perechi de cromozomi, se ridică la 
astronomica cifră de 282.429.536.481 de pos

– Ereditatea nu fixează poziţii fatale, din care nu putem ieşi, ci 
limite mai mult sau mai puţin fixe, după cum e vorba de o 
însuşire sau alta, în cadrul cărora mediul ne fixează poziţia.

– Când mediul interior sau exterior e 
recesive, energia lor latentă nu întârzie să răbufnească prin 
subconştient asupra conştiinţei, şi astfel s
întunece, ş.a.m.d. 

Tot într-o situaţie de contrast e şi trupul ce se roagă. De aceea 
unii, nesuferind contrastul, rezolvă situaţia greşit: nu se mai 
roagă. Sfinţii însă, purificându-şi trupul de patimi, au izbutit să
aducă în armonie cu ţintele superioare ale conştiinţei, încît 
trupul lor prezenta multe din caracterele sufletului. Dincoace, 
multe din patimile trupului se fac şi însuşiri ale sufletului.

– E cu putinţă, pentru fericite excepţii, despovărarea de sub o 
moştenire mizerabilă? Da, e cu putinţă, cu preţul şi cu osteneala 
unei vieţi curate. 

– Iisus Hristos decide, în infinitul mic, ce calităţi sau defecte 
fie expulzate prin cele două globule polare, care cuprind 
jumătate din numărul cromozomilor, şi nicidecum hazardul. El 
înclină să fie una sau alta din configuraţiile probabile pentru noi 
şi sigure pentru Dumnezeu; El formează destinul nostru în aşa 
fel încât o aşezare specifică în infinitul mic să aibă urmări 
imense în configuraţia şi în faptele noastre viitoare. Toate 
acestea le face contabilitatea absolută a lui Dumnezeu, care 
creează în dependenţă cu omul şi potrivit cu faptele sale, 
ajungându-l cu răutăţile lui din urmă şi întorcându
sau iertându-l de ele, dacă s-a silit, prin lupta cu sine însuşi, să
şi dobândească iertarea. 

– Ieşirea din înghesuirea aceasta nu e cu putinţă decât trăind 
prezenţa nevăzută a lui Hristos în noi, trăind în
în toate fibrele fiinţei, ceea ce face cu putinţă lui Dumnezeu să 
scoată afară, prin mecanismul eredităţii, neghina recesivă şi, în 
vremea străduinţei celui în cauză, să facă să revină mulţime de 
geneze recesive în geneze dominante, ceea 
este foarte cu putinţă. Puterile credinţei, amplificate de puterea 
şi binecuvântarea lui Dumnezeu, au influenţă nebănuit de mare 
asupra eventualelor noastre infirmităţi.

– Dumnezeu pe toţi îi trimite înzestraţi şi în stare să fie drepţi.
Dar, trecând ei prin poarta naşterii pământeşti, iau în spate 
poveri părinteşti, care-i spetesc şi-i încovoaie spre pământ. Pe 
urmă, slăbiţi de osteneala vieţii şi de mediul înconjurător, greu 
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pământ: „Înainte de a te urzi în pântece… te-am sfinţit şi te-am 
rânduit prooroc printre popoare” (Ieremia 1, 5). 

Cine ştie, dacă nu El are de adus în viaţa pământească, în 
feţe omeneşti, încât numărul lor să 

împlineacă toate posibilităţile de configuraţie câte le oferă 
structura noastră genetică? (Numărul combinărilor ce se pot 
face cu cele 24 de perechi de cromozomi, se ridică la 
astronomica cifră de 282.429.536.481 de posibilităţi.) 

Ereditatea nu fixează poziţii fatale, din care nu putem ieşi, ci 
limite mai mult sau mai puţin fixe, după cum e vorba de o 
însuşire sau alta, în cadrul cărora mediul ne fixează poziţia. 

Când mediul interior sau exterior e favorabil gene(ze)lor 
recesive, energia lor latentă nu întârzie să răbufnească prin 
subconştient asupra conştiinţei, şi astfel s-o înlăture, s-o 

o situaţie de contrast e şi trupul ce se roagă. De aceea 
l, rezolvă situaţia greşit: nu se mai 

şi trupul de patimi, au izbutit să-l 
aducă în armonie cu ţintele superioare ale conştiinţei, încît 
trupul lor prezenta multe din caracterele sufletului. Dincoace, 

pului se fac şi însuşiri ale sufletului. 

E cu putinţă, pentru fericite excepţii, despovărarea de sub o 
moştenire mizerabilă? Da, e cu putinţă, cu preţul şi cu osteneala 

Iisus Hristos decide, în infinitul mic, ce calităţi sau defecte să 
fie expulzate prin cele două globule polare, care cuprind 
jumătate din numărul cromozomilor, şi nicidecum hazardul. El 
înclină să fie una sau alta din configuraţiile probabile pentru noi 
şi sigure pentru Dumnezeu; El formează destinul nostru în aşa 

încât o aşezare specifică în infinitul mic să aibă urmări 
imense în configuraţia şi în faptele noastre viitoare. Toate 
acestea le face contabilitatea absolută a lui Dumnezeu, care 
creează în dependenţă cu omul şi potrivit cu faptele sale, 

utăţile lui din urmă şi întorcându-i-le în braţe, 
a silit, prin lupta cu sine însuşi, să-

Ieşirea din înghesuirea aceasta nu e cu putinţă decât trăind 
prezenţa nevăzută a lui Hristos în noi, trăind învăţătura creştină 
în toate fibrele fiinţei, ceea ce face cu putinţă lui Dumnezeu să 
scoată afară, prin mecanismul eredităţii, neghina recesivă şi, în 
vremea străduinţei celui în cauză, să facă să revină mulţime de 
geneze recesive în geneze dominante, ceea ce lui Dumnezeu Îi 
este foarte cu putinţă. Puterile credinţei, amplificate de puterea 
şi binecuvântarea lui Dumnezeu, au influenţă nebănuit de mare 
asupra eventualelor noastre infirmităţi. 

Dumnezeu pe toţi îi trimite înzestraţi şi în stare să fie drepţi. 
Dar, trecând ei prin poarta naşterii pământeşti, iau în spate 

i încovoaie spre pământ. Pe 
urmă, slăbiţi de osteneala vieţii şi de mediul înconjurător, greu 
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se vor decide să reprezinte cauza lui Dumnezeu.
sinteză a gândirii Părintelui Arsenie Boca în 800 de capete, de Ioan Gînscă

Secretul unei vieți fericite, fără pic de 
tristețe 

      Să fiţi veseli! Dragă, eu ştiu ce vă spun, cu toată 
siguranţa: oricare ar fi motivul unei întristări sau al unei 
mâhniri, este numai de la draci! N-avem motive. Dacă îţi 
creează starea aceasta de agitaţie, de tristeţe, îşi face cuib 
satana şi-şi cloceşte ouăle; nu mai poţi iubi, nu mai poţi 
vedea cu perspicacitate niţel în viitor, cu raţiunea care ţi
dat-o Dumnezeu, nu mai poţi, pentru că tu eşti trist. Adică 
nu eşti în stare de nimic – o stare drăcească foarte greu de 
suportat. Când sunteţi trişti, gândiţi-vă la lucrul ăsta: „Stai, 
că este ceva drac aici’.” Şi nu acceptaţi. 

