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Cele mai vechi fosile de Homo Sapiens au
fost descoperite în Maroc

Cele mai bune estimări indicau o vechime maximă de 160.000
ani. Începând din 2004, noi săpături arheologice au condus la
descoperirea de noi fosile umane – cranii, dinți și oase lungi de
la cel puțin cinci indivizi.

Misterul pietrelor incizate din
Insula Bornholm
Tomi TOHĂNEANU

Arheologii au descoperit în situl Jebel Irhoud, Maroc,
niște fosile de Homo Sapiens care vor rescrie istoria
omenirii. Osemintele vechi de 300.000 de ani dovedesc că
specia noastră a evoluat mult mai devreme – cu cel puțin
100.000 de ani mai devreme – decât se credea anterior.
escoperirea a fost făcută de cei de la Institutul „Max
Planck” pentru Antropologie din Leipzig, Germania, și
Institutul Național de Arheologie și Patrimoniu din
Rabat, Maroc.

D

Experții cred cu tărie că această descoperire este o dovadă a
unei istorii evolutive umane complexe, care a avut loc pe
întregul continent african. Înainte de această descoperire, cele
mai vechi fosile de Homo sapiens erau cele descoperite la situl
arheologic Omo Kibi din Etiopia. Acestea datează de acum
195.000 de ani. În urma acestor noi descoperiri din Maroc,
autorii cercetării consideră că Homo sapiens a evoluat gradual,
începând din urmă cu aproximativ 400.000 ani, iar acum cca.
300.000 de ani ar fi fost răspândit pe tot continentul African.

„Credeam că există un leagăn al omenirii în urmă cu 200.000
de ani în Africa de Est, dar noile noastre date arată că Homo
sapiens era răspândit pe tot continentul african în urmă cu
300.000 de ani”, a declarat profesorul Jean-Jacques Hublin,
autorul principal al cercetării.
Situl Jebel Irhoud este situat în nord-estul statului Maroc, la
aproximativ 90 km de Marrakech. Deși este cunoscut încă din
anii 1960 pentru fosilele umane și artefactele din Paleoliticul
mijlociu, situl nu a putut fi datat cu exactitate.
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Bornholm este o insulă din Marea Baltică, ce are o
suprafață de 588 km2 și reprezintă un teritoriu ce aparține
de Danemarca. În această insulă care, în secolul trecut a fost
ocupată atât de către armatele hitleriste, dar și de către cele
sovietice, a fost făcută o descoperire arheologică
importantă.

E

ste vorba despre aproximativ 300 de fragmente
misterioase de piatră, numite „pietrele Soarelui”. Pe
suprafața acestor mici lespezi se observă incizii sau
inscripții neobișnuite, al căror sens oamenii de știință nu l-au
putut elucida, cu tot interesul ce le-a fost acordat.
S-a ajuns la concluzia că inscripțiile de pe pietrele din Insula
Bornholm au fost incizate în urmă cu 5000 de ani. Unele dintre
pietre au formă aproape pătrată și semnele enigmatice pe care le
conțin formează desene care, uneori, par să reprezinte câmpuri
cultivate sau pânze de păianjen.

Pietrele au fost descoperite în zona Vasagård, aflată în partea de
sud a insulei. Unele dintre bucățile de rocă par să fie foarte
tocite, ca și cum cineva le-ar fi utilizat foarte frecvent, în
activitatea de zi cu zi. Prima lespede de acest fel a fost
descoperită în urmă cu 22 de ani, într-un perimetru arheologic
situat la 8 kilometri de Vasagård. După cum observă Lars
Larson, prefesor la Universitatea din Lund (Suedia), este foarte
dificil de stabilit rolul misterioaselor bucăți de rocă.
Unii oameni de știință consideră că unele pietre inscripționate
de la Bornholm ar reprezenta hărți vechi de cinci milenii ale
unor zone de pe insulă. Acestea ar fi fost utilizate, potrivit unor
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teorii, în ritualurile arhaice menite să îmbuneze Soarele și
celelalte divinități ale văzduhului, pentru ca vremea să fie
prielnică culturilor agricole. Cu alte cuvinte, erau obiecte
magice sau obiecte de cult primitive. Acum 5000 de ani,
locuitorii insulei din Marea Baltică erau, se pare, ca și alți
europeni din acea epocă îndepărtată, adepți ai unei religii
arhaice în care era venerat Soarele, ca divinitate de prim rang.

Surse: www.livescience.com, natmus.dk, scienceinpoland.pap.pl, wikipedia.org, cphpost.dk

Marcahuasi – cel mai straniu loc de pe
pământ
Cristi TANASĂ

Una dintre pietre conține un desen complex, ce ar putea
reprezenta un fel de hartă, după cum consideră arheologul
Flemming Kaul, cercetător la Muzeul Național din Danemarca.
De altfel, bucăți de piatră ce prezintă incizii de acest tip au mai
fost identificate, după cum arată specialistul menționat, și în
zona montană din nordul Italiei, acelea fiind interpretate drept
reprezentări simbolice ale reliefului local, adică un fel de hărți
arhaice. Anumite pietre incizate de pe insula Bornholm din
Marea Baltică ar putea fi, astfel, unele dintre cele mai vechi
hărți descoperite până acum, nu doar pe continentul european, ci
și pe mapamond.

Aflat la est de Lima, în vârful unui munte cu o înălţime
de aproximativ 4000 m deasupra nivelului mării şi
înconjurat de prăpăstii, platoul Marcahuasi reprezintă un
loc enigmatic pentru mulţi cercetători şi călători.
aracterul lui special este conferit de formaţiunile din
piatră cu forme umanoide şi de animale, care, văzute
prin ochiul expertului, elimină posibilitatea ca acestea să
fi fost făcute prin eroziune naturală. Se poate vedea clar mâna
omului dintr-o epocă îndepărtată, care a dat viaţă acestor figuri
pentru a exprima o idee sau pentru a lăsa un semn al trecerii
sale.

C

Marcahuasi se referă la un platou de origine vulcanică de
aproximativ 1,8 km pătraţi, unde se găseşte un ansamblu de roci
mari de porfir şi diorite, înfăţişând atât oameni (tipuri umane
indigene, asiatice, caucaziene), cât şi animale (rinoceri, lei,
cămile, broaşte ţestoase) care nu au trăit niciodată în această
regiune. Dintre cele mai cunoscute se poate menţiona
„Monumentul Umanităţii” sau „Cap de incaş” o gigantică masă
de granit, care, observată din unghiuri diferite, înfăţişează 14
tipuri umane.
Aici se află şi The Goddess Thueris (Zeiţa egipteană Ta-urt),
Valley of the Seals (Valea sigiliilor), The Tortoise (Broasca
ţestoasă) şi multe altele. Originea acestui platou a fost explicată
clar de geologi, dar originea sculpturilor de piatră, realizări
remarcabile ale unei epoci demult apuse, încă nu a fost
elucidată.
Primele studii au fost făcute de arheologul Julio César Tello,
apoi de profesorul peruan dr. Daniel Ruzo, care, cunoscând şi
alte sculpturi similare în Mexic, România, Franţa, Anglia şi
Egipt, a emis teoria că toate aveau un stil similar, fiind creaţii
ale aceleiaşi civilizaţii avansate pe care el a numit-o Masma.
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Cultura Masma ar fi existat cu mii de ani în urmă, fiind distrusă
în urma cataclismelor care s-au succedat pe Pământ.
Este dificil ca experţii să accepte existenţa acestei culturi
deoarece, potrivit teoriei darwiniste, acum 8 000 de ani, oameni
erau primitivi şi trăiau în peşteri. Cu toate acestea, mari
cercetători precum Erich von Daniken precum şi unele canale
TV precum History Channel scot la lumină afirmaţiile dr.
Daniel Ruzo, autorul cărţii „Marcahuasi. Istoria unei fantastice
descoperiri”. Conform dr. Ruzo, la fiecare aproximativ 8 608
ani Terra suferă mari transformări care pun în pericol existenţa
tuturor fiinţelor vii, dar că în diferite locuri din lume există
elemente, culturi etc. care rezistă cataclismelor.

Curiozităţi
Privind „Monumentul Umanităţii”, observăm două chipuri: unul
care priveşte la stânga şi are un nas proeminent ce ar putea fi al
unui bătrân; celălalt priveşte la dreapta şi pentru mulţi
reprezintă chipul unei femei. Din păcate, odată cu trecerea
miilor de ani, nasul acesteia a dispărut. Potrivit spuselor dr.
Ruzo, toate rasele umanităţii sunt prezente în această
impunătoare rocă din Marcahuasi.

Platoul Marcahuasi este pentru turişti un peisaj sălbatic, care
impresionează prin grandoare, perfecţiune şi stil, cu multă
istorie şi întrebări la care avem, sau încă mai căutăm răspunsuri.
Vizitaţi Peru, vizitaţi acest loc minunat şi poate apoi veţi putea
răspunde unor întrebări care vă frământă de mult timp.
Nici ezotericul nu este lipsit din platou. Nu este straniu să auzi
că Marcahuasi este un centru energetic recunoscut la nivel
mondial. Originea vulcanică face ca rocile să prezinte o mare
cantitate de cristale, precum cuarţul, acesta contribuind la
emisia de radiaţii. În profunzimile platoului, există ape
subterane care amplifică efectul acestor energii. Există experţi
care au studiat recent aceste aspecte ezoterice şi au găsit multe
noduri de energie. Pe de altă parte, sunt cei ce spun că acest
platou plin de energie ar fi, de fapt, o poartă de intrare în alte
dimensiuni, un centru fierbinte al înâlnirilor cu fiinţe
extraterestre, existând multe istorii de apariţii de OZN-uri.
Platoul în ziua de azi
În zilele noastre, platoul Marcahuasi este lipsit de infrastructură
şi servicii, astfel călătorii trebuie să-şi aducă tot echipamentul
necesar (lucruri, apă, alimente etc.) din localitatea apropiată
numită San Pedro de Casta, din valea râului Santa Eulalia,
Provincia Huarochiri. Cei mai îndrăzneţi care ajung aici urcă
până la „Fortăreaţă” punctul cel mai înalt al platoului, unde
există monolitul ce seamănă cu un imens altar de piatră.
Aici sunt numeroase construcţii de origine prehispanică care
atestă prezenţa umană în aceste locuri cu multe secole în urmă.
De asemenea, în apropierea acestui loc există o interesantă
varietate de păsări tipice acestei regiuni, care bucură privirile
vizitatorilor.
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Saksaywaman – Zidurile imposibile ale
unei civilizații preincașe. O enigmă care
bulversează comunitatea științifică
traducere și adaptare: Radu Ungureanu
La periferia orașului Cusco din Peru se află complexul
fortificat Saksaywaman. Situl arheologic este renumit
pentru zidurile sale din piatră, înalte și de 6 m, cu o lungime
totală de circa 1 km.
ulte dintre blocurile de piatră folosite în construcția
zidului sunt enorme, ajungând chiar și la 200 de tone,
fiind cele mai mari folosite la orice construcie din
America prehispanică. Să mai spunem că zidul se află la o
altitudine de 3,700 de metri în Munții Anzi?

M

Pietrele folosite în construcția teraselor Saksaywaman nu sunt
montate cu ajutorul vreunui mortar, însă se îmbină perfect.
Această complexitate uluitoare a îmbinării bolovanilor din
piatră care se pliază perfect pe forma celorlați, varietatea de
forme, modul în care pereții se apleacă spre interior și mai ales
tehnologie cu care oamenii acelor timpuri au manipulat blocuri
enorme de piatră și leau aranjat cu atâta precizie rămân mistere
la care cercetătorii încearcă să găsească răspunsuri de zeci de
ani.
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„Structuri de acest gen ne forțează să aflăm mai multe despre
trecutul nostru și să luăm în calcul faptul că anticii ar fi fost
mult mai avansați decât credem noi”, a notat jurnalistul în ediția
electronică a cotidianului Epoch Times.

Nimeni nu știe când și mai ales de ce s-a construit acest zid.
Incașii înșiși au recunoscut în fața conchistadorilor spanioli că
această structură era acolo cu mult înaintea lor. În cazul în care
constructorii au fost mai vechi, înseamnă că a existat o
civilizație mult mai avansată decât cea incașă, despre care nu
știm nimic, cu excepția faptului că acesta a fost capabilă să
creeze structuri cum este cea de la Saksaywaman.

sursa: theepochtimes.com; ancient-origins.net

Misterul nerezolvat al figurinelor cu
reptilieni vechi de 7.000 de ani din Ubaid
Descoperirile arheologice din ultimul secol ne spun clar
că reptilienii au fost veneraţi în trecut şi poate că încă ne
conduc din umbră, sau mai bine spus din interiorul
pământului.

O teorie interesantă își are rădăcinile într-o legendă locală.
Aceasta vorbește despre existența unui lichid derivat din plante
capabil de a transforma pietrele în obiecte moi, ușoare. O altă
terie vorbește despre faptulcă acești bolovani erau încălziți
printr-o tehnologie necunoscută până în punctul în care
deveneau maleabili, acest lucru explicând modul în care s-au
pliat între ei. În timp ce teoriile rămân speculative, unele urme
lăsate pe pietre indică faptul că blocurile ar fi putut fi „turnate”
în aceste forme precise chiar la Saksaywaman.

rheologia din zilele noastre accepta că civilizaţia umană
a luat naştere undeva în Irak, mai precis în
Mesopotamia străveche unde a domnit măreaţa
civilizaţie a sumerienilor. Dar, există o descoperire arheologică
făcută la sit-ul de la Al Ubaid unde artefacte pre-sumeriene
vechi de 7,500 de ani au fost găsite, acestea întruchipând figuri
umanoide cu caractere reptiliene.

A

Teoria oficială ne vorbește despre faptul că aceste blocuri au
fost cioplite în această formă și că apoi, cu uneltele primitive de
atunci, au fost ridicate și amplasate perfect. Ca și în cazul
Piramidei lui Keops, dar și a altor construcții misterioase de pe
Terra, varianta oficială pretinde că s-au realizat cu unelte
primitive lucruri care sunt dificil de realizat și astăzi cu tehnica
modernă!!!
Tocmai de aceea, Ben Bendig, autor au unei cercetări ample pe
această temă, este de părere ca ar trebui să ne schimbăm modul
în care îi privim pe antici și să acceptăm posibilitatea măcar că
oamenii acelor timpuri dețineau tehnologii pe care doar astăzi le
mai avem la dispoziție.
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Cultura Ubaid este o cultură preistorică din Mesopotamia ce
datează între anii 4,000 şi 5,500 i.Hr. Similar sumerienilor,
originile poporului Ubaid sunt necunoscute. Aceştia trăiau în
sate dezvoltate, în case făcute din pământ şi lut. Au dezvoltat
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arhitectura, agricultura şi susţineau ferme cu ajutorul sistemului
de irigaţii conceput de acestia.
Arhitectura domestică include case mari în formă de T, curţi
deschise, străzi pavate, precum şi echipament de procesare a
hranei. Unele din aceste sate au început să se dezvolte în oraşe,
temple au început să apară şi ele, precum şi clădiri
monumentale precum Eridu, Ur şi Uruk, sit-urile principale ale
civilizaţiei sumeriene. Potrivit textelor din Sumer, Ur era
considerat primul oraş-cetate.

Misterioasele desene cu… extratereștrii
realizate acum 10.000 de ani, într-o peșteră
din India. O posibilă dovadă a unor
vizitatori din altă lume?
JR Bhagat

Principalul sit unde artefactele neobişnuite au fost descoperite
se numeşte Al’Ubaid, deşi figurine similare au fost găsite şi în
Ur şi Eridu. Sit-ul de la Al’Ubaid este un morman mic la vreo
jumătate de kilometru în diametru şi doi metri deasupra solului.
Sit-ul a fost excavat de Harry Reginald Hal în 1919.
Figurine reprezentând femele şi masculi reptilieni în diferite
posturi au fost găsite, unele dintre ele purtând un fel de coif şi
având un fel de armură pe umeri. Alte figurine aveau un sceptru
în mână, posibil ca un simbol al justiţiei sau al coducerii.
Fiecare figurină are o postură diferită, dar cea mai bizară este
cea a unei femei reptilian ce ţine la piept un bebeluş reptilian pe
care îl alăptează.

Istoria omenirii pare să devină din ce în ce mai
misterioasă cu cât încercăm mai mult să o deslușim.
ulți cercetători consideră faptul că dacă dorim cu
adevărat să putem să răspundem la întrebarea dacă
suntem sau nu singuri în Univers, nu ar trebui să
privim stelele, să ne punem căștile și să ascultăm spațiul cosmic
în căutarea vreunei transmisiuni din altă lume. Tot ce ar trebui
să facem este să ne studiem trecutul, să urmărim semnele lăsate
de strămoșii noștri.

M

Un astfel de indiciu, vechi de 10.000 de ani, a fost descoperit
într-o peșteră din satul Chhattisgarh, India. Aici s-au găsit mai
multe desene care par să prezinte întâlniri ale oamenilor din
acele timpuri cu ființe ce nu par a fi umane.

Figurinele au capetele alungite, ochi în formă de migdala, feţe
care se îngustează şi nas specific şopârlelor. Ce reprezintă exact
este total necunoscut. Potrivit arheologilor, posturile lor,
precum reptiliana ce alăptează, nu sugerează că sunt obiecte
ritualistice. Aşa că oare ce reprezentau aceste figurine?

Potrivit arheologului JR Bhagat, aceste desene ilustrează
extratereștrii. Departamentul de Stat pentru Arheologie și
Cultură din Chhattisgarh a cerut ajutorul celor de la NASA încă
din 2014 pentru cercetări mai amănunțite și descifrarea
misterului.