Bagă-ţi mintea acolo şi zi: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui 
Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul!” Deci, dacă ai o 
stare de veselie, de descongestionare, de dispoziţie, inima se 
desface şi ea. Ce înseamna asta: “Eu sunt amărât”? Cum eşti 
amărât, când Hristos a înviat, când suntem înţele
ce priveşte crucea pe care trebuie să o ducem şi noi. Un om care 
crede în Hristos este vesel, e plin de nădejde, că Hristos nu
lasă cu nici un chip. Şi această stare continuă de veselie pe unde 
trăieşti, este şi o stare de rugăciune şi o trăire creştină şi de 
inimă prezentă la Dumnezeu. Pentru că asta este secretul: să 
ai inima prezentă. Pentru că Dumnezeu nu are nevoie de 
cunoştinţele tale, ştie ce vrei. Are nevoie de cererea ta, de 
atenţia ta. Vezi, nişte părinţi, mama şi tata, când văd p
copilul lor că-şi pune toata nădejdea în ei, mor de dragul lui 
şi nu ştiu ce să-i mai dea. Extras din ”Ne vorbeste părintele Arsenie”, 
Vol. III, Pr. Arsenie Papacioc, Ed. Mânăstirea Sihastria, 2004, pag. 105

Gândurile care vin în vremea rugăciunii 
ne arată patimile cele mai puternice care 

stăpânesc asupra noastră

        Trebuie să ne rugăm încontinuu, chiar şi atunci când 
păşim pe drum să zicem: „Doamne Iisuse Hristoase, 
mântuieşte lumea Ta şi pe mine!”  

e asemenea trebuie să facem rugăciunea: „Doamne
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte
mine, păcătosul!” puţină vreme dimineaţa, puţină seara. D
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se vor decide să reprezinte cauza lui Dumnezeu. Extras din O 
inteză a gândirii Părintelui Arsenie Boca în 800 de capete, de Ioan Gînscă  

ți fericite, fără pic de 

 

Să fiţi veseli! Dragă, eu ştiu ce vă spun, cu toată 
siguranţa: oricare ar fi motivul unei întristări sau al unei 

avem motive. Dacă îţi 
creează starea aceasta de agitaţie, de tristeţe, îşi face cuib 

şi cloceşte ouăle; nu mai poţi iubi, nu mai poţi 
vedea cu perspicacitate niţel în viitor, cu raţiunea care ţi-a 

, nu mai poţi, pentru că tu eşti trist. Adică 
o stare drăcească foarte greu de 

vă la lucrul ăsta: „Stai, 

use Hristoase, Fiul lui 
mă pe mine, păcătosul!” Deci, dacă ai o 

stare de veselie, de descongestionare, de dispoziţie, inima se 
Ce înseamna asta: “Eu sunt amărât”? Cum eşti 

amărât, când Hristos a înviat, când suntem înţelegători în ceea 
ce priveşte crucea pe care trebuie să o ducem şi noi. Un om care 
crede în Hristos este vesel, e plin de nădejde, că Hristos nu-l 
lasă cu nici un chip. Şi această stare continuă de veselie pe unde 

răire creştină şi de 
Pentru că asta este secretul: să 

ai inima prezentă. Pentru că Dumnezeu nu are nevoie de 
cunoştinţele tale, ştie ce vrei. Are nevoie de cererea ta, de 
atenţia ta. Vezi, nişte părinţi, mama şi tata, când văd pe 

şi pune toata nădejdea în ei, mor de dragul lui 
Extras din ”Ne vorbeste părintele Arsenie”, 

Arsenie Papacioc, Ed. Mânăstirea Sihastria, 2004, pag. 105. 

Gândurile care vin în vremea rugăciunii 
ată patimile cele mai puternice care 
stăpânesc asupra noastră 

Trebuie să ne rugăm încontinuu, chiar şi atunci când 
păşim pe drum să zicem: „Doamne Iisuse Hristoase, 

e asemenea trebuie să facem rugăciunea: „Doamne 
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe 
mine, păcătosul!” puţină vreme dimineaţa, puţină seara. 

Nu trebuie însă să rânduim în mod absolut timpul rugăciunii 
noastre, ca să nu devină o obişnuinţă. Să ne rugăm în funcţie de 
puterea noastră cu căldură, să avem „poftă”, care se naşte şi în 
raport cu însufleţirea, cu inspiraţia. Atunci, timpul asociat 
rugăciunii va creşte zilnic. 

Când ne asumăm rugăciunea, atunci se descoperă toate patimile 
noastre, deoarece diavolul ne războieşt
neputincioase, pentru a depărta mintea noastră de rugăciune. Ne 
loveşte în locurile sensibile, în locu
Rugăciunea ridică furtună de ispite şi de atacuri de la diavol, cel 
care încearcă să ne îndepărteze mintea de l
Gândurile care vin în vremea rugăciunii ne arată patimile cele 
mai puternice care stăpânesc asupra noastră. În continuare este 
nevoie de luptă şi de străduinţă pentru vindecarea acelor patimi. 
În special, acestea trebuie spovedite duhovniculu
îndrumare pentru vindecarea lor. Astfel, ru
patimile şi în har pocăinţa le vindecă. 

Dimineaţa să ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să ne dăruiască 
luminarea pentru orice vom răspunde întrebărilor primite şi să 
putem aborda problemele apărute peste zi. Fără harul lui 
Dumnezeu nu se poate face nimic. Din ”Cunosc un om în Hristos: 
Părintele Sofronie de la Essex”, traducere de Părintele
Sophia, București; Ed. Cartea Ortodoxă, Alexandria, 2011, pag. 197

Dovezi care înlătură orice suspiciune:
 ce s-a găsit pe Giulgiul din Torino

 
Elvio Carlino, Giulio Fanti

         Giulgiul din Torino, pânza în care ar fi fost acoperit 
Iisus Hristos după răstignire, a născut o mul

nii susțin că această pânză este pictată, dar exper
descoperit recent urme de sânge care proveneau de la o 
persoană torturată, un indiciu care înlătură foarte multe 

suspiciuni. 

Experţii pretind că există sânge pe giulgiu care nu ar aparţine 
unei persoane sănătoase. Aceştia argu

U
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Nu trebuie însă să rânduim în mod absolut timpul rugăciunii 
noastre, ca să nu devină o obişnuinţă. Să ne rugăm în funcţie de 

ldură, să avem „poftă”, care se naşte şi în 
rea, cu inspiraţia. Atunci, timpul asociat 

Când ne asumăm rugăciunea, atunci se descoperă toate patimile 
tre, deoarece diavolul ne războieşte în locurile 

părta mintea noastră de rugăciune. Ne 
loveşte în locurile sensibile, în locurile neputinţelor noastre. 
Rugăciunea ridică furtună de ispite şi de atacuri de la diavol, cel 
care încearcă să ne îndepărteze mintea de la rugăciune. 
Gândurile care vin în vremea rugăciunii ne arată patimile cele 
mai puternice care stăpânesc asupra noastră. În continuare este 
nevoie de luptă şi de străduinţă pentru vindecarea acelor patimi. 

vedite duhovnicului şi cerută 
îndrumare pentru vindecarea lor. Astfel, rugăciunea descoperă 

Dimineaţa să ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să ne dăruiască 
rea pentru orice vom răspunde întrebărilor primite şi să 

emele apărute peste zi. Fără harul lui 
Din ”Cunosc un om în Hristos: 

Părintele Sofronie de la Essex”, traducere de Părintele Șerban Tica, Ed. 
ști; Ed. Cartea Ortodoxă, Alexandria, 2011, pag. 197. 

înlătură orice suspiciune: 
a găsit pe Giulgiul din Torino 

Elvio Carlino, Giulio Fanti 

 

 

Giulgiul din Torino, pânza în care ar fi fost acoperit 
Iisus Hristos după răstignire, a născut o mulțime de discuții.  

este pictată, dar experții au 
descoperit recent urme de sânge care proveneau de la o 
persoană torturată, un indiciu care înlătură foarte multe 

Experţii pretind că există sânge pe giulgiu care nu ar aparţine 
unei persoane sănătoase. Aceştia argumentează că respectivele 
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urme de sânge conţin creatinină şi feritină, substanţe ce se 
găsesc în sângele victimelor anumitor traume. 

Experţii susţin că giulgiul ar fi pătat de sângele unei victime 
torturate, care susţine teoria că pânza funerară a fost util
învelirea lui Iisus. Descoperirile contrazic astfel teoria conform 
căreia giulgiul ar fi fost pictat de falsificatorii medievali.

Giulgiul se află în prezent în Catedrala Sf. Ioan Botezătorul din 
Torino, Italia, unde este şi expus. Elvio Carlino, 
de la Institutul de Cristalografie din Bari, Italia, a spus că micile 
particule dezvăluie „o mare suferinţă” a unei victime 
„înfăşurate în pânza funerară”. 

Respectivele particule au „o structură, dimensiune şi o anumită 
distribuţie”, a spus profesorul Giulio Fanti de la Universitatea 
din Padova. Acesta a declarat că sângele conţine niveluri înalte 
de substanţe precum creatinină şi feritină, găsite la pacienţii 
care suferă traume puternice, precum tortura. Profesorul Fanti a 
declarat: „Astfel, prezenţa acestor nanoparticule biologice 
găsite în timpul experimentelor desfăşurate de noi 
demonstrează că omul înfăşurat în Giulgiul din Torino a suferit 
o moarte violentă”. 

Giulgiul din Torino măsoară în jur de trei metri pe un metru şi 
conţine ceea ce pare a fi imaginea unui bărbat despre care 
creştinii cred că îl înfăţişează pe Iisus. 

Giulgiul a fost subiectul unor studii ştiinţifice extensive pentru 
a-i verifica autenticitatea. 

După moarte, încă trei zile, sufletul este în 
preajma trupului şi a celor ai lui

Părintele Adrian Făgeţeanu

Cum este sufletul judecat, părinte? La judecata particulară, 
cum este judecat sufletul? Sunt acele vămi ale văzduhului?

– Da… orice gândeşte, orice vorbeşte omul, orice face, în 
fiecare clipă, e scris în cartea vieţii. Totuşi, abia la Judecata de 
apoi, Mântuitorul va hotărî, adică va face bilanţul, cât e minus, 
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urme de sânge conţin creatinină şi feritină, substanţe ce se 

Experţii susţin că giulgiul ar fi pătat de sângele unei victime 
torturate, care susţine teoria că pânza funerară a fost utilizată la 
învelirea lui Iisus. Descoperirile contrazic astfel teoria conform 
căreia giulgiul ar fi fost pictat de falsificatorii medievali. 

Giulgiul se află în prezent în Catedrala Sf. Ioan Botezătorul din 
Elvio Carlino, un cercetător 

de la Institutul de Cristalografie din Bari, Italia, a spus că micile 
” a unei victime 

o structură, dimensiune şi o anumită 
profesorul Giulio Fanti de la Universitatea 

din Padova. Acesta a declarat că sângele conţine niveluri înalte 
de substanţe precum creatinină şi feritină, găsite la pacienţii 

Profesorul Fanti a 
prezenţa acestor nanoparticule biologice 

găsite în timpul experimentelor desfăşurate de noi 
demonstrează că omul înfăşurat în Giulgiul din Torino a suferit 

Giulgiul din Torino măsoară în jur de trei metri pe un metru şi 
pare a fi imaginea unui bărbat despre care 

Giulgiul a fost subiectul unor studii ştiinţifice extensive pentru 

După moarte, încă trei zile, sufletul este în 
r ai lui 

Părintele Adrian Făgeţeanu 

 

Cum este sufletul judecat, părinte? La judecata particulară, 
cum este judecat sufletul? Sunt acele vămi ale văzduhului? 

Da… orice gândeşte, orice vorbeşte omul, orice face, în 
Totuşi, abia la Judecata de 

apoi, Mântuitorul va hotărî, adică va face bilanţul, cât e minus, 

cât e plus. V-am spus: şi la Ştefan Vodă, şi la ceilalţi, aşa s
făcut, câte a făcut păcate, cât bine. 

Deci, Dumnezeu hotărăşte dacă ai făcut 
rău. El hotărăşte locul, spune: „Mă duc înainte, să vă pregătesc 
loc la fiecare”, nu? De aceea, după moarte, încă trei zile, 
sufletul – aşa spune Biserica noastră 
trupului şi a celor ai lui, care sunt părinţi sau 
rude sau cine ce are, unde moare. Abia pe urmă sufletul merge 
în locul în care hotărăşte Dumnezeu, nu definitiv, ci până la 
Judecata de pe urmă, în locul provizoriu. Nu există ce spun 
catolicii, purgatoriu, ci Dumnezeu ştie fiecare unde
meargă. 

Extras din Viaţa mea. Mărturia mea, Interviuri de Andrei 
Dârlău, Ed. Areopag, București, 2011, pag. 98

 

Fii mulţumit cu ceea ce ai!
 

 
        În zilele noastre,vedem frecvent oameni care nu ştiu 
cum să se plângă mai des de situaţia lor.

şi doresc multe lucruri, îşi doresc să ajungă directori, îşi 
doresc să fie cunoscuţi, îşi doresc să aibă mulţi bani etc. Sunt puţini 
cei cărora le este de ajuns ceea ce au şi poate că această categorie 
este pe cale de dispariţie. Odată cu tehnologia, inventăm şi nevoile.