Orice ar fi acestea, par să fi fost chiar importante pentru vechiul
popor Ubaid. Ştim despre şarpe că este un simbol puternic
folosit de multe societăţi pentru a reprezenta diferite zeităţi.
Există oare o conexiune între aceste simboluri ale şarpelui şi
reprezentările reptilienilor? Pentru moment, aceste întrebări
rămân fără răspuns. Sursa: Ancient-origins
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„Constatările sugerează că oamenii din acele vremuri
preistorice au văzut sau imaginat ființe de pe alte planete. Sunt
necesare cercetări extinse pentru a le elucida. În prezent, în
Chhattisgarh nu a ajuns niciun expert care sa poată spune dacă
acum 10.000 de ani oamenii desenau lucruri imaginare sau
ceea ce vedeau zilnic. Desenele sunt realizate în culori naturale
care nu s-au erodat foarte mult, în ciuda miilor de ani care s-au
scurs de atunci. Figurile ciudate sunt văzute ținând obiecte
asemănătoare armelor și nu au caracteristici clare. Nasul și
gura lipsesc, iar în câteva desene sunt chiar arătate purtând
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măști. Nu putem ignora imaginația oamenilor preistorici,
numai că nu știm cum să plasăm aceste desene. Adevăruri sau
lucruri imaginare?”, a declarat JR Bhagat, cercetător local.

„Există multe teorii despre existenţa unor eventuale camere
secrete în piramidă. Dar niciuna dintre ele nu a prezis ceva atât
de mare”, a spus Tayoubi.

Potrivit legendelor locale, imaginile i-ar reprezenta pe „oamenii
rohela”, în traducere cei mici. Aceștia veneau în zonă, din cer, și
luau persoane. Dintre acestea nu toate se mai și întorceau înapoi
în sat.

Potrivit studiului publicat în revista Nature, „marele vid”, aşa
cum au ales cercetătorii să-l numească, are cel puţin 30 de metri
lungime şi 9 metri înălţime, având caracteristici similare cu cele
ale marii galerii, cea mai spațioasă sală cunoscută din piramidă.
Această nouă cameră ce a fost descoperită de cercetători se află
la 40-50 de metri de camera reginei, în mijlocul monumentului.

O nouă cameră, de mărimea unui avion de
pasageri, descoperită în Piramida lui Keops
Mehdi Tayoubi, Kunihiro Morishima

După 4.500 de ani, piramidele din Egipt continuă să ne
ofere surprize uluitoare. Cercetătorii au găsit în mijlocul
Piramidei lui Keops o nouă cameră, de mărimea unui avion
de pasageri.
ceastă cavitate este atât de mare cât „un avion de 200 de
locuri, fiind situată în mijlocul piramidei”, a explicat
pentru AFP Mehdi Tayoubi, co-director al proiectului
ScanPyramids care s-a aflat la originea descoperirii.

A

De la sfârşitul anului 2015, misiunea care reuneşte cercetători
egipteni, francezi, canadieni şi japonezi a cercetat interiorul
piramidei folosind tehnologii noninvazive, care permit să vezi
în interiorul monumentelor pentru a afla mai multe despre cum
au fost construite.
Monumentul funerar, de 139 de metri înălţime şi 230 de metri
lățime, se află pe platoul Giza, la marginea oraşului Cairo, lângă
Sfinx, piramida lui Khafra şi Menkaura. În aceste monumente
erau depuse sarcofagele cu mumiile îmbălsămate ale faraonilor,
alături de provizii cu tot ce era necesar, în concepția vechilor
egipteni, pentru viaţa de după moarte – mâncare, haine şi
bijuterii.
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„Marele vid este complet închis, nimic din interiorul lui nu a
fost atins de la construcţia piramidei. Este o descoperire foarte
entuziasmantă”, a notat Kunihiro Morishima de la Universitatea
Nagoya din Japonia, partener al misiunii ScanPyramids.
Echipa de cercetători a folosit o tehnică bazată pe particule
cosmice, numită „cosmic-ray muon radiography” (radiografie
cu ajutorul muonilor proveniți din radiația cosmică), care le-a
permis să vizualizeze toate golurile cunoscute şi necunoscute
din piramidă, fără să atingă o singură piatră.
„Nu putem şti dacă vidul conţine artefacte, căci astfel de
obiecte sunt prea mici pentru a fi detectate cu acest tip de
imagistică”, a precizat Kunihiro Morishima, coautor al
studiului.
Cercetătorii nu au mai multe informaţii despre rolul spaţiului
descoperit. Ar putea fi „o succesiune de camere alăturate unele
lângă altele, un enorm culoar orizontal, o a doua galerie
mare... Multe ipoteze sunt posibile”, a mărturisit Mehdi
Tayoubi.
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Coordonatele Marii Piramide sunt
similare cu constanta vitezei luminii

În consecinţă, trebuie să uităm tot ceea ce ne învață istoria
modernă și bazându-ne pe descoperirile uimitoare despre acest
edificiu antic ne putem forma singuri o imagine cu privire la
originea, însemnătatea și utilitatea acestei piramide.

Marea Piramidă din Gizeh este o comoară în care au
fost codate cele mai multe dintre secretele și cunoștințele
celor care au construit-o. Un fapt bizar, printre multe altele,
este strania „coincidenţă” între coordonatele acesteia și
viteza luminii.

Contribuțiile arheologilor și folcloriștilor
la cunoașterea fondului spiritual al
comunităților preistorice românești

hiar dacă la prima vedere, Marea Piramidă de pe platoul
Gizeh pare o construcție oarecare, ridicată de vechii
egipteni, așa cum ne învață cărțile de istorie, pentru a
servi drept mormânt unuia dintre cei mai mari faraoni,
descoperirile din ultima perioadă contrazic această teorie.

C

Coordonatele acestei piramide sunt 29,9792458°N, în timp ce
viteza luminii este de 299.792.458 metri pe secundă. Cei mai
sceptici ar spune că este vorba despre o simplă coincidență și
nimic mai mult, dar Marea Piramidă ascunde alte numeroase
informații despre sistemul nostru solar și implicit despre Terra,
Lună și Soare.
Alte aspecte misterioase ascunse în Marea Piramidă
În primul rând piramida a fost ridicată cu ajutorul a aproximativ
2.300.000 de blocuri de piatră, care cântăresc între 2 și 50 de
tone. Acest aspect pare îngrozitor pentru niște bieți sclavi, care
erau nevoiți să transporte aceste blocuri de piatră.
Mantaua exterioară a piramidei a fost „confecționată” din
144.000 de pietre, care au fost lustruite printr-o tehnică
necunoscută încă omului modern. Precizia este una uimitoare și
conform unor specialiști nici într-o 100 de ani nu o vom stăpâni.
Dacă înmulțim înălțimea piramidei cu 1 miliard, aflăm cu mare
exactitate distanța de la Pământ la Soare, adică 150 milioane de
kilometri.
Dacă împărțim perimetrul pătratului care formează baza
piramidei lui Keops la înălțimea sa, atunci obținem un rezultat
fascinant de 6,28, adică 2π (3,14). Oare vechii egipteni
stăpâneau aceste cunoștințe atât de bine? Interesant este că
această constantă a fost redescoperită de omul modern abia în
1670.
Raportul dintre apotemă (perpendiculara coborâtă din vârful
piramidei până în laturile ei) şi baza triunghiurilor care
formează fețele piramidei este egal cu aproximativ 1,1618, care
nu este altceva decât faimosul număr de aur Φ.
Greutatea piramidei este estimată la 5.955.000 tone. Aceasta
înmulțită cu 1018 oferă o estimare rezonabilă a masei
Pământului.
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Prof. dr. Vicu MERLAN – Huși
Zestrea morfogenetică a unui popor se regăsește în
procupările materiale și spirituale ale comunităților ce au
locuit la un moment dat, un anumit spațiu determinat.
entru a regăsi amprentele celor ce s-au succedat pe
vastele teritorii ale Daciei preistorice, un rol important lau avut și-l au arheologii. Vom trece în revistă istoricul
principalelor descoperiri și contribuții, ale celor care s-au
dedicat acestui domeniu enigmatic al istoriei.

P

Istoricul și folcloristul Alexandru Odobescu, profesor de
arheologie la Universitatea din București, este autorul unui
tratat de istorie a arheologiei (Istoria arheologiei, 1877) și a
unei monografii dedicate tezaurului de la Pietroasa descoperit în
perioada când era profesor. Este considerat unul din
întemeietorii arheologiei din România. Publică numeroase
studii de folclor despre cântecele Europei răsăritene, dar îl
preocupă îndeaproape istoria și datinile românilor, pe care le va
publica în 1861. 1
La sfârșitul secolului al XIX-lea profesorul Constantin
Chiriţă, realizând Dicţionarul Geografic al judeţului Fălciu,
surprinde în teren numeroase legende despre entități spiritual
nevăzute, despre tainițe subterane ce dau spre alte lumii neștiute
ș.a.2
Etnologul Simion Florea Marian publică încă de la
sfârșitul sec. al XIX-lea, în mai multe volume de datini și
credințe în ciclul Sărbătorile la Români (Părăsimile;
Cincizecimea ș.a.). Bogatul material etnologic adunat de autor,
are o însemnătate lingvistică și literară neprețuită, fiind
adevărate cărți de vizită etno-psihologice ale poporului roman
pe parcursul unui an de zile. Chiar dacă astăzi acest fond arhaic,
întâlnit ici și colo pe la sate sub formă de descântece, vrăji,
farmece, povești, ni se par superstiții, la baza lor stau vremuri și
dimensiuni de demult apuse. În acest ciclu al sărbătorilor
românești, ”păgâne” sau creștine de peste an, Simion Florea
Marian nu a reușit să le cuprindă decât pe cele de iarnă

1 Alexandru Odobescu, Le Trésor de Pétrossa. Étude sur l'orfèvrerie antique,
Tome I-III, Éditions J. Rothschchild, Paris, 1887-1900; Idem, Cântecele
poporane ale Europei răsăritene, mai ales în raport cu țara, istoria și datinile
românilor, 1861; Răsunete ale Pindului în Carpați.
2 Chiriţă Constantin, „Dicţionar geografic al judeţului Fălciu”, Iaşi, 1893, p. 2.
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(începând cu Anul Nou) și de primăvară (până la Înălțare). 1 Au
fost însă continuate de Tudor Pamfile, în volumul: Sărbătorile
de vară (1910) și Crăciunul (1914). Studiile celor doi etnologi
nu s-au suprapus, ci dimpotrivă s-au completat ca un întreg.2
În 1913 apărea la Bucureşti lucrarea Dacia Preistorică, de
Nicolae Densuşianu. O lucrare absolut impresionantă, de peste
o mie de pagini, o sinteză care, încă de la apariţia ei, a stârnit şi
continuă să stârnească enorme pasiuni, pozitive şi negative.
Nicolae Densuşianu sparge sistematic modelele repetitive
impuse. Importanţa, ca istoric, a lui Nicolae Densuşianu constă
în modul lui de gândire, în filosofia lui istorică. Dacia
preistorică este, în esenţă, reconstrucţia realităţilor istorice de la
Dunăre şi Carpaţi în vremea „ante-istorică“, poate imediat postedenică. Nicolae Densuşianu pleacă de la adevărul că izvorul
istoric, scris ori arheologic, nu surprinde decât concluzia unui
eveniment ori proces istoric, folosește izvoarele istorice scrise
care, încă atunci când apăreau, se refereau la vremuri trecute ori
legendare. Multe din aceste izvoare scrise erau legende sau
zvonuri. A folosit izvoarele arheologice, a stăpânit izvoarele
istorice, le-a adăugat interpretarea proprie şi a folosit cu mare
curaj datele etnografice, atunci când era nevoie. Nicolae
Densuşianu a promovat cu o copleşitoare erudiţie nevoia ca
neamul românesc să alunge complexele de inferioritate care îi
fuseseră cu grijă cultivate. Folosind metoda reconstrucţiilor
regresive ajunge la nivelul prim de dezvoltare a fenomenului şi
neamului românesc, şi acolo el descoperă pe pelasgii şi
hyperboreii cei „pii“ (credincioşi).
Marele merit al filosofiei istorice a lui Nicolae Densuşianu, a
fost acela, că el a refuzat să considere modelul existenţial al
neamului său ca fiind de mâna a doua şi a refuzat ideea
servilismului automat faţă cu modelele din „afară“. Nicolae
Densuşianu a intuit, poate cel dintâi între istoricii şi gânditorii
români, că cel mai mare rău pentru România a fost tendinţa
„ploconirii“faţă de modelele străine. El a înţeles că
subordonarea politică, economică şi militară nu este altceva
decât consecinţa subordonării psihologice.
Dacia Preistorică, la fel ca toate marile lucrări istorice, nu a
fost scutită de uzura vremii şi de corecţiile aduse de noi
descoperiri şi interpretări. Dar, în acelaşi timp, valoarea lucrării
rămâne neştirbită, la fel cum neştirbită rămâne ideea de bază
care luminează aceasta fantastică şi monumentală realizare
românească.3
Cercetătorul Petru Caraman realizează o analogie a
tradițiilor de la trecerea dintre ani asupra colindatul la români,
slavi şi la alte popoare, mai ales vecine (care ar putea fi
reminescențe arhaice de la vechile populații getice) 4, iar Gh.
Ciauşanu merge pe aceeași filiație surprinzând superstiţiile

1 Simion Florea Marian, Sărbătorile la români. Studiu etnografic, I-II-III, ediție
îngrijită de Iordan Datcu, Editura Grai și suflet - Cultura Națională, București,
2001; idem, Legende istorice din Bucovina, ediție îngrijită de Paul Leu, Editura
Junimea, Iași, 1981.
2 Tudor Pamfile, Sărbătorile de vară, București, 1910; idem, Crăciunul,
București, 1914.
3 Densușianu Nicolae - Dacia preistorică, Ed. Meridiane, Bucuresti, 1989.
4 Caraman Petru, Colindatul la români, slavi şi la alte popoare, Editura
Minerva, Bucureşti, 1983.
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poporului român în asemănare cu ale altor popoare vechi şi
noi.5
Istoricul Vasile Pârvan în monumentala lucrare Getica,
tratează exhaustiv problematica geților din punct de vedere
tehnic, științific și cultural-religios.6
Victor Kernbach în Dicţionar de mitologie generală,
adună numeroase informări din tradiția românească, culegând
date mitice despre fenomenele autohtone de natură
paranormală, atribuite în marea majoritate vremurilor
îndepărtate. 7
Etnograful Romulus Vulcănescu în lucrarea Mitologia
Română, analizează structura patriarhală a miturilor românești,
surprinse în fondul tradițional rural medieval sau contemporan,
identificându-i substratul esoteric în legende și tradiții populare
românești. 8
Marele istoric al religiilor Mircea Eliade, prin scrierile
sale pline de substanță din Istoria credinţelor si ideilor
religioase, Morfologia religiilor și Dicţionar al religiilor
vorbește despre religia dacilor, despre tradițiile și obiceiurile
acestora, despre civilizația Daciei preistorice. 9
Nicolae Miulescu prin lucrarea Dacia, țara zeilor, scoate
în evidență rolul spațiului carpato-dunărean în contextual
marilor descoperiri arheologice, ce pun în valoare spiritualitatea
profund esoterică a comunităților neo-eneolitice, rolul acestora
la nașterea unor popoare dimprejur și chiar la mari distanțe. 10
Colectivul format din Șerban Bobancu, Cornel Samoilă și
Emil Poenaru, au întocmit un studiu pe care l-au structurat în
lucrarea Calendarul de la Sarmizegetusa Regia. Autorii
studiului au plecat de la structura numerică de măsurare a
timpului ca preocupare predilectă a astrologilor geți,
continuându-și analiza asupra micului sanctuar circular, a
marelui sanctuar circular, a sanctuarelor dreptunghiulare,
precum și a cheii de descifrare a sistemului calendaristic dacic.
Spre finalul studiului s-a putut pune în balanță performanțele
sistemului calendaristic dacic, care a avut un rol determinant în
cunoașterea bolții cerești cât și a științei astrologice din acele
vremuri. 11
Cercetătorul Ioan Rodean pasionat de lumea magică a
artefactelor din fosta capitală a Daciei, încearcă să elucideze
misterele complexelor litice din cadrul incintei sacre de la
Sarmizegetusa Regia.12