Toate au devenit din ce în mai sofisticate. Până şi copiii au început să 
ceară din ce în ce mai multe. La mijloc este un mecanism subt
declanşator al dorinţelor, care ne fac să fim aproape în permanenţă 
nemulţumiţi. 
 
Să învăţăm să ne analizăm cererile 
Atunci când ne plângem de ceva, automat universul înţelege aceasta ca 
pe o cerere. Legea rezonanței se pune în mişcare şi face tot posib
ne ajute, atrăgând la noi ceea ce invocăm –
noastre evocă o lipsă. Ea ştie doar cuvântul cheie: maşină sau casă sau 
funcţie şi mai ştie vibraţia asociată acestui cuvânt, vibraţie pe care o 
emitem noi ori de câte ori vorbim despre ceea ce am vrea să avem. De 
cele mai multe ori, când ne gândim la ceva ce nu avem, emitem o 
vibraţie nefastă ce traduce lipsa acelui obiect. Astfel, conform legii 
rezonanței, vom atrage către noi și mai multă lipsă. Cu cât ne gândim 
mai des că nu avem acel ceva, cu atât ne vom îndepărta de acel obiect 
pe care îl dorim.  
Pentru a fi în acord cu legea divină, trebuie să ne alegem cu grijă 
cererile. Avem într-adevăr nevoie de o maşină nouă, când avem deja 
una? Sunt alţii care merg kilometri întregi p
într-adevăr nevoie să schimbăm mobila veche cu una de ultimă modă? 
Alţii nu au nici apă de băut! Avem nevoie de toate pe care le vrem, sau 
am putea trăi fără ele? Atunci când avem deja ce ne dorim, a cere din 
nou acel lucru este un afront adus direct divinităţii. Se încalcă astfel 
legea utilizării bunurilor, care spune că un obiect a fost creat pentru a fi 
folosit, nu stocat, nu distrus, nu aruncat aiurea. În spatele oricărui 
obiect se află consumuri de energie umană şi electrică,
apă etc, iar planeta nu îşi poate permite luxul de a risipi.
 
Mulţumirea aduce alte daruri 
 
Dacă, totuşi, de exemplu, nu mai vrem să păstrăm mobila cea veche 
pentru că s-a demodat, dar ea încă este într-
fi să o dăm cadou unei familii care nu are deloc. După ce am dat
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am spus: şi la Ştefan Vodă, şi la ceilalţi, aşa s-a 

Deci, Dumnezeu hotărăşte dacă ai făcut mai mult bine decât 
rău. El hotărăşte locul, spune: „Mă duc înainte, să vă pregătesc 
loc la fiecare”, nu? De aceea, după moarte, încă trei zile, 

aşa spune Biserica noastră – încă este în preajma 
trupului şi a celor ai lui, care sunt părinţi sau copii sau fraţi sau 
rude sau cine ce are, unde moare. Abia pe urmă sufletul merge 
în locul în care hotărăşte Dumnezeu, nu definitiv, ci până la 
Judecata de pe urmă, în locul provizoriu. Nu există ce spun 
catolicii, purgatoriu, ci Dumnezeu ştie fiecare unde trebuie să 

Extras din Viaţa mea. Mărturia mea, Interviuri de Andrei 
ști, 2011, pag. 98-99. 

Fii mulţumit cu ceea ce ai! 

În zilele noastre,vedem frecvent oameni care nu ştiu 
cum să se plângă mai des de situaţia lor.  

şi doresc multe lucruri, îşi doresc să ajungă directori, îşi 
doresc să fie cunoscuţi, îşi doresc să aibă mulţi bani etc. Sunt puţini 

e de ajuns ceea ce au şi poate că această categorie 
este pe cale de dispariţie. Odată cu tehnologia, inventăm şi nevoile. 

Toate au devenit din ce în mai sofisticate. Până şi copiii au început să 
ceară din ce în ce mai multe. La mijloc este un mecanism subtil 
declanşator al dorinţelor, care ne fac să fim aproape în permanenţă 

Atunci când ne plângem de ceva, automat universul înţelege aceasta ca 
ței se pune în mişcare şi face tot posibilul să 

– dar ea nu ştie că gândurile 
noastre evocă o lipsă. Ea ştie doar cuvântul cheie: maşină sau casă sau 
funcţie şi mai ştie vibraţia asociată acestui cuvânt, vibraţie pe care o 

im despre ceea ce am vrea să avem. De 
cele mai multe ori, când ne gândim la ceva ce nu avem, emitem o 
vibraţie nefastă ce traduce lipsa acelui obiect. Astfel, conform legii 

ței, vom atrage către noi și mai multă lipsă. Cu cât ne gândim 
avem acel ceva, cu atât ne vom îndepărta de acel obiect 

Pentru a fi în acord cu legea divină, trebuie să ne alegem cu grijă 
adevăr nevoie de o maşină nouă, când avem deja 

una? Sunt alţii care merg kilometri întregi pe jos şi nu se plâng. Este 
adevăr nevoie să schimbăm mobila veche cu una de ultimă modă? 

Alţii nu au nici apă de băut! Avem nevoie de toate pe care le vrem, sau 
Atunci când avem deja ce ne dorim, a cere din 

un afront adus direct divinităţii. Se încalcă astfel 
legea utilizării bunurilor, care spune că un obiect a fost creat pentru a fi 
folosit, nu stocat, nu distrus, nu aruncat aiurea. În spatele oricărui 
obiect se află consumuri de energie umană şi electrică, materiale, timp, 
apă etc, iar planeta nu îşi poate permite luxul de a risipi. 

Dacă, totuşi, de exemplu, nu mai vrem să păstrăm mobila cea veche 
-o stare bună, cel mai bine ar 

o dăm cadou unei familii care nu are deloc. După ce am dat-o, ne 
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putem cumpăra alta nouă, după gustul nostru. După aceea este necesar 
să mulţumim divinităţii că ne-a ajutat să câştigăm bani pentru această 
nouă investiţie.
Pentru fiecare obiect nou cumpărat este bine să manifestăm 
recunoştinţă. În felul acesta vibraţia noastră se elevează mult şi vom 
primi din ce în ce mai mult sprijin în ceea ce vrem să înfăptuim. 
 
Legea dăruirii îşi va aduce şi ea binefacerile şi toată viaţa noastră 
devine un sui generis schimb de binefaceri.
 
Noi oferim şi la rându-ne, primim ajutor 
 
După cum se poate înţelege destul de uşor, actul de a mulţumi este 
deosebit de benefic. 
Nimic nu se petrece în univers fără a avea un scop. Toate sunt 
orânduite de-aşa manieră încât vom primi sprijinul de care avem 
nevoie dacă dorim să înfăptuim ceva benefic, dumnezeiesc integrat. 
Acest sprijin vine întotdeauna atunci când trebuie şi este nec
învăţăm să mulţumim de fiecare dată pentru el. 
 
Aşa este în viaţă: Dumnezeu oferă plin de generozitate 
tot Dumnezeu ia ceea ce în înțelepciunea sa infinită consideră necesar!
 

Pe cine luptă mai mult diavolul?

          Diavolul pe toți îi luptă, fiindcă vrea ca pe toți să
Dar cel mai mult îi luptă pe cei virtuoși, pe cei care luptă cu râvnă 
„lupta cea bună a credinței”, pe cei care au roade duhovnicești.

 

Precum copiii aruncă pietre în nucii care au roade, tot 
aruncă cu pietre în cei care au roade duhovnicești. Și precum furul 
merge să fure acolo unde există comori pământe
diavolul merge să fure acolo unde există roade duhovnice

Sfințitul Hrisostom spune că „Furul nu vine acolo unde este trestie 
iarbă, ci acolo unde este aurul, argintul, mărgăritarul. Nu merge să 
fure colibe de paie sau barăci de lemn. Fiindcă acolo nu există lucruri 
de valoare. Ci el merge la casele bogate, care au bani mul
aur sau alte lucruri de valoare. Tot astfel și diavolul, nu intră unde 
este desfrânatul, necinstitorul, răpitorul, lacomul.” (EPE 33, 406).

Nu merge să-i războiască pe cei lipsiți de virtute, pe necinstitori, pe 
răpitori sau pe lacomi, căci pe aceștia îi are legați cu acea
înșeală cu ușurință. Mai mult de muncă are atunci când merge să 
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putem cumpăra alta nouă, după gustul nostru. După aceea este necesar 
a ajutat să câştigăm bani pentru această 

nouă investiţie. 
t este bine să manifestăm 

recunoştinţă. În felul acesta vibraţia noastră se elevează mult şi vom 
primi din ce în ce mai mult sprijin în ceea ce vrem să înfăptuim.  

Legea dăruirii îşi va aduce şi ea binefacerile şi toată viaţa noastră 
schimb de binefaceri. 

După cum se poate înţelege destul de uşor, actul de a mulţumi este 

Nimic nu se petrece în univers fără a avea un scop. Toate sunt 
aşa manieră încât vom primi sprijinul de care avem 

nevoie dacă dorim să înfăptuim ceva benefic, dumnezeiesc integrat. 
Acest sprijin vine întotdeauna atunci când trebuie şi este necesar să 
învăţăm să mulţumim de fiecare dată pentru el.  

Aşa este în viaţă: Dumnezeu oferă plin de generozitate și bunătate, și 
țelepciunea sa infinită consideră necesar! 

Pe cine luptă mai mult diavolul? 

ți îi luptă, fiindcă vrea ca pe toți să-i ducă în iad. 
și, pe cei care luptă cu râvnă 

ței”, pe cei care au roade duhovnicești. 

 

Precum copiii aruncă pietre în nucii care au roade, tot astfel și diavolul 
ști. Și precum furul 

merge să fure acolo unde există comori pământești, tot astfel și 
diavolul merge să fure acolo unde există roade duhovnicești. 

acolo unde este trestie și 
iarbă, ci acolo unde este aurul, argintul, mărgăritarul. Nu merge să 
fure colibe de paie sau barăci de lemn. Fiindcă acolo nu există lucruri 
de valoare. Ci el merge la casele bogate, care au bani mulți, argint, 

și diavolul, nu intră unde 
.” (EPE 33, 406). 

ți de virtute, pe necinstitori, pe 
știa îi are legați cu acea patimă și îi 

șeală cu ușurință. Mai mult de muncă are atunci când merge să 

războiască monahi nevoitori, care pășesc cu statornicie pe calea 
sfințirii, sau pe creștinii ce se nevoiesc cu râvnă și întru cunoștință. 
Într-o altă omilie a sa, Părintele cel cu cuvintele de aur observă că 
pirații nu atacă corăbiile ce transportă nisip, fiindcă nisipul este 
material ieftin și atât de greu, pe care nimeni nu se ostenește să
cu spatele. Pirații atacă corăbiile ce transportă avuții nenumărate sau 
mărfuri foarte valoroase. Tot astfel și diavolul, îi atacă pe creștinii care 
au virtute și sfințenie.  

Din Sfânta Scriptură aflăm că diavolul a pus câinii săi de vânătoare 
caută să-l ucidă pe profetul de foc Ilie. L-
propovăduitorului pocăinței, Cinstitului Înaintemergător! A aruncat 
săgețile cele înfocate asupra înțeleptului și preafrumosului Iosif, care 
era un diamant duhovnicesc, preînchipuire a lui Hristos! A războit pe 
mult-răbdătorul Iov, care era un om integru, drept, iubitor de 
Dumnezeu și care se depărta de tot ce era rău și viclean.

Este un ispititor atât de neobosit și lipsit de orice șovăire, încât a mers 
în pustie să ispitească chiar și pe Domnul nostru! Cum, așadar, să nu 
atace și viețile noastre? 

Același lucru face și cu noi urâtorul de oameni. Dacă vede că pă
statornicie pe calea poruncilor lui Dumnezeu, se străduie
abată. Dacă vede că-L mărturisim pe Hristos, caută să ne astupe gura. 
Dacă vede că facem bine, aduce piedici ca să ne oprească. Dacă vede 
că ne rugăm cu fierbințeală, aduce căscat și somnolență, ca să încetăm 
să ne mai rugăm. Urmărește cum Îl adorăm pe Dumnezeu. Dacă vede 
că gândul nostru pleacă foarte departe sau se umple de zgomotul 
grijilor lumești, diavolul rămâne foarte mulțumit. Dacă însă pa
conștient la dumnezeieștile slujbe, începe să ne războiască. Ne aduce 
amintiri din anii copilăriei, lucrări pe care le
telefoane urgente pe care trebuia să le dăm 
nu reușește că abată atenția noastră, cheamă 

Urmărește cum studiem Sfânta Evanghelie

Dacă vede că mintea noastră nu pătrunde în noimele dumnezeie
cuvinte, diavolul nu se neliniștește prea mult. Dacă însă suntem pământ 
bun și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu cu dorire, pe care cu ardoare îl 
studiem zi și noapte, pe care-l ascundem adânc în inima noastră ca pe o 
comoară și-l avem povățuitor în viața noastră, diavolul face să fie cu 
putință cele ce sunt cu neputință, ca să încetăm citirea cuvântului 
dumnezeiesc și să ne ocupăm cu altceva. Din cele scrise înțelegem cât 
de viclean este vrăjmașul, cât de înșelătoare sunt meșteșugirile lui, cu 
care se străduiește să ne înșele, cu câtă turbare își săvârșește lucrarea 
lui cea infernală și cu câtă dibăcie răpește or
ne îndepărteze.  