5 Ciauşanu Gh., „Superstiţiile poporului român în asemănare cu ale altor
popoare vechi şi noi”, Bucureşti, 1914.
6 Pârvan Vasile, Getica, Ed. Ștințifică, București, 1967.
7 Kernbach Victor, Dicţionar de mitologie generală, Editura Albatros,
Bucureşti, 1983.
8 Vulcănescu Romulus, „Mitologie română”, Editura Academiei R.S.R.,
București, 1985.
9 Eliade Mircea, „De la Zalmoxis la Genghis-Han”, Editura Științifică şi
Enciclopedică,1990; 1991-1992 Istoria credinţelor si ideilor religioase, Vol. I,
II; 1992 - Morfologia religiilor; 2003 - Dicţionar al religiilor.
10 Miulescu Nicolae, Dacia, Țara Zeilor, Colectia Trika, 1991.
11 Bobancu Seban şi colaboratori, Calendarul de la Sarmizegetusa Regia, Ed.
Academică, Bucureşti, 1980.
12 Rodean Ioan, Enigmele pietrelor de la Sarmizegetusa, Editura Albatros,
Bucureşti, 1984.
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Arheologul german Hubert Schmidt realizează săpături
arheologice sistematice în stațiunea arheologică eponimă
Cucuteni – Cetățuie, jud. Iași, civilizație ce va avea ecouri
profunde asupra spiritualității preistorice românești. Rezultatele
acestor săpături sunt publicate la Berlin în lucrarea Cucuteni in
der oberen Moldau, Roumanien. Die befetsigte Siedlung mit
bemalter Keramik von der Steinkupferzeit bis in die volle
entwickelte Bronzezeit, 1932.1
Din tradiționala școală arheologică Ioan Nestor și
colaboratorii pun în valoare rezultatele săpăturilor efectuate pe
şantierele Valea Jijiei și a sondajele de la Larga Jijia. 2
Constantin S. Nicolaescu-Plopșor a fost un arheolog,
istoric, etnograf, folclorist, antropolog, geograf, membru
corespondent al Academiei Române. Este cel care va descoperi
la Bugiulești – Tetoiu (jud. Vâlcea) în 1960, o fosilă umană
(craniu) veche de 2 milioane de ani numită Homo olteniensis
(Australonthropus olteniensis). El susține că hominidele de aici
și-au făurit intenționat: măciuci, zdobitoare, străpungătoare și
răzuitoare, ceea ce atestă pe teritoriul României o activitate
conștientă la nivelul acestor comunități arhaice timpurii. Publică
studiul Industries microlithiques en Oltenie.3
Primele săpături pe şantierul arheologic de la Schela
Cladovei au fost efectuate de Vasile Boroneanț începând cu
anul 1960. Au fost descoperite, de-a lungul timpului, peste 65
de morminte datând din perioada 7300 - 6300 î.H. O
descoperire senzaţională a fost cea a unui Homo Sapiens în
vârstă de 8000 de ani. Datarea cu carbon radioactiv a uneia
dintre cele mai vechi aşezări de pe continentul european,
confirma vârsta de circa 8750 de ani. În 1982 acesta își susține
teza de doctorat “Paleoliticul superior și epipaleoliticul din
zona Porțile de Fier”, sub îndrumarea arheologului Vladimir
Dumitrescu. Apariţia așezăriia fost favorizată de climatul sudmediteranean instalat după perioadă glaciară în Defileul
Dunării. Cultura Schela Cladovei-Lepenski Vir conturează o
civilizaţie bine definită, dunăreană, încadrată cronologic între
7000-5000 î.H, evoluând de-a lungul mai multor faze. Pe
parcursul cercetărilor au fost descoperite locuinţe, vetre rituale
şi morminte. Corespunzător acestui nivel de viaţă sedentar au
fost descoperite unelte agricole (săpăligi şi plantatoare din corn
de cerb). Purtătorii acestei culturi aveau locuinţe de formă
rectangulară, vetre pentru încălzit şi pentru prepararea hranei,
vetre rituale şi practicau înmormântări de înhumaţie în
apropierea locuinţei. Fica acestuia Adina Boroneanț,
a
declarat, că inventarul arheologic scos la iveală la Schela
Cladovei, indică începutul vieţii sedentare a omului, al trecerii
acestuia de la stadiul de culegător, pescar şi vânător la o
civilizaţie primitivă, datând din anul 7100 î. H. şi mergând până
în anul 5500. Tot aici s-a găsit și un atelier de produs mărgele

1 Hubert Schmidt, Cucuteni in der oberen Moldau, Roumanien. Die befetsigte
Siedlung mit bemalter Keramik von der Steinkupferzeit bis in die volle
entwickelte Bronzezeit, Berlin, 1932.
2 Nestor Ioan și colab., Săpăturile de la şantierul Valea Jijiei (Iaşi – Botoşani Dorohoi) în anul 1950, SCIV, I; idem, Sondajele de la Larga Jijia, SCIV, III,
1951.
3 Constantin S. Nicolaescu-Plopșor, Industries microlithiques en Oltenie, 1963.
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din malahit şi uneltele din silex utilizate la fabricarea acestor
podoabe. 4
Arheologul Vladimir Dumitrescu, realizează primele
săpături arheologice în anul 1933 în stațiunea eneolitică de la
Bonţeşti, iar la Traian, jud. Neamț realizează săpături în anii
1936, 1938 și 1940. În baza acestor realizări, același autor
stabilește originea şi evoluţia culturii Cucuteni-Tripolie. În anul
1967, publică rezultatele săpăturilor satului neo-eneolitic de la
Hăbăşeşeti, jud. Botoșani, într-o monografie arheologică, iar în
1968 printr-un studiu amplu asupra acestor civilizații publică
Arta neolitică în România. Tot în anul 1969 publică
Consideraţii cu privire la poziţia cronologică a culturii
Cucuteni în raport cu culturile vecine, studiu ce stabilește clar
determinările cronologice ale acestei înfloritoare civilizații. 5
Soția sa Hortensia Dumitrescu, arheolog destoinic, tovarăș de
muncă în teren, completează tabloul descoperirilor științifice
prin Contribuţii la problema originii culturii Precucuteni.6
Arheologul Radu Vulpe întreprinde săpături arheologice în
situl Izvoare, jud. Neamț între anii 1936-1948, identificând mai
multe orizonturi culturale specifice complexului cultural
Precucuteni-Cucuteni din Moldova.7
Istoricul Constantin Daicoviciu este considerat părintele
arheologiei româneşti din Transilvania şi Banat, el este cel ce a
descoperit cetăţile dacice din Munţii Orăştiei, dezvelind pentru
prima dată ruinele de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa.8 În urma
săpăturilor sistematice de pe Şantierul Grădiştea Muncelului,
descrie mulțimea artefactelor dacice de la Sarmizegetusa Regia,
Sanctuarul sacru și Calendarul solar de andezit 9 , iar fiul
acestuia Hadrian Daicoviciu consacră un studiu pertinent
intitulat Dacia de la Burebista la cucerirea romană.10
Hadrian Daicoviciu a realizat săpături arheologice la
Sarmizegetusa, iar împreună cu tatăl său Constantin Daicoviciu
a publicat Sarmizegetusa: Cetățile și așezările dacice din
Munții Orăștiei.11 Apoi aduce date amănunțite despre triburile
dacilor de pe întregul teritoriu, în lucrarea Dacii, editată în
1965.12
4 Adina Boroneanț, Descoperiri in situl arheologic de la Schela Cladovei, în
România Liberă, 04.07.2009, p. 1; Alexandra Georgescu, Cea mai veche
aşezare umană din Europa a fost descoperită în România. Locuitorii erau
adevăraţi uriaşi: aveau peste 1.90 înălțime, în http://adevarul.ro/locale/turnuseverin/, 15 febr. 2015, p. 1-2; Boroneanț Vasile, Arheologia peșterilor și
minelor din România, Ed. Cimec, București, 1999.
5 Dumitrescu Vladimir, La station préhistorique de Bonţeşti, Dacia, III-IV
(1927-1929), 1933; La station préhistorique de Traian. Fouilles des années
1936, 1938 et 1940, Dacia, IX/X (1941-1944), 1945; Originea şi evoluţia
culturii Cucuteni-Tripolie, SCIV, 14, 1; 14, 2, 1961.
6 Dumitrescu Hortensia, Contribuţii la problema originii culturii Precucuteni,
SCIV, VIII, 1957.
7 Vulpe, Radu, Izvoare. Săpăturile din 1936-1948, 1957, Bucureşti.
8 Emil Condurachi, Constantin Daicoviciu, The Ancient Civilization of
Romania, London: Barrie & Jenkins, 1971.
9 Daicoviciu C. şi colaboratori, Şantierul Grădiştea Muncelului, în SCIV, IV, 12, 1953.
10 Daicoviciu Hadrian, Dacia de la Burebista la cucerirea romană, Editura
Dacia, Cluj, 1972.
11 Hadrian Daicoviciu, Constantin Daicoviciu, Sarmizegetusa: Cetățile și
așezările dacice din Munții Orăștiei, Ed. Meridiane, București, 1960.
12 Hadrian Daicoviciu, Dacii, Ed. Științifică, 1965; reeditată Ed. pentru
literatură, 1968; Ed. Enciclopedică Română, 1972; Ed. Hyperion, Chișinău,
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P. Roman, după numeroase campanii de săpături
arheologice, descrie ceramica precucuteniană din aria BoianGumelniţa şi simbolistica ei. 1
Preotul Constantin
Matasă, realizând cercetări
arheologice la Frumușica, jud. Botoșani, publică în anul 1945
date interesante despre satul preistoric cu ceramică pictată iar în
anul 1964 despre aşezarea neolitică Cucuteni B de la Tîrgu
Ocna. 2
Arheologul Aristotel Crâșmaru, prin rezultatele obținute
în săpăturile arheologice sistematice din situl Drăguşeni, județul
Botoșani, redă numeroase date despre comunitatea eneolitică
din acestă zonă a Moldovei 3 , iar Ştefan Cucoș descrie o
aşezarea neolitică în bazinul Trotuşului. 4
Colectivul de arheologi alcătuit din Nicolae Zaharia,
Mircea Petrescu Dîmbovița, Emilia Zaharia, vor realiza
numeroase periegheze în Moldova, identificând situri din
paleolitic până în secolul al XVIII-lea care vor fi publicate în
studiul intitulat Aşezări din Moldova. De la paleolitic până în
secolul al XVIII-lea.5
Un titan al arheologiei românești, formator de generații de
arheologi, acad. dr. doc. Mircea Petrescu-Dîmbovița, publică
în 1957 principalele rezultate din situl Trușești, jud. Botoșani,
pentru ca în anul 1966 să-și dedice un studiu culturii Cucuteni
de pe teritoriul României. O lucrare de amploare este cea
privitoare la cercetările arheologice din Moldova și principalele
lor rezultate, fiind continuată cu un alt studiu general intitualat
Scurtă istorie a Daciei preromane. Aceste realizări vor fi
sintetizate în 1992 prin capitolul Eneoliticul dezvoltat, din
Istoria Românilor, I (coord. M. Petrescu-Dîmboviţa, Al.
Vulpe). Sub coordonarea aceluiași cercetător apare în 1998
studiul monografic Truşeşeti. Monografie arheologică, fiind un
model de cercetare exhaustiv a unui sit arheologic preistoric. În
anul 2004 acad. dr. Mircea Petrescu-Dîmboviţa, avându-l
colaborator de lucare pe cercetătorul Mădălin Corneliu Văleanu
de la Complexul Muzeal Moldova Iași, publică o monografie
arheologică de referință Cucuteni - Cetățuie, cu rezultatele
cercetării dintre anii 1961-1966, aducând astfel noi mărturii
istorice asupra modalităților practice de trai ale comunității
agrariene cucuteniene din Moldova 6.

1991; Idem,Op. Cit., 1972; Portrete dacice: Dromichaites, Burebista, Deceneu,
Decebal (1984).
1 Roman Petre, Ceramica precucuteniană din aria Boian-Gumelniţa şi
semnificaţiile ei, SCIV, 14, 1, 1961.
2 Matasă Constantin, Frumuşica. Village préhistorique à céramique peinte
dans la Moldavie du Nord, Roumanie, 1945, Bucureşti; idem, Aşezarea
neolitică Cucuteni B de la Tîrgu Ocna – Podei, Arh Mold, II-III, 1964.
3 Crâşmaru Aristotel, Drăguşeni – Monografia arheologică, 1977, Botoşani.
4 Cucoş Ştefan, O aşezare neolitică în bazinul Trotuşului, Mem Ant, II, 1969.
5 Zaharia, Nicolae; Petrescu-Dîmboviţa, Mircea; Zaharia, Emilia, Aşezări din
Moldova. De la paleolitic până în secolul al XVIII-lea, 1969, Bucureşti.
6 Petrescu-Dîmboviţa Mircea, Les principaux résultates des fouilles de Truşeşti,
AŞUI, secţ. II, t. III, 1-2, 1957, p. 1-21; idem, Cucuteni, 1966, Bucureşti;
Cercetările arheologice din Moldova şi principalele lor rezultate, Danubius, I,
p. 5-17; 1978 - Scurtă istorie a Daciei preromane, Iaşi; 1992 - Eneoliticul
dezvoltat, în: Istoria Românilor, I (coord. M. Petrescu-Dîmboviţa, Al. Vulpe),
Bucureşti, p.162-169; Petrescu-Dîmboviţa, M.; Florescu, Marlena; Florescu
Adrian, Truşeşeti. Monografie arheologică, 1998 Bucureşti-Iaşi; PetrescuDîmboviţa, Mircea, Mădălin Corneliu Văleanu, Cucuteni - Cetățuie. Săpăturile
din anii 1961-1966. Monografie arheologică, BMA, XIV, Piatra Neamț, 2004.
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Arheologul Marin Nica a descoperit o statuetă neolitică în
aşezarea de la Fărcaşele-Hotărani, în anul 1970, şi a fost numită
de către descoperitorul acesteia „Fetiţa” de la Hotărani. Alături
de „Gânditorul”şi perechea lui, „Fetiţa de la Hotărani” poate fi
considerată o adevărată capodoperă a artei neolitice. Statueta se
remarcă în mod deosebit prin tehnica modelării, dar mai cu
seamă prin ornamentică. Motivul meandric este de tradiţie
Dudeşti şi este scos în evidenţă de albul încrustaţiei,
ornamentând faţa şi spatele, sugerând ia înflorată, acoperită în
cea mai mare parte de pieptar. 7 Veche de 7000 de ani,
reprezentativă pentru estul și sud-estul Olteniei în epoca
neoliticului mijlociu, însă cuprinzând și zona de sud-est a
Munteniei, precum și nord-estul Bulgariei. Marin Nica este și
coordonatorul cele două așezări neolitice de la Cârcea (I, II),
unde s-au descoperit, până în anul 2000, 19 cranii umane,
depuse toate ritual, în gropi menajere sau în șanțul de apărare,
așezări aparținând civilizației Starčevo-Criș III (neoliticul
timpuriu). El numește „Cultul Craniilor”, cult întâlnit frecvent
în așezarea neolitică de la Cârcea, de manifestările de același tip
din neoliticul târziu, atestate în așezările culturii Cucuteni.
Analizele antropologice realizate în 2009 pe craniul unei femei
adulte, au evidențiat urme de vindecare după o intervenție care
pare să se fi produs cu cel puțin 2 luni înainte de moarte.8
O contribuție importantă la cunoașterea civilizațiilor
eneolitice din spațiul românesc, o are Silvia Marinescu-Bîlcu,
care efectuează numeroase investigații arheologice în zona
subcarpatică a Moldovei asupra civilizației Precucuteni, studii
despre relațiile acesteia cu civilizațiile vecine, dar și despre
reprezentările plastice cu simbolism esoteric - Cultura
Precucuteni pe teritoriul României („Dansul ritual” în
reprezentările plastice neo-eneolitice din Moldova; Relaţiile
între culturile Precucuteni şi Boian-Gumelniţa; Câteva
observaţii asupra sculpturii în lut a culturii Hamangia şi
influenţa ei asupra plasticii culturii Precucuteni; Tîrpeşti. From
Prehistory to History in Eastern Romania.9
Arheologii Vladimir Dumitrescu și Alexandru Vulpe
întocmesc, pe baza studiilor din teren cât și a resurselor
bibliografice, o lucrare de referință intitulată Dacia înainte de
Dromihete, tratând evoluția comunităților de pe teritoriul