Însă noi să nu ne temem de el, căci mai mare este Cel ce e în voi, decât 
cel ce este în lume (1 Ioan 4, 4). Să învățăm să distingem cursele lui și 
să ne luăm din timp măsurile de precauție, ca să nu ne lăsăm 
de satana, căci gândurile lui nu ne sunt necunoscute (2 Corinteni 2, 11), 
scrie Apostolul Pavel. Dar mai mult decât toate să ne smerim, căci 
diavolul nu suferă smerenia. De îndată ce ne smerim, el pleacă de lângă 
noi. 

Așadar, să nu părăsim meterezele noastre, oricât ne
Sufletul netrândav ridică împotriva lui pe draci, dar înmul
ispitele, se înmulțesc și cununile, spune Sfântul Ioan Scărarul.
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șesc cu statornicie pe calea 
țirii, sau pe creștinii ce se nevoiesc cu râvnă și întru cunoștință. 

u cuvintele de aur observă că 
ții nu atacă corăbiile ce transportă nisip, fiindcă nisipul este 

și atât de greu, pe care nimeni nu se ostenește să-l care 
ții atacă corăbiile ce transportă avuții nenumărate sau 

și diavolul, îi atacă pe creștinii care 

Din Sfânta Scriptură aflăm că diavolul a pus câinii săi de vânătoare și 
-a întemnițat și a tăiat capul 

ței, Cinstitului Înaintemergător! A aruncat 
țile cele înfocate asupra înțeleptului și preafrumosului Iosif, care 

era un diamant duhovnicesc, preînchipuire a lui Hristos! A războit pe 
răbdătorul Iov, care era un om integru, drept, iubitor de 

și care se depărta de tot ce era rău și viclean. 

și lipsit de orice șovăire, încât a mers 
și pe Domnul nostru! Cum, așadar, să nu 

oi urâtorul de oameni. Dacă vede că pășim cu 
statornicie pe calea poruncilor lui Dumnezeu, se străduiește să ne 

L mărturisim pe Hristos, caută să ne astupe gura. 
Dacă vede că facem bine, aduce piedici ca să ne oprească. Dacă vede 

țeală, aduce căscat și somnolență, ca să încetăm 
ște cum Îl adorăm pe Dumnezeu. Dacă vede 

că gândul nostru pleacă foarte departe sau se umple de zgomotul 
ști, diavolul rămâne foarte mulțumit. Dacă însă participăm 

știent la dumnezeieștile slujbe, începe să ne războiască. Ne aduce 
amintiri din anii copilăriei, lucrări pe care le-am lăsat nerezolvate, 
telefoane urgente pe care trebuia să le dăm și altele asemenea. Și dacă 

ră, cheamă și alți demoni ca să-l ajute.  

ște cum studiem Sfânta Evanghelie  

Dacă vede că mintea noastră nu pătrunde în noimele dumnezeieștilor 
ștește prea mult. Dacă însă suntem pământ 

zeu cu dorire, pe care cu ardoare îl 
l ascundem adânc în inima noastră ca pe o 

țuitor în viața noastră, diavolul face să fie cu 
ță cele ce sunt cu neputință, ca să încetăm citirea cuvântului 

și să ne ocupăm cu altceva. Din cele scrise înțelegem cât 
șul, cât de înșelătoare sunt meșteșugirile lui, cu 

ște să ne înșele, cu câtă turbare își săvârșește lucrarea 
și cu câtă dibăcie răpește orice prilej ce se ivește, ca să 

Însă noi să nu ne temem de el, căci mai mare este Cel ce e în voi, decât 
țăm să distingem cursele lui și 
ție, ca să nu ne lăsăm covârşiţi 

de satana, căci gândurile lui nu ne sunt necunoscute (2 Corinteni 2, 11), 
scrie Apostolul Pavel. Dar mai mult decât toate să ne smerim, căci 
diavolul nu suferă smerenia. De îndată ce ne smerim, el pleacă de lângă 

zele noastre, oricât ne-ar război satana. 
Sufletul netrândav ridică împotriva lui pe draci, dar înmulțindu-se 

țesc și cununile, spune Sfântul Ioan Scărarul. 
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Nu vă lăsaţi păcăliţi! Demonii există

            Confruntarea cu forţele demoniace în cadrul 
evoluţiei spiritual 

ntotdeauna, o atitudine lucidă, detaşată şi prudentă ne va permite să 
analizăm, să înţelegem şi să depăşim cu uşurinţă situaţiile dificile care apar 
în viaţa noastră. După cum ştim, “Prudenţa este mama înţelepciunii”, iar 
înţelegerea profundă a aspectelor prezentate aici ne va permite să păstrăm 

direcţia cea bună pe calea spirituală, evitând ocolişurile şi compromisurile. 
 
În universul fiinţei umane, egoul este cel care se opune cel mai mult evoluţiei 
spirituale. El face să apară acele lupte lăuntrice istovitoare ce ne creează 
suferinţă şi care facilitează astfel infiltrarea în fiinţa noastră a duşmanilor 
invizibili, care sunt demonii. 

 Pentru orice fiinţă care se află pe o cale spirituală vine un moment în care ea va 
fi testată. Cel mai îndârjit duşman cu care ne confruntăm pe calea spirituală sunt 
forţele satanice şi demoniace. Urmărim aici să punem în lumină, pentru a ne fi 
mai uşor să conştientizăm şi să înţelegem, natura jocului perfid, plin de tertipuri 
şi capcane pe care diavolii le urzesc pentru a ne abate de pe calea spirituală, 
făcându-i pe unii să regreseze, iar pe alţii chiar să abandoneze calea.
 
Una dintre păcălelile clasice ale diavolului este de a ne face să credem că el nu 
există. În această direcţie este semnificativ exemplul lui Iisus care 
încercare de către Satana, deşi El, Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Iisus nu putea fi 
tentat şi pus la încercare de ceva care nu există. 

În demersul nostru de a deveni o fiinţă divină, care are ca ţel al vieţii 
comuniunea perfectă cu Dumnezeu, practica spirituală are o mare însemnătate, 
mai ales datorită faptului că ea, în virtutea legii rezonanţei, ne menţine mereu 
conectaţi la valorile divine pe care ne-am propus să le atingem. 
 
Trăirea întregii noastre vieţi într-o stare de inconştienţă, de 
valorilor spirituale ne va aduce întotdeauna suferinţă, lupte interioare, zbateri de 
tot felul, lipsa fericirii adevărate. Tocmai aceste valorile spirituale, pe care orice 
fiinţă umană le poate cunoaşte pentru că sunt sădite în fiecare dintr
cele care aduc fericirea şi o împlinire sufletească autentică şi durabilă. Eroarea 
constă în faptul că oamenii încearcă cu disperare să capete această fericire într
un mod iluzoriu: prin acumularea de noi şi noi bunuri materiale, prin 
satisfacerea plăcerilor de tot felul, prin desfrânare şi lăcomie, cu alte cuvinte, în 
exterior.  
 
Doar trăind o viaţă în care realizează în mod continuu şi constant o anumită 
practică spirituală, mai ales dacă se racordează cât mai frecvent cu putinţă la 
valorile divine şi urmăreşte să împlinească mereu voia lui Dumnezeu fiind la 
unison cu planul Său divin, fiinţa umană poate atinge starea de fericire 
adevărată. Doar respectând legile divine, alegând mereu să se integreze 
armonios în această lume, făcând mereu numai bine, omul poate atinge starea de 
libertate interioară autentică în care tot ceea ce este bun şi frumos devine cu 
putinţă. El ajunge astfel să trăiască o viaţă lipsită de obişnuitele griji, frici şi 
angoase care sunt atât de prezente într-o viaţă trăită în mod inconştient. 
 
Pentru a reuşi să ne dăm seama de ceea ce se petrece în, cu şi prin fiinţa noastră, 
este necesar să avem cât mai des cu putinţă o atitudine de auto
noastră înşine în timpul activităţilor zilnice, pentru a ne obiectiva reacţ
care le avem la diversele situaţii care apar.  

Trebuie să ne ferim însă de asumarea preponderent mentală a învăţăturilor 
spirtiuale autentice, lucru ce duce la amplificarea ego-ului şi poate determina 
regresul spiritual. În acest sens, lipsa atenţiei şi autoanalizei lucide şi detaşate 
asupra propriei fiinţe ne poate face să cădem în capcanele minţii, care sunt puse 
la cale tot de duşmanii noştri invizibili care sunt diavolii. 

 Astfel, modelele negative se caracterizează prin comportamentul lor egois
tendinţa de a bârfi, orgoliu, închistare, vanitate, tendinţe egoiste nejustificate, 
încăpăţânare, împietrirea inimii, cutrism etc. În acest sens este bine să ne 
reamintim că “cine se aseamănă, se adună”. În lumina legii oculte a rezonanţei, 
încălcarea constantă a preceptelor etice şi morale divine atrage după sine 

Î 
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Nu vă lăsaţi păcăliţi! Demonii există 

Confruntarea cu forţele demoniace în cadrul 

ntotdeauna, o atitudine lucidă, detaşată şi prudentă ne va permite să 
analizăm, să înţelegem şi să depăşim cu uşurinţă situaţiile dificile care apar 
în viaţa noastră. După cum ştim, “Prudenţa este mama înţelepciunii”, iar 

prezentate aici ne va permite să păstrăm 
direcţia cea bună pe calea spirituală, evitând ocolişurile şi compromisurile.  

În universul fiinţei umane, egoul este cel care se opune cel mai mult evoluţiei 
vitoare ce ne creează 

suferinţă şi care facilitează astfel infiltrarea în fiinţa noastră a duşmanilor 

Pentru orice fiinţă care se află pe o cale spirituală vine un moment în care ea va 
care ne confruntăm pe calea spirituală sunt 

forţele satanice şi demoniace. Urmărim aici să punem în lumină, pentru a ne fi 
mai uşor să conştientizăm şi să înţelegem, natura jocului perfid, plin de tertipuri 

abate de pe calea spirituală, 
i pe unii să regreseze, iar pe alţii chiar să abandoneze calea. 

Una dintre păcălelile clasice ale diavolului este de a ne face să credem că el nu 
există. În această direcţie este semnificativ exemplul lui Iisus care a fost pus la 
încercare de către Satana, deşi El, Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Iisus nu putea fi 

În demersul nostru de a deveni o fiinţă divină, care are ca ţel al vieţii 
practica spirituală are o mare însemnătate, 

mai ales datorită faptului că ea, în virtutea legii rezonanţei, ne menţine mereu 
am propus să le atingem.  

o stare de inconştienţă, de necunoaştere a 
valorilor spirituale ne va aduce întotdeauna suferinţă, lupte interioare, zbateri de 
tot felul, lipsa fericirii adevărate. Tocmai aceste valorile spirituale, pe care orice 
fiinţă umană le poate cunoaşte pentru că sunt sădite în fiecare dintre noi, sunt 
cele care aduc fericirea şi o împlinire sufletească autentică şi durabilă. Eroarea 
constă în faptul că oamenii încearcă cu disperare să capete această fericire într-
un mod iluzoriu: prin acumularea de noi şi noi bunuri materiale, prin 

rea plăcerilor de tot felul, prin desfrânare şi lăcomie, cu alte cuvinte, în 

Doar trăind o viaţă în care realizează în mod continuu şi constant o anumită 
practică spirituală, mai ales dacă se racordează cât mai frecvent cu putinţă la 

ivine şi urmăreşte să împlinească mereu voia lui Dumnezeu fiind la 
unison cu planul Său divin, fiinţa umană poate atinge starea de fericire 
adevărată. Doar respectând legile divine, alegând mereu să se integreze 

bine, omul poate atinge starea de 
libertate interioară autentică în care tot ceea ce este bun şi frumos devine cu 
putinţă. El ajunge astfel să trăiască o viaţă lipsită de obişnuitele griji, frici şi 

n mod inconştient.  

Pentru a reuşi să ne dăm seama de ceea ce se petrece în, cu şi prin fiinţa noastră, 
este necesar să avem cât mai des cu putinţă o atitudine de auto-observare a 
noastră înşine în timpul activităţilor zilnice, pentru a ne obiectiva reacţiile pe 

Trebuie să ne ferim însă de asumarea preponderent mentală a învăţăturilor 
ului şi poate determina 

ei şi autoanalizei lucide şi detaşate 
asupra propriei fiinţe ne poate face să cădem în capcanele minţii, care sunt puse 

Astfel, modelele negative se caracterizează prin comportamentul lor egoist, 
tendinţa de a bârfi, orgoliu, închistare, vanitate, tendinţe egoiste nejustificate, 
încăpăţânare, împietrirea inimii, cutrism etc. În acest sens este bine să ne 
reamintim că “cine se aseamănă, se adună”. În lumina legii oculte a rezonanţei, 

onstantă a preceptelor etice şi morale divine atrage după sine 

regresul spiritual şi reprezintă o contrazicere flagrantă a însuşi scopului urmărit 
prin practica spirituală.  

În interiorul aşa-ziselor “bisericuţe” care apar şi se dezvoltă în anumite grupări
spirituale, ca şi în societate persistă bârfele, ignoranţa şi obtuzitatea. În acest 
cadru defectele se exacerbă exact ca şi tumorile canceroase într
acestor bisericuţe, astfel de tendinţe demoniace se răspândesc întocmai cum se 
răspândeşte un virus în întregul organism, chiar dacă persoanele sunt nevoite să
şi trăiască la modul individual propria “boală” (sau tendinţă demoniacă 
aducătoare de suferinţă). Acest fapt generează în lanţ fenomene de rezonanţă 
ocultă malefică - ce se propagă întocmai ca o epidemie 
întotdeauna entităţi demoniace ce acţionează adesea nebănuite.
 