7 Marin Nica, Reprezentările antropomorfe în cultura Vădastra, descoperite în
aşezările neolitice de la Hotărani şi Fărcaşele, Jud.Olt, Oltenia II,1980; idem,
Reprezentarea pieselor de îmbrăcăminte pe figurinele antropomorfe ale
culturilor neolitice Vădastra şi Boian din Oltenia,Oltenia, seria a III-a, an
IV,2000,nr.1-2,p.29,30,31.
8 Nica, Marin, Simona Lazăr, D. Bondoc, B. Tănăsescu, „Cârcea-La Hanuri,
jud. Dolj”, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1998.;
Nica, Marin, S. Lazăr, D. Ridichie, D. Băltean, „Raport asupra săpăturilor
arheologice de la Cârcea, punctul „Hanuri” – campania 2000”, în Oltenia.
Studii şi Comunicări, Arheologie-Istorie, 13, 2001, p. 7-22.
9 Marinescu-Bîlcu Silvia,
Cultura Precucuteni pe teritoriul României,
Bucureşti; „Dansul ritual” în reprezentările plastice neo-eneolitice din
Moldova, în Sciv, 2, 1974, 8, 167-179.
1976 - Relaţiile între culturile Precucuteni şi Boian-Gumelniţa, SCIV, 27, 3, p.
347-354.
1977 - Câteva observaţii asupra sculpturii în lut a culturii Hamangia şi
influenţa ei asupra plasticii culturii Precucuteni, Peuce, VI, p. 13-17.
1981 - Tîrpeşti. From Prehistory to History in Eastern Romania, BARInternational Series, 107, Oxford.
1986 - Dansul ritual in reprezentările plastice neo-eneolitice din Moldova, în
SCIVA, p. 3.
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României din Paleolitic până în pragul secolului al III-lea î.H.,
după prezentarea primei faze a Latenului românesc. 1
Arheologul Eugen Comşa, în urma descoperirilor
personale cât și din cercetările altor colegi din domeniu,
realizează o sinteză a ocupațiilor neolitice a comunităților
agrariene intitulată Viața oamenilor din spațiul carpatodanubiano-pontic în mileniile 7-4 î.H. și un studiu amplu despre
Figurinele antropomorfe din epoca neolitică.2
În zona transilvăneană un rol important în cercetarea
arheologică îl au arheologii Atilla Zoltan, N. Vlasa, Gh.
Lazarovici, Sabin Luca, Zoia Kalmar, Draşovean Fl. ș.a.
care au făcut cercetări la Tărtăria, Gura Baciului, Parța. Aceste
situri sunt de referință pentru Transilvania și Banat deoarece în
aceste locuri s-au descoperit numeroase artefacte cu scriere
străveche, sanctuare consacrate Marii Zeița Mame ș.a.
Gheorghe Corneliu Lazarovici, arheolog și director al
Muzeului de istorie al Transilvaniei (Cluj-Napoca), își aduce o
contribuție notabilă asupra cercetărilor arheologice din
Transilvania, respectiv asupra comunităților preistorice de la
Parța, Gura Baciului etc. De asemenea, realizează studii ample
asupra neoliticului din Banat, asupra civilizației Vinca etc. În
acest context științific Gh. Lazarovici și Zoia Maxim, au
realizat o monografie arheologică în 1995, pentru situl Gura
Baciului, jud. Cluj, iar în 2001 un studiu despre situl de la
Parța.3
Directorul Muzeului Brukenthal din Sibiu, Sabin Adrian
Luca realizează de-a lungul timpului cercetări în teren, iar în
urma acestora publică, în colectiv Repertoriul arheologic al
județului Sălaj, Repertoriul descoperirilor arheologice din
Banatul românesc, Repertoriul arheologic al județului
Hunedoara, Repertoriul arheologic al județului Sibiu. De
asemenea studiază Cultura Bodrogkeresztúr, respectiv sfârșitul
eneoliticului pe teritoriul intracarpatic al României, dar
efectuază în 2011, în calitate de coordonator, cercetări
arheologice la Turdaș-Luncă (jud. Hunedoara) și în Peștera
Cauce. Aduce noi dovezi în ceea ce privește migrațiile și
evoluția locală din neo-eneoliticul Transilvaniei. 4
1 Dumitrescu Vladimir, Vulpe Al., Dacia înainte de Dromihete, Editura
Științifică și Enciclopedică, București, 1988.
2Comşa Eugen, Figurinele antropomorfe din epoca neolitică, Bucureşti, 1995;
idem, Viața oamenilor din spațiul carpato-danubiano-pontic în mileniile 7-4
î.H., 1997.
3Gh. Lazarovici, Neoliticul Banatului, în colecția BMN, III, Cluj, 1979; Gh.
Lazarovici, Cultura Vinča în România, 1991; Lazarovici Gh., Zoia Maxim,
Gura Baciului, Monografie arheologică, Cluj Napoca, 1995; Lazarovici Gh.,
Draşovean Fl., Maxim Zoie, Parţa, 2001. Lazarovici, Gh.; Kalmar, Zoia,
Tărtăria, Cluj Napoca; Gh. Lazarovici, Fl. Drașovean, Z. Maxim, Parța.
Monografie arheologică, Vol. 1; vol. 1.2; Waldpress, BHAB, 12, 2001.
4Sabin Adrian Luca, Nicolae Gudea: Repertoriul Arheologic al Județului Sălaj;
Sabin Adrian Luca: Descoperiri Arheologice din Banatul Romanesc. Repertoriu
; Sabin Adrian Luca: Repertoriul Arheologic al Județului Hunedoara; Sabin
Adrian Luca: Sfârșitul Eneoliticului pe teritoriul intracarpatic al României Cultura Bodrogkeresztúr ; Sabin Adrian Luca (Coord.): Cercetările arheologice
preventive De La Turdaș-Luncă (Jud. Hunedoara). Campania 2011; Sabin
Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu: Repertoriul Arheologic al
Județului Sibiu (Situri, Monumente arheologice și istorice); Sabin Adrian Luca,
Cristian Roman, Dragoș Diaconescu: Cercetări Arheologice în Peștera Cauce;
Sabin Adrian Luca, Cosmin Suciu - Migrations And Local Evolution In The
Early Neolithic In Transylvania: The Typological-Stylistic Analysis And The
Radiocarbon Data, in Michela Spataro, Paolo Biagi (Ed.) - A Short Walk
Through The Balkans: The First Farmers Of The Carpathian Basin And
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Mircea Babeş prin descoperirile arheologice din zona
Buzăului, descrie statuetele geto-dacice de la Cârlomâneşti,
studiu publicat în revista de arheologie SCIVA, nr. 3.5
Cercetătoarea americană de origine lituaniană Maria
Ghimbutas, tratează cu seriozitate problematica spiritualității
din spațiul carpato-danubian în lucrările The Gods and
Goddesses of Old Europe, 7000-3500 B.C. Myths, Legend and
Cult și în Civilizaţia Marii Zeiţe şi cavalerii Războinici,
stabilind că în acest spațiu se află centrul spiritualității
europene.6
Profesorul universitar ieșean Attila Laszlo realizează
săpături arheologice în central orașului Huși, iar în baza
descoperirilor făcute publică studiul numit Cercetări
arheologice în aşezarea Cucuteni A-B de la Huşi, descoperind
printre altele și un fragment ceramic având reprezentat o față
umană de câteva milenii, iar în anul 1997 își aduce contribuția
asupra determinărilor prin metoda radioactivă a artefactelor
neo-eneolitice. 7
Arheologul Dan Monah analizează arta culturii Cucuteni
ca o mare civilizație europeană, realizând asupra acesteia datari
prin C14, descrie săpăturile arheologice din tell-ul cucutenian
«Dealul Ghindaru», comuna Poduri, judeţul Bacău, iar în
colaborare cu Ştefan Cucoș, întocmesc în 1985 o lucrare amplă
intitulată Aşezările culturii Cucuteni din România. În anul 1997
cu ocazia unei importante expoziții asupra artefactelor culturiii
Cucuteni organizată în Grecia la Tessalonik, Dan Monah în
calitate de coordinator scoate Cucuteni. The last great
chalcolithic civilization of Europe, un atlas color al artei
cucuteniene redat prin bogăția geometrică și coloristică a acestei
culturi arheologice. Este descoperitorul Soborului de la Poduri,
alcătuit din 21 de statuete feminine și alte elemente esoterice,
ce-și au analogii cu cele de la Isaiia și Sabatinovka. 8
Cercetătoarul Alexandru Păunescu de la Institutul de
Arheologie din București, face săpături arheologice la Ripiceni
pe Prut, unde descoperă urme de locuire paleolitică pe terasele
înalte ale Prutului. În 1993 realizează un studiu monografic
asupra acesteia. Într-o altă lucare prezintă evoluția uneltelor și
armelor de piatră cioplită descoperite pe teritoriul României în
1970. Rezultatele descoperirilor sale vor fi publicate sub titlul
Paleoliticul şi mezoliticul de pe teritoriul Moldovei cuprins
între Siret şi Prut; Paleoliticul și epipaleoliticul de pe teritoriul
Moldovei cuprins între Carpați și Siret 1998; Paleoliticul și
Adjacent Regions, 2007; Sabin Adrian Luca, Cosmin Ioan Suciu: The
Eneolithic Fortification System of Turdaș-Luncă, Hunedoara County, Romania,
în Pradziejowe osady obronne w Karpatach, 2015.
5 Babeş Mircea, Statuetele geto-dacice de la Cârlomâneşti, Judeţul Buzău, în
SCIVA, 3, 1997, p. 319-352.
6 Ghimbutas Maria, The Gods and Goddesses of Old Europe, 7000-3500 B.C.
Myths, Legend and Cult, London, 1977; idem, Civilizaţia Marii Zeiţe şi
cavalerii Războinici, 1997.
7 Laszlo Attila, Cercetări arheologice în aşezarea Cucuteni A-B de la Huşi,
Arh. Mold., IV, 1966, p. 7-22; idem, Datarea prin radiocarbon în arheologie,
Bucureşti, 1997.
8 Monah Dan, Datarea prin C14 a etapei Cucuteni A2, SCIVA, 29, 1, 1977,
p.33-41; 1982 - O importantă descoperire arheologică în «Arta »Nr.7-8, p.1113; Săpăturile arheologice din tell-ul cucutenian «Dealul Ghindaru», comuna
Poduri, judeţul Bacău, CA, V, p. 9-22; Monah Dan, Cucoş Ştefan, Aşezările
culturii Cucuteni din România, 1985, Iaşi; 1997 - Plastica antropomorfă a
culturii Cucuteni – Tripolie; Monah Dan et alii, Cucuteni. The last great
chalcolithic civilization of Europe, Archaeological Museum of Thessaloniki,
1997, Athen.
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mezoliticul din spaţiul cuprins între Carpa̧ti şi Dunǎre 2000;
Paleoliticul și mezoliticul din spațiul transilvan 2001;
Paleoliticul şi mezoliticul de pe teritoriul Dobrogei 2003.1
Cercetătoarul Vasile Chirica de la Institutul de
Arheologie din Iași, efectuează decenii la rând săpături
arheologice în situl Mitoc – Malu Galben, jud. Botoșani,
descoperind numeroase nivele de civilizație străveche din
Paleoliticul Superior, cu o grosime de peste 20 de metri, unde
au fost identificate fosile preistorice, arme și unelte din silex de
Prut, vetre de foc, artefacte cu o simbolistică esoteric (celebrul
pandantiv din calcit cu incizii ce ar putea reda o scriere
incipientă, arhaică, sau chiar o pictogramă!). Colaborează cu
numeroși cercetători din străinătate (Belgia, SUA, Franța etc.)
dar și cu cei de peste Prut din Basarabia, realizând studii despre
populațiile paleolitice din Moldova dintre Nistru și Tisa.
Efectuează sub coordonarea cercetătorul Al. Păunescu
Repertoriul arheologic al județului Botoșani, iar cu M.
Tanasachi, Repertoriul arheologic al județului Iași 2
La Cosăuţi în Basarabia există o staţiunea paleolitică
gravetiană, ce a fost descoperită şi cercetată de Ilie Borziac şi
echipele sale (arheologi şi antropologi din mai multe ţări).
Staţiunea paleolitică de la Cosăuţi este un imens centru
(spiritual, economic) al omului din epoca pietrei. Din nivelele
arheologice de peste 10. 000 de ani, au fost scose la zi oasele
încrustate cu semne geometrice, madona de la Cosăuţi, cioplită
în piatră, vestita amuletă ornată cu şiruri numerice, un portac pe
care a fost încrustat complexul numerologic 7 şi 9, urmele de
locuinţe, zeci de mii de piese de silex, harpoane ritualice,
posibile sănii şi săpăligi etc, toate demonstrând existența unui
uriaş complex multicultural paleolitic. 3
Cercetătorul Marin Cârciumaru realizează studii atât
asupra activității omului preistoric din paleolitic cât și asupra
mediului natural în care acesta a existat. În 1979 a publicat
primul studiu asupra picturilor parietale din peștera Cuciulat,
singura peșteră, la acea vreme, cu arta rupestră din Paleoliticul
României (Calul și feline). Apoi 1979 a redeschis săpăturile
arheologice din peștera Cioarei, jud. Gorj, punând în evidență
existența unui vechi nivel Musterian. Printre descoperirile cele
mai spectaculoase din peștera Cioarei, au fost decoperite cele
mai vechi recipiente din stalagmite pentru prepararea ocrului,
din lume. In anul 1985 a descoperit într-un vas atribuit culturii
Gumelniţa, din aşezarea de la Ulmeni (jud. Călăraşi), primul
colier de seminţe perforate. Apoi în Peștera cu “incizii” săpată
în calcarele negre în apropierea satului Fanate, comuna
1 Păunescu Al., Ripiceni-Izvor, 1966; Evoluția uneltelor și armelor de piatră
cioplită descoperite pe teritoriul României, 1970; Paleoliticul și epipaleoliticul
de pe teritoriul Moldovei cuprins între Carpați și Siret 1998; Paleoliticul şi
mezoliticul de pe teritoriul Moldovei cuprins între Siret şi Prut; Paleoliticul și
mezoliticul din spaţiul cuprins între Carpa̧ti şi Dunǎre 2000; Paleoliticul și
mezoliticul din spațiul transilvan 2001; Paleoliticul şi mezoliticul de pe
teritoriul Dobrogei 2003.
2V. Chirica, The Gravettian in the East of the Romanian Carpathians, BAI, III,
Iași, 1989, 239 p. 6; Chirica, I. Borziac, N. Chetraru, Gisements du
Paléolithique supérieur ancien entre le Dniestr et la Tissa, BAI, V, Iasi, 1996,
335 p.; Al. Păunescu, P. Şadurschi, V. Chirica, Repertoriul arheologic al
județului Botoșani, vol. I-II, București, 1976, 375 p.; V. Chirica, M. Tanasachi,
Repertoriul arheologic al județului Iași, vol.I-II, Iași, 1984; 1985, 570 p.
3 Borziac, I.; Otte, M.; Noiret P., Piese de artă paleolitică şi de podoabă de la
staţiunea paleolitică cu mai multe niveluri de locuire Cosăuţi din zona Nistrului
Mijlociu, Revista arheologică, 2, 1998, p. 5-27.
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Campani, a descoperit gravuri a două siluete umane realizate în
manieră liniară. În Peștera Cizmei situata în apropierea satului
Ribicioara, (jud. Hunedoara), a găsit gravuri rupestre, iar în
Pestera Popii situată la intrarea în defileul Sohodol dinspre
comuna Runcu (jud. Gorj), a descoperit picturi rupestre a două
siluete umane de dimensiuni mari, precum și alte două
reprezentari umane de mici dimensiuni. In anul 1983 a publicat
descoperirea a unor resturi de pâine carbonizată, din așezarea de
la Celei-Corabia (jud. Olt). Ulterior efectuează săpături
arheologice în așezarea de la Poiana Cireşului (Piatra Neamț) de
unde colectează un impresionant material litic si faunistic, fiind
identificate obiecte de artă şi podoabă de o importanță
inestimabilă (amulete din oase cu o scriere arhaică incizată),
cercetări care se efectuează și astăzi. 4
Mihalache Brudiu face un studiu amănunțit asupra
paleoliticului superior și epipaleoliticul din Moldova (pentru
așezările de pe malul Prutului de la Crasnaluca, Cotu Miculițel,
Puricani, Țepu, Mălușteni etc, scoțând în relief principala arie
de răspândire a așezărilor din aceste perioade istorice, cât și
armele, uneltele și tipurile de așezări folosite. De asemenea
studiază numeroși tumuli din sudul Moldovei, atribuindu-le
origini diferite de la indo-europenii de altădată până la turanicii
târzii. 5
Ruxandra Alaiba în lucrarea Cultura Cucuteni în
Podişul Bârladului, analizează fenomenul cultural Cucuteni din
Moldova, pe segmentul central al regiunii, punând în evidență
aria de răspândire, tehnologia, cultura și spiritualitatea acestei
civilizații. Ea realizează atât săpături arheologice în Moldova
cât și pe malul drept al Nistrului, alături de colegii din
Basarabia. 6
Ştefan Cucoș întocmește un studiu privitor la
începuturile perioadei de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului
în zona subcarpatică a Moldovei, iar într-o altă lucrare tratează
câteva consideraţii la unele probleme ale eneoliticului final de
la est de Carpaţi, pentru ca apoi să identifice aria de răspândire
a fazei Cucuteni B, în zona Subcarpatică a Moldovei. 7
Cătălin Bem cercetător
la Muzeul Național al
României, datează cu ajutorul metodei radiocarbon, ariile
4 Marin Carciumaru, Câteva aspecte privind oscilațiile climatului din
Pleistocenul superior în sud-vestul Transilvaniei, SCIV, 24, 2, p. 179-205; 1985,
Le collier de semences d’Ulmeni (culture de Gumelniţa), Dacia, N.S., XXIX, 12, p. 125-127; 1996, Paleoetnobotanica. Studii în Preistoria şi Protoistoria
României (Agricultura preistorică şi protoistorică a României), Editura Glasul
Bucovinei, Helios, Iaşi, 1996, 201 p., 61; Marin Cârciumaru, Petru Brijan, 1989,
Gravurile rupestre din “peştera cu incizii”, SCIVA, 40, 1, p. 73-81; Marin
Cârciumaru, Mircea Nedopaca, 1988, Gravurile rupestre din peştera Cizmei,
Thraco-Dacica, IX, p. 181-196; Marin Cârciumaru, Radu Cârciumaru, 2000,
Prehistoric Cave Painting in Romania, Millenium III, A Workshop of Ideas and
Projects for European Integration and Global Civilisation, Bucharest, p. 171190;
5 Mihalache Brudiu, Paleoliticului superior și epipaleoliticul din Moldova.
Studiu arheologic, în Biblioteca de Arheologie, București, 1974; idem, Lumea
de sub tumulii din sudul Moldovei. De la indo-europeni la turanicii târzii mărturii arheologice, București, 2003.
6 Alaiba Ruxandra, Complexul cultural Cucuteni-Tripolie. Meșteșugul
olăritului, Ed. Junimea, Iași, 2007.
7 Cucoş Ştefan, O aşezare neolitică în bazinul Trotuşului, Mem Ant, II, 1969,
p. 481-486; 1980 - Începuturile perioadei de tranziţie de la eneolitic la epoca
bronzului în zona subcarpatică a Moldovei, AMN, XIX, p. 253-260; 1989 - Câteva
consideraţii la unele probleme ale eneoliticului final de la est de Carpaţi,
Carpica, XX, p. 61-67; 1999 - Faza Cucuteni B, în zona Subcarpatică a
Moldovei, Piatra Neamţ.
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culturilor Boian-Gumelniţa – Cernavoda I şi PrecucuteniCucuteni – Tripolie, fapt care a putut astfel departaja clar, din
punct de vedere cronologic, diferențele temporale ale culturilor
arheologice și a etapelor succesive ce s-au desfășurat în acest
diapazon preistoric.1
Cornelia-Magda Mantu (Lazarovici), face săpături
arheologice în apropiere de Iași, în situl eneolitic de la Scânteia,
iar în cadrul tezei de doctorat tratează Cronologia absolută a
culturilor neolitice din România şi relaţiile lor cu lumea egeoanatoliană, pentru ca apoi să-și extindă studiul asupra întregului
complex cultural Cucuteni-Tripolie, a relațiilor și
sincronismelor cu alte culturi contemporane din bazinul Mării
Negre.2
Profesorul universitar ieșean Nicolae Ursulescu,
coordonator al importantelor șantiere studențești de la
Mihoveni, jud. Suceava, Tg. Frumos și Isaiia, jud. Iași,
analizează interferențele și sintezele culturale ale siturilor
studiate, precum și unele simboluri oculte numerologice
identificate în tezaurul statuar de la Isaiia, despre sanctuarul
sacru de peste 6000 de ani de la Isaiia și noi date despre
complexele de cult din mediul precucutenian. La acestea se mai
adaugă și un studiu pertinent despre exploatarea sării de
saramură în neoliticul timpuriu la Solca, jud. Suceava, precum
și un altul despre începuturile istoriei pe teritoriul României. 3
Gheorghe Dumitroaia, directorul Complexului Muzeal
Județean Neamț, face demersurile necesare ca în 2005, să
inaugureze Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni –, care
adăpostește în prezent cea mai bogată colecție de artă neoeneolitică din sud-estul Europei și de artă cucuteniană
(decorativă și figurativă) din întreaga lume. I-a fost acordat
premiul „Adrian Rădulescu“ (2003) pentru expoziția și volumul
„Poduri-Dealul Ghindaru. O Troie în Subcarpații Moldovei“.
A luat parte la săpăturile arheologice de la: Răucești (19781979, 1986, 2015), Poduri (1981-2011), Vânători-Neamț
(1982), Lunca (1983-2004), Izvoare (1984, 2015), Săvești
1 Bem Cătălin, Elemente de cronologie radiocarbon. Ariile culturilor BoianGumelniţa – Cernavoda I şi Precucuteni-Cucuteni – Tripolie, CA, XI, I, 19982000, p. 337-359.
2 Mantu, Cornelia-Magda, Cronologia absolută a culturilor neolitice din
România şi relaţiile lor cu lumea egeo-anatoliană, în CI, XVII-1, 1998, p.83100; 2000 - Cucuteni-Tripolye cultural complex; relations and synchronism
with other contemporaneaus cultures from the Black Sea area, SAA, VII, p.
267-284.
3 Ursulescu, Nicolae, La Roumanie du sud-est zone d’ inteférences et de fusions
culturelles, CA, XI, partea I, 1998-2000, p. 317-320; Începuturile istoriei pe
teritoriul României, Iaşi; Dovezi ale unei simbolistici a numerelor în Cultura
Precucuteni, în Memoria Antiquitatis, XXII, Piatra Neamţ, 2000, pag. 51-69;
Interferenţe şi sinteze culturale (migraţiile în neo-eneolitic) vol I, p. 339;
Exploatarea sării din saramură în neoliticul timpuriu la Solca (jud. Suceava),
SCIVA, 3, 1977, p. 307-317; Despre vechimea reprezentărilor masculine în
neo-eneoliticul România, în BAI, vol. I, 2000; Ursulescu, N.; Merlan Vicu,
1996 - Isaiia, comuna Răducăneni, judeţul Iaşi, Cronica Cercetărilor
Arheologice, București, p. 32; 1998; Isaiia, comuna Răducăneni, judeţul Iaşi,
Cronica, p. 61; 1999 - Isaiia, comuna Răducăneni, judeţul Iaşi, Cronica, p. 160163; 2000 - Isaiia,Comuna Răducăneni, Judeţul Iaşi, în: Cronica Cercetărilor
Arheologice, Bucureşti, 1997, p. 32, pl. XXIV, p. 110-111; 2000 - Isaiia,
comuna Răducăneni, judeţul Iaşi, Cronica, p. 158-159; 2002 - Un sanctuar de
acum 6000 de ani, Magazin Istoric, XXXVI, 5, p. 73-76; Ursulescu, N.;
Boghian, Dumitru, Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice din
aşezarea precucuteniană de la Târgu Frumos, judeţul Suceava, 1997-1998,
CC, III, p. 13-21; Ursulescu, N.; Boghian, D.; Cotiuga, V; Merlan, Vicu, Noi
date privind complexele de Cult din cultura Precucutenieni, în «Sargeţia»,
XXX, 2001-2002, p. 61-78.
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(1986), Dulcești (1988), Urecheni (1988), Oglinzi (1988-1992),
Ghindăoani (1992), Negritești (1992), Borșeni (1992), Dobreni
(1998), Păuleni-Ciuc (1999-2015), Târgu Neamț (2003),
Cucuieți (2003-2004), Solca (2003), Țolici (2007-2009), Piatra
Neamț – Curtea Domnească (2005-2006, 2009-2011, 2012,
2014) și Cetatea Neamț (2007-2008), Piatra Neamț – Poiana
Cireșului (2011-2015).4
Mirel Popovici, cercetător la Muzeul Național al
României din București, alături de Puiu Hașotti și Doina
Galbenu fac investigații arheologice importante pe şantierul
neolitic de tip tell de la Hârşova. Tell-ul de la Hârşova, unul
dintre cele mai mari descoperite în sud-estul Europei, s-a format
pe o stâncă acoperită cu nisip, adus de Dunăre. Dimensiunile
considerabile şi evoluţia îndelungată a aşezării se explică prin
poziţia sa deosebit de favorabilă – punte de legătură între
Dobrogea şi Câmpia Română, situată între Balta Ialomiţei şi
Balta Brăilei, în apropierea gurii de vărsare a Ialomiţei în
Dunăre. Locuirea începe la nivel Boian – Vidra şi continuă, fără
hiatus, în etapele Boian –Spanţov, Gumelniţa A1 şi A2 până în
faza Cernavodă Ia, nivel în care s-au descoperit importuri
Cucuteni A4. În cel de-al doilea nivel Gumelniţa A2, printre
construcţiile descoperite amintim: locuinţa cu altar, locuinţele
cu platformă de lemn, locuinţe cu şanţ de fundaţie, locuinţa cu
vatră şi cuptor.5 Tell-ul a fost semnalat pentru prima dată de S.
Morintz şi D. Şerbănescu cu ocazia cercetărilor de suprafaţă
întreprinse în zonă; primele cercetări arheologice au fost
conduse de D. Galbenu în trei etape – 1961-1963, 1971, 1975.
Primele cercetări în aşezarea gumelniţeanâ de la SultanaMalu Roşu au fost realizate în anul 1923, de către profesorul
Ioan Andrieșescu și studentul de atunci, Vladimir
Dumitrescu, continuate de Niță Angelescu, Barbu Ionescu,
Constantin Isăcescu, Cornel Hălcescu, iar din 2001
cercetările sunt reluate de către Radian-Romus Andreescu și
Cătălin Lazăr în cadrul proiectului Dinamica locuirii neoeneolitice de pe Valea Mostiștei. 6 Astfel, în 2002, a fost
descoperit de către Radian-Romus Andreescu vasul cu
„îndrăgostiți”considerat o adevărată capodoperă a artei
preistorice și vasul-rață, unul din cele mai spectaculoase vase
zoomorfe. Ulterior Radian Romus Andreescu studiază plastica
antropomorfă şi zoomorfă gumelnițeană, prezentând evoluția
cronologică și artistică a acesteia. 7
Eugenia Popușoi efectuează cercetări în situl neolitic de
la Balș (jud. Iași), aparținând culturii Starcevo-Criș și
descoperirile din apropierea municipiului Bârlad, de la
Trestiana, comuna Grivița. Între 1964 – 1993 a descoperit în
perimetrul așezării 27 de locuințe aparținând perioadei
neoliticului timpuriu, respectiv culturii Starcevo-Cris, cu un
4 Dumitroaia Gheorghe, Depunerile neo-eneolitice de la Lunca şi Oglinzi,
jud.Neamţ, MemAntiq, 19, 1994; idem, Comunităţi preistorice din nord-estul
României, de la cultura Cucuteni până în bronzul mijlociu, Piatra-Neamţ, 2000.
5 Popovici D., Haşotti P., Considerations about the synchronism of the
Cernavoda I culture, Pontica XXI-XXII, 1989, p. 291-297; Popovici D., Haşotti
P., Galbenu D., Nicolae C. 1992, Cercetările arheologice din tell-ul de la
Hârşova (1988), Cercetări Arheologice, IX , p. 8-18.
6 Radian-Romus Andreescu, Cătălin Lazăr, Valea Mostiştei. Aşezarea
gumelniţeanâ de la Sultana-Malu Roşu, în Cercetări Arheologice, XIV–XV,
Bucureşti, 2007–2008, 55–76.
7 Andreescu Radian Romus, Plastica antropomorfă şi zoomorfă gumelnițeană,
2013.
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inventar bogat si variat. Lucrarea ”Monografia arheologicã
Trestiana”, apărutã în anul 2005, reprezintă un corolar a celor
peste trei decenii de muncã în situl aparținând neoliticului
timpuriu de la Trestiana. 1
Unul din puținii arheologi care au interpretat semnificația
artistică și spirituală a motivelor picturale a civilizațiilor neoeneolitice, este arheologul Anton Niţu (Despre semnificaţia
motivului pictural în formă de „casă” de la Turdaş (19431945); Reprezentările umane pe ceramica Criş şi liniară din
Moldova (1968), Reprezentările feminine dorsale (1972).2
I. Aldea, prin cercetările sale arheologice descoperă la
Ghirban, comuna Berghin, judeţul Alba, un altar magic de
ritual specific civilizației Cucuteni, cu o vechime mai mare de
5000 de ani. 3
Alexandrescu Petre, publică în revista de arheologie
SCIVA, nr. 3 (iulie-septembrie), din anul 1980, despre Natura
lui Zalmolxis potrivit relatărilor lui Herodot, scoțând astfel în
prim plan figura marcantă a divinității getice, rolul acesteia în
spiritualitatea neamului trac.4
Victoria Paraschiva Batariuc de la Muzeul din Suceava,
descrie în urma mai multor campanii arheologice, aşezarea de la
Bosanci, jud. Suceava, prin care sunt analizate artefactele
aparținând civilizației Precucuteni, de peste 6000 de ani. 5
Violeta Teodoru (Bazarciuc) de la Muzeul din Huși,
descoperă în cetatea de la Bunești - Dealul Bobului, jud. Vaslui,
între 1978 - 1992, peste 1.000 de obiecte din aur (celebra
diademă getică princiară din aur de peste 800 g), argint, bronz
etc, datate din secolele IV-II î. H. Diadema princiară alcătuită
din două bare de aur care se apropie şi se desparte ritmic,
formând ochiuri, încadrându-se artei animaliere esoterice tracogetice. Din punct de vedere stratigrafic s-a stabilit un singur
nivel de locuire; în zona de nord, nivelul dacic suprapune o
locuire neolitică, aparţinând etapei Cucuteni A2. Descoperirile
de la Buneşti aduc o lumină nouă asupra culturii geto-dacice din
Moldova, care datorită puternicii dezvoltări, trece la un nou
stadiu de dezvoltare, caracteristic cele de a două epoci a
fierului. 6
Conferențiarul universitar dr. Dumitru Boghian, studiază
cu stoicism prin intermediul săpăturilor arheologice de la Târgul
Frumos jud. Iași și a rezultatelor altor situri moldovene, modul
de trai a comunităților eneolitice, trăgând concluzii pertinente
asupra vieții cotidiene, asupra complexității socio-religioase și

1 Eugenia Popusoi, Monografia arheologicã Trestiana, 2005.
2 Niţu Anton, Despre semnificaţia motivului pictural în formă de „casă” de la
Turdaş, în APULUM (II) 1943-1945, Alba – Iulia; idem, Reprezentările umane
pe ceramica Criş şi liniară din Moldova, în SCIV, 19,3, 1968, p. 388-402;
Reprezentările feminine dorsale, în Materiale şi Cercetări, 1972, p. 78-97.
3 Aldea I., Altarul magic de ritual descoperit in aşezarea neolitică de la
Ghirban, comuna Berghin, judeţul Alba în SCIV, 3, iul.-sept., 1980.
4 Alexandrescu Petre, Natura lui Zalmolxis potrivit relatărilor lui Herodot,
SCIVA, 3, iulie-septembrie, 1980, p. 340-335.
5 Batariuc Victoria Paraschiva, Aşezarea precucuteniană de la Bosanci, jud.
Suceava, Suceava, VI-VIII, 1979-1980, p. 33-43.
6 Bazarciuc Violeta Veturia, Tezaurul princiar de la Bunești, Dealul Bobului,
jud. Vaslui, în Acta Moldaviae Meridionalis, nr. 4, p. 23-25.
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culturale a arhetipurilor divine feminine care s-au manifestat la
un moment dat.7
Prof. univ. dr. Mircea Ignat a desfășurat în perioada
1967-1991 o intensă activitate de muzeograf la Muzeul
Județean Suceava. În perioada 1967-2006 a participat, în
calitate de coordonator și colaborator, la peste 30 de șantiere
arheologice, tipărind cărți de specialitate, cursuri universitare,
numeroase studii și articole științifice în revistele de specialitate
despre descoperirile sale. 8
Arheologul Ioan Mareș de la complexul Muzeal
Bucovina din Suceava, prin investigațiile arheologice din
județul Suceava (Scheia), cât și prin studiile sale pertinente
despre metalurgia aramei în civilizaţiile Precucuteni şi
Cucuteni, își aduce un aport substanțial la studierea
tehnologiilor preistorice de prelucrare și obținere a uneltelor și
armelor din metal din eneolitic. Cercetătorul a vizat aria
culturilor Precucuteni şi Cucuteni din spaţiul românesc, dar şi o
serie de stațiuni eneolitice vecine care fac trimitere la un areal
mult mai larg, de prelucrăre a metalului, prin „magia
transformării aramei”.9
Un pasionat al arheologiei de pe Valea Elanului, jud.
Vaslui, înv. Marin Rotaru participă la numeroase periegheze și
săpături arheologice, alături de cercetătorii vasluieni Cristian
Onel, Laurențiu Chiriac și Laurențiu Ursache, prin care
descoperă numeroase vestigii arheologice, unele din acestea
fiind inedite. Astfel la Şuletea, jud.Vaslui, descoperă un cap de
piatră, iar la Măluşteni un cap mobil de statuetă10. Împreună cu
Costachi Buzdugan, Marin Rotaru, descoperă pe valea
Elanului o mulțime de artefacte, printe care și câteva sceptre
schematice din piatră dură, obiecte care vor face studiul unei
cărți intitulate Antichităţile Elanului.11
Celebrul profesor și arheolog italian Marco Merlini din
Italia, este cel căruia îi datorăm datarea Tăblițelor de la
Tărtăria, a căror vechime a fost stabilită la aproximativ 7.300
de ani, cu mult înainte ca sumerienii să existe. În anul 2004 în
România, Marco Merlini ajunge la Cluj, unde se găsea
inventarul descoperit la Tărtăria odată cu celebrele tăblițe.
“Oasele, ca și tăblițele, sunt foarte vechi. Acum este o
certitudine. Acum este rândul nostru să dovedim că scrierea a
început în Europa cu două mii de ani înaintea Sumerului. În
România, avem o comoară imensă, dar ea nu aparține numai
României, ci întregii Europe” spunea acesta.
7 Boghian Dumitru, Unele consideraţii asupra vaselor cucuteniene
antropomorfe şi antropomorfizate, în Arh. Mold., XXXV, 2012, p. 107-136;
idem, Gânduri despre viața cotidiană în pre- și protoistorie,în rev. Prutul, nr.
56, Huși, 2015, 5-10.
8 Mircea Ignat, Bogdan Petru Niculica, Așezarea preistorica de la Silistea
Scheii, județul Suceava. De la preistorie la Evul Mediu, în Orbis Praehistoriae.
Mircea Petrescu-Dîmboviţa – in memoriam, V. Spinei, N. Ursulescu, V.
Cotiugă (eds.), Honoraria 11, Iaşi, 2015, p. 657 –669.
9 Ion Mareş, Metalurgia aramei în civilizaţiile Precucuteni şi Cucuteni,
Suceava, 2012.
10 Rotaru Marin, Gh. Gheorghe, Capul mobil de statuetă descoperit la
Măluşteni, judeţul Vaslui, în revista Elanul, numărul 17/2002, p. 3; Rotaru
Marin, Un cap de piatră descoperit la Şuletea, jud.Vaslui, în revista „Elanul”,
nr.72, februarie 2009, p. 2.
11 Buzdugan Costachi, Rotaru Marin, Antichităţile Elanului, 1997.
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Pe linia descoperirilor arheologice se încadrează și Vicu
Merlan, care încă din anul 1995 realizează săpături arheologice
în situl getic Huși - ”Dealul lui Bălan”, apoi între 1996-2014 pe
siturile aparținând Paleoliticului Superior de la Huși -”La
Ursoaia”, Roşu-”Frantz Dâscă”, Răducăneni-”MAT”,
complexului cultural Precucuteni-Cucuteni de la Isaiia - ”Balta
Popii”,” Bazga - ”Cetățuie”, Dolhești ” - La Ulm”, Rotăria ”Pe Runc”, județul Iași; Crețești - ”La Intersecție”, Armășeni ”Muncel”, Huși - ”Lohan-Camping”, jud. Vaslui. Tratează
tehnologiile de prelucrare, șlefuire și perforare a pietrei și
silexului din eneoliticul Moldovei dintre Carpaţi si Prut, iar prin
Contribuţii monografice asupra Văii Bohotinului și Văii Moşnei
(2006) și Monografia comunei Răducăneni, jud. Iași (2016)
aduce lămururi asupra fenomenului Moșna, asupra tumulilor din
zonă, asupra legendelor și tradițiilor locale. În 2006 prin
finalizarea studiului asupra tezaurului statuar descoperit în situl
precucutenian de la Isaiia, identificat într-un sanctuar în preajma
unor măsuțe de altar, a publicat rezultatele privind Misterul
Zeițelor de la Isaiia, iar prin Contribuţii monografice asupra
Depresiunii Hușilor (2008), a lămurit în parte misterul Movilei
Răbâiei, a menhirilor din zona Hușilor, a riturilor de
înmormântare a traco-geților de la Valea Grecului, Chersăcosul
și Râșești ș.a. La acestea se adaugă numeroasele expediții de
verificare și analizare a unor artefacte preistorice, cât și a unor
locații sacre unde s-au desăvârșit spiritual multe suflete elevate
a tuturor timpurilor (peșterile din Bucegi, Subcarpații Buzăului,
Valea Răutului, Valea Nistrului, Dobrogea etc).1
În Basarabia arheologul Victor Sorokin, în urma
cercetărilor sale sistematice de pe mai multe situri, realizează un
studiu complex asupra raporturilor dintre civilizațiile
Precucuteni și Tripolie, care fac parte din aceeași familie
culturală eneolitică - Les rapports entre les civilisations
Precucuteni-Tripolie A et Bolgrad.2