Există fiinţe umane care atunci când sub îndrumarea unui învăţător spiritual 
autentic sunt atenţionate cu privire la tendinţele demoniace pe care
îşi dau seama şi se îndreaptă. Există însă şi fiinţe care cu toate aceste 
atenţionări, persistă în greşeală, şi se afundă din ce în ce mai adânc, ajungând să 
rateze astfel toate şansele pe care le-au avut pe calea spirituală de a se apropia 
de Dumnezeu.  

Trucul pe care diavolii îl folosesc, de a ne face să credem că ei nu există, este 
aplicat de ei, tocmai pentru a ne împiedica să opunem o rezistenţă tenace la 
atacurile lor invizibile.  

Există fiinţe care, atunci când li se atrage atenţia asupra acestor aspecte sar ca 
arse, spunând că sunt nişte prostii şi nu mai vor să audă nimic. În astfel de 
situaţii trebuie să fim conştienţi că aceasta este de fapt reacţia pe care demonii o 
generează în ele. Pentru că astfel de dezvăluiri au un efect exorcizant, ducând la 
demascarea prezenţei acestor demoni în interiorul respectivelor fiinţe. 
 
Modalităţi practice simple de contracarare a atacurilor forţelor demoniace
 
În angrenarea pentru eliminarea din fiinţa noastră pentru totdeauna a stărilor 
demoniace este necesar să dăm mereu dovadă de multă răbdare, luciditate şi 
detaşare. 
 
Cea mai importantă modalitate de atac la adresa forţelor demoniace este 
opoziţia tenace la impulsurile pe care ele le genere
partea noastră cu o voinţă fermă, de nezdruncinat a unei lupte deschise în urma 
căreia demonii vor fugi cu siguranţă.  

Cunoscând o anumită modalitate de a le contra influenţele, înarmaţi cu 
tenacitate şi prudenţă, vom face astfel primul pas, în urma realizării căruia ne 
vom simţi mult mai puternici şi liberi. 

O altă modalitate importantă de contracarare a influenţelor demoniace este 
râsul. Datorită orgoliului lor, demonii nu suportă să fie luaţi în râs tocmai de 
către persoana pe care o influenţează. Astfel, trezirea şi amplificarea umorului, a 
râsului sănătos are efecte exorcizante care nu vor întârzia să apară, fapt care 
apoi ne va ajuta să decelăm şi să descoperim trucuri ale demonilor pe care 
înainte nu le observasem.  

Veselia şi umorul sunt stări care declanşează rezonanţe profund pozitive, care 
vor elimina spontan rezonanţa cu trăiri de natură joasă, inferioară. Amplificaţi
vă veselia şi simţul umorului, căci ele sunt cunoscute ca fiind calităţi 
fundamentale asociate stării de înţelepciune. Este clar că o fiinţă nu poate fi în 
acelaşi timp şi veselă şi mânioasă. Acest lucru nu este posibil! De aceea, este 
foarte util să căutaţi să fiţi mai mereu cât mai veseli şi bine
atrăgând astfel prin rezonanţă în fiinţa voastră energiile bucuriei şi bunei 
dispoziţii, demonii nu vor mai dori să rămână acolo. În această direcţie este 
important să realizăm că “un gram de practică, valorează cât tone de teorie”.
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regresul spiritual şi reprezintă o contrazicere flagrantă a însuşi scopului urmărit 

ziselor “bisericuţe” care apar şi se dezvoltă în anumite grupări 
spirituale, ca şi în societate persistă bârfele, ignoranţa şi obtuzitatea. În acest 
cadru defectele se exacerbă exact ca şi tumorile canceroase într-un trup. În cazul 
acestor bisericuţe, astfel de tendinţe demoniace se răspândesc întocmai cum se 

te un virus în întregul organism, chiar dacă persoanele sunt nevoite să-
şi trăiască la modul individual propria “boală” (sau tendinţă demoniacă 
aducătoare de suferinţă). Acest fapt generează în lanţ fenomene de rezonanţă 

ocmai ca o epidemie - în spatele cărora există 
întotdeauna entităţi demoniace ce acţionează adesea nebănuite. 

Există fiinţe umane care atunci când sub îndrumarea unui învăţător spiritual 
autentic sunt atenţionate cu privire la tendinţele demoniace pe care le manifestă, 
îşi dau seama şi se îndreaptă. Există însă şi fiinţe care cu toate aceste 
atenţionări, persistă în greşeală, şi se afundă din ce în ce mai adânc, ajungând să 

au avut pe calea spirituală de a se apropia 

Trucul pe care diavolii îl folosesc, de a ne face să credem că ei nu există, este 
aplicat de ei, tocmai pentru a ne împiedica să opunem o rezistenţă tenace la 

Există fiinţe care, atunci când li se atrage atenţia asupra acestor aspecte sar ca 
arse, spunând că sunt nişte prostii şi nu mai vor să audă nimic. În astfel de 
situaţii trebuie să fim conştienţi că aceasta este de fapt reacţia pe care demonii o 

în ele. Pentru că astfel de dezvăluiri au un efect exorcizant, ducând la 
demascarea prezenţei acestor demoni în interiorul respectivelor fiinţe.  

Modalităţi practice simple de contracarare a atacurilor forţelor demoniace 

in fiinţa noastră pentru totdeauna a stărilor 
demoniace este necesar să dăm mereu dovadă de multă răbdare, luciditate şi 

Cea mai importantă modalitate de atac la adresa forţelor demoniace este 
opoziţia tenace la impulsurile pe care ele le generează în noi şi angrenarea din 
partea noastră cu o voinţă fermă, de nezdruncinat a unei lupte deschise în urma 

Cunoscând o anumită modalitate de a le contra influenţele, înarmaţi cu 
el primul pas, în urma realizării căruia ne 

O altă modalitate importantă de contracarare a influenţelor demoniace este 
râsul. Datorită orgoliului lor, demonii nu suportă să fie luaţi în râs tocmai de 

e care o influenţează. Astfel, trezirea şi amplificarea umorului, a 
râsului sănătos are efecte exorcizante care nu vor întârzia să apară, fapt care 
apoi ne va ajuta să decelăm şi să descoperim trucuri ale demonilor pe care 

a şi umorul sunt stări care declanşează rezonanţe profund pozitive, care 
vor elimina spontan rezonanţa cu trăiri de natură joasă, inferioară. Amplificaţi-
vă veselia şi simţul umorului, căci ele sunt cunoscute ca fiind calităţi 

de înţelepciune. Este clar că o fiinţă nu poate fi în 
acelaşi timp şi veselă şi mânioasă. Acest lucru nu este posibil! De aceea, este 
foarte util să căutaţi să fiţi mai mereu cât mai veseli şi bine-dispuşi, căci 

stră energiile bucuriei şi bunei 
dispoziţii, demonii nu vor mai dori să rămână acolo. În această direcţie este 
important să realizăm că “un gram de practică, valorează cât tone de teorie”. 
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