1 Merlan Vicu, Noi descoperiri paleolitice la Huşi «La Ursoaia», în Acta
Meridionalis, XXVIII-XXIX (1998-1999), p. 41; Vicu Merlan, Florentin
Burtănescu, Alexandra Comşa, Un mormânt jamnaia cu lespede de piatră Ia
Chersăcosu (com. Stănilești, judeţul Vaslui) în revista Arheologia Moldovei nr.
XXII (1999), 2002, p. 209-214; Merlan Vicu, Sanctuarul sacru de la Isaiia –
Zeiţele Protectoare, în: Revista Misterelor, nr.28, 2000; Prutul, 2000; Balada,
2003 Germany; Divertisment Magazin, 2004 Canada; 2003 - Situl paleolitic de
la Roşu-«Frantz Dâsca», comuna Răducăneni, judeţul Iasi, în Revista Prutul,
nr. 25, p.1-2; 2004 - Creţeşti - «La Intersecţie», în: revista Prutul, nr.28, p.2-3;
Cronica, 2003-2013; 2005 - Unelte si arme de silex si piatra din eneoliticul Moldovei
dintre Carpaţi si Prut, Ed. Lumen, Iași; 2006 - Contribuţii monografice asupra Văii
Bohotinului si Văii Moşnei, Ed. Lumen, Iași; 2006 - Misterul Zeițelor de la
Isaiia, Ed. Lumen, Iași; 2008 - Contribuţii monografice asupra Depresiunii
Hușilor, Ed. Lumen, Iași; 2011 - Vulcanii noroioși din România, Ed. Panfilius,
Iași; 2014 - Monografia comunei Bunești-Averești, jud. Vaslui, Ed. Stef, Iași;
2014 – Carst și pseudocarst în Podișul Moldovei, între Carpați și Nistru, Ed.
Stef, Iași; Merlan Vicu, Grigorina Hapaleț, Monografia comunei Dolhești, jud.
Iași, Ed. Lumen, 2006, Iași; Merlan, Vicu, Maricica Grigoriu, Monografia
comunei Ciortești, jud. Iași, Ed. Pamfilius, 2011, Iași; Merlan, Vicu, Irina Bulai,
Marietta Matei, Monografia comunei Răducăneni, jud. Iași, Ed. Stef, 2016, Iași;
Merlan, Vicu, Vasile Trofin, Monografia comunei Tătărăni, jud. Vaslui, Ed.
Stef, 2018, Iași; Vicu Merlan, Bazga-Cetăţuie, jud. Iaşi, în Cronica, 2009, p.
65-67; Vicu Merlan, Itinerar dobrogean – Munţii Măcinului, în Lohanul, nr. 20,
dec. 2011, p. 73-74; Vicu Merlan, Scrierea preistorică sacră de pe teritoriul
Daciei, în Lohanul, nr. 20, dec. 2011, p. 4-7; Vicu Merlan, Rituri de
înmormântare străvechi, în Lohanul, nr. 20, dec. 2011, p. 7-11; idem, în Dacia
Magazin, Elanul, Rapsodia, Prutul, Meridianul; Vicu Merlan, Peștera Limanu –
un labirint enigmatic al Dobrogei, în rev. Lohanul, nr. 39, 2016, p. 54-57.
2 Sorokin, Victor, Les rapports entre les civilisations Precucuteni-Tripolie A et
Bolgrad- Aldeni, SAA, 1998, VII, p. 157-168.
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O preocupare de suflet a arheologului basarabian Andrei
Vartic a fost aceea de a interpreta esoterismul ancestral al
comunităților getice și a celor anterioare acesteia la Țâpova,
Orheiul Vechi, Cosăuți ș.a. A studiat misterele tehnologice ale
civilizației dacice, cât și arhitectura medievală românească,
identificând în profunzimea sa frumosul și misticul divin, legate
de semnificația Numărului de Aur. 3
Săpăturile arheologice efectuate de Ion Niculiţă de pe
cursul mijlociu al Nistrului, pe malul drept, la Saharna, aduc noi
dovezi despre spiritualiatea getică din zona estică a Daciei.4
Viorica Enăchiuc interpretează Codexul Rohonczi, un
manuscris vechi de peste un mileniu, păstrat în prezent la
Budapesta, în Ungaria, codice considerat o cronică a blakilor
(vlahilor), datată în secolele XI-XII, scrisă în latină „danubiană”
vulgata cu un „alfabet dac”. În traducerea pe care o propune
autoarea este descrisă o țară condusă de un domn pe nume Vlad
care poartă războaie împotriva uzilor, cumanilor, ungurilor sau
goților. Apar toponime și hidronime ca Arad, Dridu, Olbia,
Ineu, Rarău, Nistru sau Tisa.5
Istoricul vasluian Dan Ravaru, cercetător al datinilor și
tradițiilor locale, întregește acest domeniu prin „Folclor,
etnografie, istorie locală” (1998), Lumea magică a obiceiurilor
(2007), „Rit şi magie în colinda agrară, Pluguşorul” (2009),
Păstoritul şi farmecul fluierului (2012), „Datini şi obiceiuri de
pe Valea Tutovei” (1981) 6, iar Carmen Anghel face o sinteză
a ceea ce reprezenta Lupul la daci, studiu publicat în 2004. 7
În revista „Munţii Carpaţi”, geologul Nicolae Țicleanu
este primul cercetător care corelează datele istorice cu cele
geologice, privitor la piramida holografică ce se manifestă la
începutul lunii august pe Muntele Ceahlău. N. Țicleanu, pe baza
dovezilor sale, demonstrează că Muntele Ceahlău este
Kogaionul - muntelui sfânt al dacilor.8
Alături de arheologi și cercetătorii din domenii interdisciplinare
s-au remarcat, în căutarea legendelor sau a povestirilor istorice
sau esoterice, documentariști care au publicat numeroase
articole despre tradiții și legende, culese din toate colțuri
României, pentru revista „Formula As”: Longin Popescu Ion
(Pe urmele lui Zamolxis, 2003), Lupescu Bogdan (Stăpânii
furtunilor: Solomonarii, „Descântătorii de case”, „Omul care
alungă ploaia”) (Lupescu Bogdan 2009-2010), Manole Cătălin
(Misterul coifurilor de aur, Şercanul, „Comori ale trecutului
românesc Cucuteni”), Aurora Peţan ( Valea regilor traci;
Piramidele” de la Sona; Poveştile Ceahlăului - 2009) iar pentru
„Lumea Misterelor” Incapuciato, Tunelele secrete ale dacilor,
3Vartic Andrei, Magistralele tehnologice ale cilivizației dacice, Ed. Basarabia,
1998; idem, Frumos şi mistic în arhitectura medievală românească, Curentul
Internaţional, nr. XXV, 2007, SUA.
4Niculiţă Ion, Raport despre cercetările arheologice din situl Saharna în vara
anului 2007, Universitatea de Stat din Moldova, octombrie 2007.
5 Enăchiuc Viorica Rohonczy Codex, Editura Alcor, 2002, București.
6 Ravaru Dan, „Folclor, etnografie, istorie locală”, Vaslui, 1998; idem, „Rit şi
magie în colinda agrară, Pluguşorul”, în revista Elanul, nr. 94, decembrie
2009, pagina 1, 7 – 11; Lumea magică a obiceiurilor, în „Elanul”, nr. 70, 2007,
p.1, 3-4; Păstoritul şi farmecul fluierului, în Elanul, nr. 121, 2012, p. 1 – 2;
Ravaru Dan, Ravaru Silvia, „Datini şi obiceiuri de pe Valea Tutovei”, Vaslui,
1981.
7 Anghel Carmen, Lupul la daci, în suplimentul „Jurnalul Naţional”, 15
noiembrie 2004, pagina 20.
8 Țicleanu Nicolae, Țicleanu Elena, Kogaionul muntelui sfânt al dacilor, în
„Munţii Carpaţi”, nr. 7, 1998, p. 62-73.
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Misterele Daciei Hyperboreea, Chipul Sfinxului din Bucegi.
Studii documentaristice de teren, relativ recente sunt culese și
de Grama Ionel și Pompei Cristian, pentru aceeași revistă
„Lumea Misterelor”, relatări documentate care au menirea de a
completa fișa tehnică a fenomenelor mai puțin ”ortodoxe” care
au totuși la bază remineșcențe ancestrale din fondul colectiv
național: Flăcări deasupra comorilor haiducilor, Tunele
misterioase în România, Poarta spre Infinit, Moş Crăciun de
altă dată…, Istoria mormântului Urieşului, „Enigme
străvechi”, „Energii misterioase în cotul Carpaţilor”, „Codex
Rohonczi, o scriere misterioasă descifrată de o româncă”, „O
uimitoare istorie scrisă pe oase”.1

Cupele tezaurului dacic de la Sâncrăieni
(jud. Harghita)
Conf. univ. dr. George V. GRIGORE – București
Ţinuturile geto-dace din estul Transilvaniei cunosc
acum peste 2000 de ani pe lângă o dezvoltare economică şi
demografică deosebită şi un rol politic aparte, fapt
demonstrat de numărul mare de fortificaţii care s-au ridicat
aici (peste 35 de cetăţi şi aşezări fortificate).

U

na dintre mărturiile ce susțin acest lucru este
descoperirea Tezaurului de la Sâncrăieni, din
județul Harghita. Era o dimineață ca oricare alta
într-o carieră de piatră de aici, când explozia unei încărcături ce
crea front de lucru avea să scoată la iveală unul dintre cele mai
importante tezaure descoperite pe teritoriul României. Tezaurul
dacic de la Sâncrăieni, cea mai însemnată mărturie a teuroticii
geto-dace târzii (sec. I î.Hr – sec. I d.Hr.) a fost descoperit în
august 1953, în cariera de andezit aflată între localitățile
Sâncrăieni și Jigodin, în apropierea unei așezări dacice. În urma
aruncării în aer a unei stânci, a ieșit la iveală o bună parte a
acestui tezaur, format din vase și podoabe de argint. S-a spus că
o bună parte, fiindcă el ar fi trebuit să mai cuprindă cel puțin
încă două fibule și mai multe monede, decât cele două piese
recuperate (o tetradrahmă din insula Thassos și o drahmă emisă
de orașul Dyrahium). Vasele ce alcătuiesc tezaurul recuperat
1 Grama Ionel, Pompei Cristian, Flăcări deasupra comorilor haiducilor, în
„Lumea Misterelor”, nr. 11, 2005, p. 17; Grama Ionel, Tunele misterioase în
România, în „Lumea Misterelor”, nr. X, 2007, p. 13; Grama Ionel, Pompei
Cristian, Poarta sper infinit, în „ Lumea Misterelor” martie-aprilie 2008, p.16;
Grama Ionel, Moş Crăciun de altă dată …, în „Lumea Misterelor”, nr. 12, 2008,
p. 12; idem, Istoria mormântului Urieşului, în Lumea Misterelor, din 22 iulie –
22 august 2008, p. 12; Grama Ionel, Cristian Pompei, Gheorghe Cohal,
„Romanizarea” Daciei, în Lumea Misterelor, din 23 august – 22 septembrie
2008; Grama Ionel, „Enigme străvechi”, în Lumea Misterelor, 18 noiembrie –
15 decembrie 2008; idem, „Energii misterioase în cotul Carpaţilor”, în Lumea
Misterelor din 21 aprilie – 22 mai 2009; Grama Ionel şi Pompei Cristian,
„Codex Rohonczi, o scriere misterioasă descifrată de o româncă”, în Lumea
Misterelor, 20 mai – 22 iunie 2008, p. 16; idem, „O uimitoare istorie scrisă pe
oase”, în Lumea Misterelor, anul VII, nr. 11.
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sunt: două cupe hemisferice cu buza profilată, trei cupe conice
lise (netede) la exterior, dintre care la una se păstrază doar
partea superioară ornamentată, opt cupe cu picior și cu două
toarte (una din cupe, doar fragmentar). Acestor vase de băut li
se adaugă două brățări și cele două monede menționate mai sus.
La aceste piese de tezaur există o anume finețe a execuției
artistice, o bogăție deosebită a motivelor ornamentale. În studiul
acestor piese de tezaur, bineînțeles că se face o trimitere la
lumea elenistică și la influența acesteia. Vasele de argint au
cunoscut o mare răspândire, din Asia Mică până în Peninsula
Iberică, produsele caracterizându-se prin unitate tipologică,
chiar prin stereotipie. Argintul era folosit datorită calităților sale
antibactericide. Vasele de la Sâncrăieni conferă totuși sensuri
noi stereotipiei existente la aceste modele de vase, demonstrând
de la început originalitatea și capacitatea interpretativă a
meșteșugarilor argintari geto-daci. Este cazul, în primul rând, al
cupelor conice, formă obișnuită la vasele din lumea elenistică.
Această formă, specifică rhytonurilor (fără suport de așezare),
este caracterizată de un anume mod de folosire; după umplere,
trebuiesc golite până la fund. Se cuvine amintit faptul că astfel
de forme se întâlnesc și la alte obiecte descoperite în alte locuri
din țara noastră: preotul-principe reprezentat pe obrăzarul drept
al coifului princiar getic „cu ochi” din aur, descoperit la
Băiceni-Cucuteni (județul Iași), ține în mâini un rhyton și o
cupă conică, drept vase ritualice. Chiar celebrul vas ceramic de
cult descoperit la Grădiștea de Munte (Sarmisegetusa Regia),
purtând nu mai puțin vestita inscripție „Decebalus per Scorilo”,
redă aidoma, dar la proporții mai mari, forma conică a vaselor
de la Sâncrăieni, iar în mai multe așezări geto-dace din Câmpia
Munteană au fost descoperite cupe conice miniaturale din lut.
Aceeași originalitate o constatăm și în cazul cupelor cu picior
de la Sâncrăieni. Față de cupele cu picior elenistice din sec. I
î.Hr., ce erau canataroide (similare veselor grecești cu picior
scurt și două toarte, numite cantaros – cărăbuș), cupele gen
Sâncrăieni au piciorul cilindric mai înalt, „împodobit” cu o
„nodozitate” centrală, acest fapt anulând necesitatea existenței
toartelor, ce doar măresc instabilitatea vaselor. Această
supraetajare de elemente seamănă, întrucâtva, cu grandilocvența
pe care barocul o va aduce mai târziu în istoria artelor. Aceste
cupe cu picior vădesc voința toreutului de a descoperi noul și de
a folosi elemente decorative cu totul noi, spre a putea transmite
un „mesaj”. Exterioarele cupelor hemisferice cu picior sunt
împodobite cu motive tipice așa-ziselor cupe deliene de
ceramică, descoperite cu precădere în așezările de la sud de
Carpați. Minunatele cupe geto-dace din argint descoperite la
Sâncrăieni au o simbolistică aparte și prezintă elemente unice cu
care sunt împodobite:motivul capetelor de vultur, simbolul
„valului curgător”, simbolul Pomului Vieții, dar și un motiv
vegetal ce asigură diversitatea imagistică dorită de către cel care
le-a creat. Același motiv îl întâlnim și pe coifurile princiaregeto
– dacice de argint descoperite la Porțile de Fier (în prezent la
Detroit – USA) și la Peretu-Pirum (Teleorman).Adăpostite în
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prezent în Sala Tezaurului din cadrul Muzeului de Istorie a
României din București, piesele componente ale Tezaurului
dacic de la Sâncrăieni ne „vorbesc” despre vremurile de glorie
ale strămoșilor noștri adevărați. Cinste lor!

Cupă geto-dacă conică din argint
Cupă geto-dacă cu picior din argint. Se poate observa la bază
simbolul Pomului Vieții. Cupa este ornată cu un motiv vegetal
(posibil iederă) simbol al nemuririi. Același motiv îl întâlnim pe
coifurile princiare de argint al Frăției Getice descoperite la
Porțile de Fier și Peretu-Pirum
Cupă geto-dacă cu picior din argint. Se poate observa motivul
„penelor de vultur” la baza semisferică a cupei, urmat de
motivul Mama Gaya Vultureanca, cap de pasăre cu ciocul
întreptat spre dreapta (Est), iar sus apare un brâu alveolar cu
ochi (Ochiul care vede tot)

Tezaurul geto-dacic de la Surcea
(jud.Covasna)
Conf. univ. dr. George V. GRIGORE – București
În anul 1934, cu ocazia unor săpături, s-au găsit
următoarele obiecte din argint: 1) o faleră, ovală,
reprezentând un călăreţ în mers spre dreapta. El ţine cu
mâna stângă frâul, iar cu dreapta mânerul unei săbii lungi.
Călăreţul, imberb, este îmbrăcat în armură şi poartă pe cap
coif; deasupra capului este un vultur cu aripile desfăcute.
a picioarele calului, redat în mişcare, cu piciorul stâng
ridicat, se află un câine (lup); 2). o faleră, rotundă,
reprezentând un grifon; marginile ambelor falere sunt
ornamentate cu semiove incizate; 3). patru baze de cupe, de
formă semisferică, ornamentate în relief (de sus în jos): şnur,
frunze de acant şi lotus cu vârful în jos, alternând; spaţiile dintre
vârfurile frunzelor sunt umplute cu puncte; (D = 7,2 - 7,3 cm);
toate piesele sunt din argint aurit; 4). şase nicovale de fier; 5).
un lingou de argint). Reprezentarea Grifonului Getic mai apare
pe scuturile de fier geto-dace din Cetatea Piatra Roșie, pe
fundurile paharelor bitronconice de argint geto-dacice tip
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Agighiol, pe coiful princiar de aur al Frăției Getice descoperit la
Coțofenești (jud. Prahova), pe vasele de aur din Tezaurul de la
Sânnicolau Mare (Banat), dar și în reprezentările existente pe
tezaurele geților sudici (traci) descoperite în Bulgaria. Falera era
un ornament care se purta la gât, ca medalion. Pe primul dintre
aceste medalioane descoperite la Surcea avem una dintre
primele reprezentări ale acvilei, cea care s-a consacrat în
heraldica românescă de mai târziu (Mama Gaya Vultureanca).
Tezaurul datează din sec. I î.Hr. Din localitate au fost culese și
fragmente de vase romane, care indică o stațiune foarte bogată
și de lungă durată. Prima atestare documentară a localității este
din anul 1567. Denumirile istorice românești ale locului au fost:
1787, Perr (Par); și din 1854, Surce (Surcea). Satul Surcea
aparține de comuna Zăbala (jud. Covasna) și se afla la 3 km
vest de Tamașfalău, pe DC 10. În perimetrul localității s-au
identificat mai multe unelte de piatră cioplită, fără precizarea
epocii. Pe ogorul unui locuitor au fost culese fragmente
ceramice, fusaiole de lut, oase de animale, lame de silex,
aparținând epocii neolitice, precum și fragmente ceramice, un
vas cu patru butoni, o ceașcă cu toartă, aparținând epocii
bronzului. În perimetrul localității s-au mai găsit fragmente
ceramice datate din prima și a două epocă a fierului.
Dacă ne dorim să înţelegem mai mult din identitatea
noastră, să înţelegem mai mult din rădăcinile noastre şi din
trecutul străbunilor noştri, ar trebui să ne întoarcem privirile
către inima României, acolo unde sunt cele mai numeroase
dispute legate de identitatea şi de istoria noastră. În judeţele
Harghita şi Covasna au fost descoperite de-a lungul timpului
peste 200 de aşezări, 34 de cetăţi şi peste 30 de tezaure, toate
GET-ice! În timp ce autorităţile se ocupă cu polemizările,
aceste descoperiri uluitoare nu sunt nici popularizate, nici puse
în valoare, deşi ar putea să lumineze o bună parte din vechimea
acestui popor român. În acestă zonă, totul a început pe la 1800,
cu descoperirile făcute întâmplător de ţăranii care îşi munceau
pământurile. Ei aduceau autorităţilor bucăţi ciudate de metal
vechi, sau cioburi, sau chiar vase întregi, pe care le descopereau
atunci când întorceau brazda cu plugul. Astfel de semnalări erau
destul de frecvente pe toată partea estică a Transilvaniei şi
aproape că nu există sat în care să nu se ştie câte un loc
„special”, o „vatră”. D. Scheint a fost printre primii cercetători
care a luat aminte la aceste descoperiri întâmplătoare şi a
început studierea sistematică a regiunii. A căutat în special
cetăţile şi aşezările fortificate, acestea fiind încă de pe atunci
obiect de dispută, mai ales pe problema datării: erau ele
construite înainte sau după descălecarea secuilor? Concluziile
sale vor fi în bună măsură politizate, vorbindu-se despre cetăţi
construite şi înainte, şi după venirea secuilor. Curios a fost însă
faptul că cetăţile considerate mai vechi se regăseau în legendele
locale, pe când cele mai noi nu se regăseau în poveştile
secuilor.Cercetările ulterioare au arătat că cetăţile mai noi au
fost construite de cele mai multe ori pe ruinele vechilor cetăţi
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sau fortificaţii. După studiul publicat de Scheint în 1833, au
urmat însă şi alte cercetări ale zonei. În perioada interbelică, A.
Ferenczi face primele săpături de anvergură, strict pe problema
dacică. Într-un moment în care nu se politiza atât de mult
cercetarea, descoperirile şi însemnările sale au avut o
importanţă foarte mare pentru cei ce au studiat ulterior, deşi
exagerări au mai existat, inclusiv legate de o „perioadă slavă” a
regiunii.În 1985, Viorica Crişan, acum directoare a secţiei de arheologie a Muzeului din Cluj, a ajuns la muzeul din Miercurea
Ciuc şi a început să pună cap la cap toate studiile de până
atunci, făcute despre dacii din estul Transilvaniei. Numai astfel
s-au mai „limpezit” izvoarele arheologice aflate aici. Pentru o
primă abordare, traseu „arheologic” de pe latura stângă a Râului
Negru este cel urmărit de noi, în această cercetare. Acesta
continua fie drumul ce intra prin Oituz – Breţcu - Ojdula, fie pe
cel denumit „Calea Vrancei” şi care pătrundea în depresiune la
Ojdula şi continua prin aşezările dacice de la Hilib, Ghelinţa,
Peteni, Zăbala, Tamaşfalău, Surcea, Telechia, Brateş, Boroşneu
Mare, Reci şi mai departe spre alte zone ale Daciei
intracarpatice. În acest drum ajungeau şi cei care treceau
muntele pe Bâsca Mare - Comandău - Covasna sau pe celelalte
căi dinspre Buzău. Este greu de spus dacă unul din cele două
trasee a fost mai intens utilizat sau nu. Cert este că şi pe cel de
al doilea se remarcă, pe lângă artefactele obişnuite ale
aşezărilor, tezaurele monetare şi de obiecte descoperite
la Ojdula (tezaur de monede greceşti), Hilib (tezaur format din
76 drahme Dyrrhachium, trei imitaţii de tetradrahme thasiene şi
un denar roman republican), Ghelinţa(2 tezaure, din care unul
de podoabe şi denari republicani romani (o brăţară în spirală,
decorată cu motive în relief executate prin ştanţare, 3
fibulefragmentare de tip Latčne târziu cu coardă exterioară, un
lanţ împletit, fragmentar şi monede romane republicane) şi altul
(compus din 200 monede greceşti Thasos, Apollonia şi
Dyrrhachium), sau Peteni (tezaur de monede şi podoabe
compus din 39 denari republicani romani (172 - 68 î.Hr), două
brăţări spiralice cu palmete, decorate cu motive în relief
realizate prin ştanţare, un colier fragmentar şi două fibule de tip
„linguriţă”, bucăţi de bandă de argint, o placă de bronz şi un
fragment dintr-o placă de fier).
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Cavalerul Zamolxian sau Danubian (cel care, cu
ajutorul calului se putea deplasa foarte repede) era dedicat unei
cauze sfinte: apărarea Marei Arii Getice europene, ca vatră a
unui vechi și important popor.

Falera nr. 1 din tezaurul geto-dac descoperit la Surcea (jud.
Covasna). Cavalerul Zamolxian sau Danubian „mărșăluiește”
către dreapta (Est; Soare-răsare). De sus este protejat de Mama
Gaya Vultureanca (Planeta Pământ), iar jos se află cățeualupoaică (Câinii Pământului, ce vor da semnalul în caz de
cataclism). Cu Gaya deasupra sa, Cavalerul apare protejat de
Marea Pasăre, precum faraonii egipteni cu Șoimul Sfânt
deasupra capului (simboluri comune ale Vechii Biserici ValahoEgiptene)
Falera nr. 2 din tezaurul geto-dac descoperit la Surcea (jud.
Covasna). Grifonul Getic apare orientat către stânga (Vest,
Soare-Apune). Ființa fantastică apare ca o combinație a forței
leonine a vieții (Zeița Sarmis) și a Planetei Pământ (Mama Gaya
Vultureanca; cea care „zboară” prin timp și prin cosmos-spațiu).
Este semnul „Restartării” vieții prin Apocalips (oprirea
timpului, căderea întunericului, Rezidirea Lumii prin
transformări planetare (ridicare munți, scufundare continente,
etc.), iar apoi revenirea la normal: apariția „Ziurelului de Ziuă”
și Începutul Noului Timp.Oamenii care vor trece de această
încercare vor deveni zei (vor trăi sute de ani, precum spune
Biblia; în aceasta constă Nemurirea de care se vorbește în
religie sau mitologii). Cele două falete din argint aurit ale
Tezaurului Geto-Dac de la Surcea (jud. Covasna)
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Tezaurului Geto-Dac de la Surcea (jud. Covasna). Datat
secolul I î.Hr.

Tezaurul geto-dacic de la Stânceşti
(jud. Botoșani)
Conf. univ. dr. George V. GRIGORE – București
Călătorii ce ajung în Moldova trebuie neapărat să viziteze și
cele două cetăți dacice de la Stâncești, descoperite abia la
mijlocul secolului XX. Aceste cetăți din satul Stâncești, comuna
Mihai Eminescu, județul Botoșani, sunt unele de mari
dimensiuni, considerate mai degrabă a fi o cetate dublă.Ele sunt
așezate pe un deal cu pantă lină, într-o zona de șes, la ieșirea din
Botoșani spre Suceava, la aproximativ cinci kilometri vest de
Botoșani. Accesul către ele nu este deloc greoi, făcându-se fie
din drumul național ce leagă Botoșaniul de Suceava, fie din
localitatea Stâncești (cetăți inepugnabile, ce au rezistat ca o
stâncă în calea dușmanului; „Stâncă-ești”), prin urcarea unui
mic drum de țară din dreptul bisericii din localitate.Cele două
cetăți sunt datate a fi construite în secolele VI-III î.Hr. și au fost
realizate dintr-un puternic val de pământ, dotat cu șanț de
apărare.Cetățile vechi de 2.500 de ani ne apar impozante și în
ziua de astăzi, după atâta vreme, valul de pământ al fiecăreia
având peste cinci metri înălțime, iar adâncimea șanțului de
apărare ajunge la șapte metri.Prima cetate esteînconjurată de un
șanț de vreo 12 metri lățime. Doar înspre partea de est există o
întrerupere în valul de pământ, unde se crede că exista intrarea
în cetate, înaltă de vreo 4 metri. În partea de sud se
păstreazăruinele unui turn și a unei locuințe.Cea de-a doua
cetate este amplasată la sudul celei dintâi și are și ea val de
pământ împrejmuitor înalt tot de până la cinci metri. La
Stânceşti strămoşii noştri au creat unadevărat sistem de
fortificaţii – Stânceşti I şi Stânceşti II – care, împreună cu alte
importante cetăţi dacice din Moldova (Cotnari, Moşna, Bunești
etc.), alcătuiau o puternică linie de apărare împotriva atacurilor
populaţiilor de stepă. Cea dintâi dintre aceste cetăţi, Stânceşti I
– întinsă pe o suprafaţă de 22 hectare – a fost ridicată la sfârşitul
sec. VI î.Hr. şi a dăinuit până la sfârşitul sec. III î.Hr. A doua –
acoperind 23 hectare – a fost construită în vecinătatea primeia,
în sec. IV î.Hr., şi a fost abandonată tot la sfârşitul sec. III î.Hr.,
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sub impactul invaziei bastarnilor – populaţie germanică ce
locuia teritoriul de la nord de Carpaţi şi la est de
Vistula.Cercetările efectuate în anul 1965 la una dintre aceste
cetăţi, denumită convenţional Cetatea II de către arheologul
ieşean Adrian C. Florescu, au condus la descoperirea – sub
podeaua unei locuinţe de suprafaţă din cuprinsul fortificaţiei – a
uneia dintre cele mai neobişnuite piese de orfevrărie din
antichitatea noastră; aceasta este o aplică din aur lungă de 47,80
cm, cu o lăţime maximă de 9,70 cm, ce cântăreşte 100 grame şi
are o formă ciudată, de animal fantastic – capul de mistreţ,
trupul acoperit cu solzi, asemenea unui peşte, coada
asemănătoare celei a păsărilor.În acelaşi vas în care fusese
ascunsă această piesă de aur, se aflau alte două obiecte tot de
aur, însă de mai mici dimensiuni (unul foarte deteriorat), înalte
de 18,50 cm, late de 8 cm şi cântărind doar 10 grame, alături de
zăbale şi fragmente de pulpare din bronz.Iată un tezaur getodaciccare nu a fost descoperit din întâmplare, ca majoritatea
tezaurelor de la noi, ci în timpul săpăturilor sistematice.
Marea aplică zoomorfă geto-dacă din aur descoperită
la Stânceşti reprezintă o ființa fantastică. Acest amestec aparent
grotesc reprezintă „amestecul” celor trei „spații” locuite de
viețuitoare: pământul, apa și cerul. Aplica reprezintă viața, în
complexitatea sa, dar și credința în metamorfoza cosmică
periodică (renaștere).Alături de acesta s-au mai descoperit două
aplice mai mici din aur, reprezentând probabil pe Zeița-Cocon
sau Zâna Florilor (Înfășata, Înmugurita, Înbobocita). S-au
descoperit două asemenea aplice, dar una în stare de degradare
accentuată. Cei doi idoli antropomorfi (cu formă de fiinţă
umană, făt), realizaţi din foiţe subţiri de aur, au formă de frunză
şi pliuri orizontale paralele şi arcuite, cu marginile în
relief.Piesele aparţin secolelor V – IV î. Hr. şi sunt unicate în
arta geto – dacică.Specialiştii susţin că toate cele trei piese erau
destinate cultului, dar, fiind descoperite laolaltă cu alte obiecte
de harnaşament (folosite la înhămarea, înșeuarea și conducerea
calului), se crede, de asemenea căpiesa cea mare ar fi un frontal
de cal, iar celelalte două – obrăzare în formă de ureche de cal.
Unii spun că ar aparţine sciţilor, un popor nomad de stepă, dar
atras de strălucirea aurului (de sorginte tot getică). Eu însă cred
că există o asemănare între piesa din tezaurul de la Stânceşti şi
forma steaguluiemblemă al dacilor, un cap de lup cu corp de
şarpe, sau coadă de dragon. Ideea prin care au fost create a fost
comună, aceea a combinării animalelor-simbol, rezultând astfel
animale fantastice și mesaje - simbol. Aşadar, cred că obiectele
au fost făurite de meşteri geto-daci. Posibil ca cele trei aplice să
facă parte dintr-un harnașamant cabalin mai complex al unui
principe sau preot geto-dac, sau ca parte componentă a unui
altar.
După Revoluție, pământul pe care se află cele două
cetăți dacice a fost redat oamenilor din sat, așa căastăzi, pe
suprafața primei cetăți se cultivă acum porumb, iar suprafața
celei de a doua cetăți este împădurită. În județul Botoșani,
alături de cetățile dacice de la Stâncești, au mai fost făcute
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descoperiri similare la Dersca și Copalău. Cercetări arheologice
din perioada 1960-1970 arată însă că, la Stânceşti, în zona
numită de localnici „Bobeică”, s-au aflat într-adevăr două cetăţi
dacice, lipite una de cealaltă. Săpăturile au fost coordonate
atunci de arheologii ieşeni Adrian şi Marilena Florescu. Aceştia
au stabilit că ambele cetăţi ocupau împreună aproape 50 de
hectare şi erau un bastion de apărare al traco-geţilor în faţa
calăreţilor de stepă - sciţii, cimerienii sau sarmaţii. Practic, unul
dintre cele mai mari sisteme de fortificaţii ale dacilor de pe
teritoriul României. „Sunt cetăţi de apărare, fără doar şi
poate”, explică arheologul botoşănean Aurel Melniciuc,
manager al Centrului Judeţean pentru Promovarea şi
Conservarea Tradiţiilor Populare. „Frapează prin suprafaţa
lor. Sunt, cred, printre cele mai importante din ţară pentru
perioada în care au fost datate. Adică secolele VI-III î.Hr. Aici
traco-geţii se apărau împotriva călăreţilor din stepele nordpontice, în principal sciţii, dar şi a triburilor germane ale
bastarnilor. Din ceea ce se ştie, se pare că cele două cetăţi nu
ar fi fost cucerite. În orice caz, dau ideea unei organizări
politico-militare închegate şi importante aici, pe teritoriul
judeţului Botoşani“, ne mai spune Melniciuc. Din păcate, doar
10% din suprafaţa uriaşă a celor două cetăţi a fost explorată, în
anii ‘60 - ‘70. De atunci şi până astăzi, arheologii au mai călcat
doar ocazional pe la Stânceşti, fiindcă nu sunt bani pentru
continuarea săpăturilor.„Este o lucrare de mare anvergură şi
necesită fonduri importante. Este foarte greu pentru cineva să
facă rost de o finanţare în acest sens“, spune un alt arheolog din
Botoşani, Daniel Ciucălău. Pământul sub care sunt îngropate
cetăţile dacice de la Stânceşti a fost împărţit ţăranilor după
1991. Locurile în care se aflau aşezările şi turnurile cetăţii au
fost transformate în ogoare şi au fost arate. Chiar şi astăzi,
brazda plugului scoate la iveală piese de ceramică, vârfuri de
săgeţi sau fragmente de vase. „Aceste cetăţi trebuie salvate.Ele
au fost declarate abia la sfârşitul anilor ‘90 monument istoric.
Încercăm să facem împreună cu Consiliul Judeţean, cu oameni
de ştiinţă, un proiect pentru a le salva. Expropriem terenurile,
organizăm un şantier arheologic pe o suprafaţă mare şi poate
recondiţionăm o parte din ele. Avem nevoie de fonduri însă.
Este o crimă ce s-a întâmplat acolo“, spune Aurel
Melniciuc. Deşi autorităţile nu şi-au dat interesul să promoveze
cetăţile de la Stânceşti, faima fortificaţiilor traco-getice a făcut
înconjurul ţării în mediul arheologic. În timpul săpăturilor din
anii ‘70, Adrian şi Marilena Florescu au fost cei care au
descoperit sub podeaua unei case din interiorul cetăţii piese
stranii ale Tezaurului geto-dacic. Obiectele au fost transportate
imediat la Muzeul Naţional de Istorie a României din Bucureşti,
unde se află şi astăzi în Sala Tezaurului. Specialiştii spun că
sunt piese de o valoare rară. Așa credem și noi, cei pasionați de
trecutul nostru strămoșesc.
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Marea aplică zoomorfă geto-dacă din aur descoperită la
Stânceşti (jud.Botoșani). Ființa fantastică are capul de mistreț,
corpul de pește și coada de pasăre. Acest amestec aparent
grotesc reprezintă „amestecul” celor trei „spații” locuite de
viețuitoare: pământul, apa și cerul. Doar în timpul Apocalipsei
cosmice acestea se vor amesteca, dând naștere la zidirea noului
pământ, dar și la apariția noilor specii de viețuitoare. Aplica
reprezintă viața, în complexitatea sa, dar și credința în
metamorfoza cosmică a cataclismului planetar periodic.

Aplica mică geto-dacă din aur descoperită la Stânceşti
(jud.Botoșani).Zeița-Cocon sau Zâna Florilor (Înfășata,
Înmugurita, Îmbobocita). S-au descoperit două asemenea aplice,
dar una în stare de degradare accentuată.
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Din tainele istoriei: misterul plăcuţelor de
la Sinaia
Marioara GOLESCU
De peste 100 de ani, în subsolurile Institutului de

Dan Romalo avansează două ipoteze: fie aceste extraordinare
obiecte sunt autentice, şi atunci avem de a face cu cea mai
importantă descoperire făcută vreodată în domeniul istoriei
vechi, căci ele descriu cu lux de amănunte lumea dispărută a
geto-dacilor, de acum 2000 de ani, fie sunt nişte falsuri de o
anvergură şi de o ingeniozitate nemaivăzute, făcute cândva de
un geniu enciclopedic şi vizionar, cu ajutorul unor mijloace
necunoscute.

Arheologie din Bucureşti zace uitată şi prăfuită o posibilă
comoară a istoriei româneşti: zeci de plăcute turnate în
plumb, relatând în imagini şi într-o limbă necunoscută o
cronică a regilor daci.
otul a început pe la sfârşitul anului 2003, când o carte
stranie venea să tulbure somnul experţilor noştri în
istorie veche şi arheologie. Autorul, un distins inginer
pensionar, atrăgea atenţia în scrierea sa asupra unor tulburătoare
obiecte pe care le văzuse şi le fotografiase în tinereţe, prin anii
40, în subsolurile Muzeului de Antichităţi din Bucureşti.

T

Posibile reprezentări ale regilor Sarmis și Moliseio

Era în vremea războiului. Dan Romalo era pe atunci student, şi
obiectele acelea bizare, pe care fusese chemat să le fotografieze,
aveau să-l obsedeze toată viaţa. Era vorba despre câteva zeci de
tăbliţe de plumb, absolut fascinante, acoperite în întregime cu
imagini şi cu înscrisuri într-o limbă necunoscută, o formidabilă
epopee imprimată pe suprafaţa metalului cenuşiu: oştiri de
luptători înarmaţi cu lănci şi cu scuturi, purtând în frunte
stindarde, chipuri de regi şi de zei, cetăţi impresionante, cu
palate şi temple decorate cu însemne heraldice, o lume
uluitoare, gravată în plumb, cu o migală şi cu o artă de
excepţie…Şaizeci de ani mai târziu, pasionatul inginer, acum
aproape octogenar, reuşeşte să publice din puţinii lui bani cartea
vieţii sale, explozivă nu doar prin ineditul conţinutului ei, ci şi
printr-o dezvăluire şocantă: preţioasele relicve de plumb din
subsolul Institutului de Arheologie nu fuseseră niciodată
cercetate ştiinţific, printr-o expertiza temeinică, fiind, practic,
aruncate la coş.
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În cazul acesta, falsul – mai vechi de o sută de ani, ar aparţine,
şi el, istoriei, şi ar merita să intre în cartea recordurilor, la
capitolul “cele mai ingenioase falsuri”. Ambele ipoteze sunt
fascinante şi nasc o sumedenie de întrebări: de unde provin
aceste tăbliţe din plumb? De ce nu am auzit niciodată despre
ele, fie falsuri sau nu? Iar dacă sunt falsuri, atunci cine este
eruditul care a reuşit un fals-capodopera de asemenea proporţii
şi, mai ales, în ce scop? Ce s-a întâmplat cu obiectele acestea
între 1940, atunci când Dan Romalo le-a văzut pentru prima
dată, şi 2003, când a reuşit, în cele din urmă, să le facă publice?
De ce nu au fost cercetate niciodată temeinic de către istorici şi
arheologi? De fapt, căutând răspunsuri la aceste întrebări, am
descoperit că povestea acestor tăbliţe a fost învăluită de mister
încă de la bun început, ca nimeni nu ştie de unde au apărut, cine
le-a adus şi nici cine ar fi putut să le producă. Ca într-un roman
poliţist, orice încercare de a străpunge ceata misterului, de a afla
cum au ajuns aceste obiecte în subsolurile Muzeului de
Antichităţi, eşuează.
De fapt, cel mai misterios lucru este chiar felul în care, timp de
zeci de ani, aceste plăcuţe stranii şi povestea pe care ele încă nu
au spus-o au reuşit să evite orice fel de publicitate, orice fel de
studiere ştiinţifică adecvată. În mod incredibil, timp de aproape
o sută de ani, nu au fost nici măcar înregistrate ca obiecte de
inventar, astfel că multe dintre ele au dispărut, poate pentru
totdeauna. E ca şi cum destinul lor le-ar fi ferit de lumina
reflectoarelor, ca şi cum ar fi vrut să le ţină mereu în umbră, ca
şi cum ar fi vrut să le piardă urma şi nimeni să nu vorbească
despre ele.
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Început de drum. Marioara Golescu, o doamnă distinsă,
pasionată de istorie

kilograme de plumb apăruseră parcă din neant acolo, în
subsolurile muzeului, şi nimeni nu ştia de unde.” http://www.vatradaciei.ro/din-tainele-istoriei-misterul-placutelor-de-la-sinaia/

Sunt într-un ascensor, pe cât de vechi, pe atât de silenţios,
luminat de un bec chior, undeva, în preajma parcului Cişmigiu.
Îl caut pe Dan Romalo. Până la urmă, un mister este un mister şi
oricine are dreptul să încerce să-l dezlege, inclusiv un inginer
pensionar, pasionat de istorie. Sun la uşă. Mă primeşte un tip
distins şi zâmbitor, iar apartamentul în care locuieşte emana cu
adevărat ceva din atmosfera anilor buni, de dinainte de război,
ca şi cum el ar fi rămas pentru totdeauna legat de timpul acela.
Bem ceai parfumat, din ceşti de porţelan fin.
Gazda mea are pe genunchi un album vechi cu fotografii,
începutul marii sale aventuri, nişte fotografii pe care le-a făcut
cu foarte-foarte mult timp în urmă, la cererea unei prietene de
familie. “Marioara Golescu – poate că numele ei nu vă este
complet necunoscut – făcea parte dintr-o veche familie de boieri
şi de cărturari şi, aşa cum era obiceiul pe timpul acela, avea tot
felul de pasiuni intelectuale. Scria poezii, călătorea, picta şi se
pasiona de istorie şi mitologie. Marioara Golescu era prietena
mamei mele, Nadejda Romalo, care-i împărtăşea curiozitatea şi
preocupările. Ei, şi de la această doamnă, care era istoric
amator, am auzit pentru prima dată de aceste plăci de plumb.”
Dan Romalo se ridică din fotoliu, înalt şi suplu, şi-mi aduce o
fotografie mică, ovală, din care mă priveşte un cuplu de tineri
îmbrăcaţi după moda anilor 20. Sunt părinţii lui, zâmbitori şi
frumoşi, în grădina din faţa unui conac superb. “Erau la conacul
lor de la ţară, erau alte vremuri, şi pe-atunci mai existau
asemenea… amatori cultivaţi, cum erau mamă mea şi Marioara
Golescu, care se învârtea în lumea istoricilor, publicase lucruri
esenţiale, un studiu despre tablourile votive din Tara
Românească, mergea la congrese de istorie cu Iorga, era o
pasionată. Ea m-a chemat într-o bună zi să fac acele fotografii
cu plăcile de plumb din subsolurile Muzeului de Antichităţi. Nu
aveam să le uit niciodată.
La vremea aceea, director al muzeului era istoricul Ion Nestor,
şi acesta îi spusese Marioarei Golescu să publice o carte despre
ele, pentru că un profesionist ca el se temea să nu fie discreditat
de o asemenea întreprindere. Deja, la ora aceea, plăcile erau
considerate falsuri, fără ca nimeni să le fi studiat temeinic şi
fără ca cineva să ştie de unde provin. Marioara Golescu credea
că ele ar fi fost aduse de Grigore Tocilescu, care le-ar fi primit
la rândul său de la cineva.
Însă această informaţie nu se verifică în nici un fel, pentru că ar
fi fost precizat acest lucru în arhivele muzeului sau, cel puţin, în
manuscrisele, în scrisorile lui Tocilescu, aflate acum la
Biblioteca Academiei. Nimic, nici o referire, nicăieri. Sute de

25

Un mormânt „pictat” cu psalmi acum 1600
de ani, descoperit la Mangalia
Conf. univ. dr. George V. GRIGORE – București
Una dintre cele mai vechi aşezări cunoscute din ţară,
anticul Callatis, revine în atenţia iubitorilor de istorie.
Arheologii au descoperit aici un mormânt pictat cu psalmi,
aflat în necropola paleo-creştină (romano-bizantină, de
secol IV-V d.Hr), o raritate pentru astfel de monumente
funerare.
cest mormânt se află la aproximativ 1,5 km spre vest de
zidul de apărare al cetăţii Callatis, pe strada Oituz, la
aproximativ 100 m după traversarea căii ferate. Aici au
mai fost descoperite morminte construite din lespezi sau blocuri
de piatră cioplite şi morminte de tip hypogeum, dar nu într-o așa
bună stare de conservare. Mormântul se află la 1, 20 m faţă de
actualul nivel de călcare al solului, accesul în camera funerară
făcându-se printr-un „dromos” ce are tavanul boltit, fiind
acoperit cu plăci de calcar şi cinci trepte din blocuri de calcar
fasonate.

A

Cercetătorul ştiinţific doctor Sorin Marcel Colesniuc, şeful
Muzeului de Arheologie „Callatis” din cadrul Complexului
Cultural din Mangalia, ne-a declarat că în anul 1959, în partea
de vest a oraşului Mangalia, au fost cercetate mai multe
morminte aparţinând necropolei romano-bizantine a cetăţii
Callatis, datată în secolele IV – VI d.Hr. Cercetările au
continuat în anul 1967, numărul mormintelor ridicându-se la
peste 150. „Cercetările au continuat de-a lungul timpului (în
anii 1983, 1998, 2000 etc), ultimele descoperiri în necropola
romano-bizantină fiind realizate în vara acestui an, cu prilejul
unor cercetări arheologice având caracter preventiv.
Adâncimea la care se aflau mormintele era cuprinsă între un
metru şi un metru şi jumătate şi erau orientate pe direcţia est –
vest. Cele mai multe dintre ele erau construite din blocuri de
piatră frumos cioplite, sau lespezi de piatră. Unele dintre
blocurile de piatră erau fragmente arhitectonice refolosite, care
proveneau din cetatea Callatis,” a subliniat dr. Sorin Marcel
Colesniuc. Arheologii spun că majoritatea mormintelor sunt
colective (de familie), numărul scheletelor descoperite într-un
asemenea mormânt fiind cuprins între două şi şase, însă uneori
erau mai multe. Defuncţii fuseseră îngropaţi unii peste alţii, pe
spate, cu capul spre vest şi picioarele către est.
O categorie aparte de morminte, din necropola paleo-creştină de
la Callatis o constituie mormintele de tip hypogeu (construcţii
subterane formate din mai multe încăperi). Aceste construcţii
demonstrează existenţa unor familii înstărite în cetatea Callatis.
De asemenea, au mai fost cercetate morminte de înhumaţie cu
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protecţie de olane, morminte în ciste de piatră realizate din plăci
de calcar (unele tencuite) sau din blochete de calcar, dar şi
morminte în gropi simple. Numeroase vase de lut ars, opaiţe,
vase din sticlă şi bijuterii (cercei confecţionaţi din aur, mărgele
din sticlă şi cornalină, brăţări din sârmă de bronz), fibule de
bronz şi monede au fost descoperite în zona necropolei romanobizantină.
Dr. Colesniuc a mai afirmat că un mormânt deosebit de
important, unde au fost înmormântaţi 20 de defuncţi, a fost
descoperit la adâncimea de 1,20 m. Monumentul arheologic a
fost cercetat în anul 1983. Intrarea în mormânt se făcea printrun dromos (culoar de acces) cu o lungime de 3 m. Acesta era
prevăzut cu 5 trepte. Camera funerară are lungimea de 3,60 m,
lăţimea de 2,30 m şi înălţimea maximă de 2,18 m. „Tavanul este
boltit, tencuit cu un liant alb-cenuşiu, cu plevă în compoziţie.
Interesant este faptul că, în antichitate, accesul în camera
funerară s-a realizat printr-o intrare aflată pe peretele de est,
dromosul fiind blocat cu o lespede de calcar. Pe pereţii
dromosului şi deasupra intrării în camera funerară sunt pictate,
cu vopsea roşie, mai multe cruci. Tot aici, a fost descoperită şi
o inscripţie în limba greacă, scrisă cu vopsea roşie. Textul,
tradus în limba română, este următorul: „Doamne ajută-mă şi
spală-mă!”, semnificaţia fiind aceea de mântuire”, a subliniat
Colesniuc.
Şi în camera funerară exista câte o cruce, pe fiecare dintre cei
patru pereţi, pictată cu aceeaşi vopsea roşie. Interesant este şi
faptul că în camera funerară, pe pereţii de vest şi de est, au fost
realizate opt orificii în care au fost fixate patru bârne, ce
susţineau o podea pe care s-au practicat ultimele înhumări. O
altă inscripţie în limba greacă, scrisă tot cu vopsea roşie, a fost
descoperită pe peretele de vest. Textul inscripţiei este: „Nu mă
voi teme Doamne, pentru că Tu eşti cu mine”.

funerare din necropola romano-bizantină toate ne descriu viaţa
spirituală a callatienilor, în secolele IV-VI d.Hr.
Mormântul pictat cu psalmi, din necropola paleo-creştină a
Callatisului, reprezintă o raritate pentru monumentele
arheologice din perioada creştinismului timpuriu a Dobrogei și
prin punerea sa în valoare se va arăta perenitatea elementului
creștin multimilenar.

Mazilirea lui Constantin Brâncoveanu
Dragoș VLĂDĂU
Crețeștii de Sus, jud. Vaslui
Constantin Brâncoveanu s-a născut în ziua de 15 august
a anului 1654 la Brâncoveni, în fostul județ Romanați, din
părinții Matei zis și Papa Brâncoveanu, boier din neamul lui
Matei Basarab, și Stanca sora domnitorului Șerban
Cantacuzino. De mic copil rămâne orfan de tată rămanând
în grija mamei și a stolnicului Constantin cel care îl va
îndruma spre o cariera politică 1.
e 29 octombrie 1688, Constantin Brâncoveanu este uns

P

voievod al Țării Romanești urmând să aiba una din
cele mai lungii domnii din istoria Munteniei. Această

alegere s-a datorat dorinței unchilor săi stolnicul Cantacuzino și
spatarul Mihai Cantacuzino, frați ai domnitorului răposat
Serban Cantacuzino.
Constantin Brâncoveanu a moștenit de la părinții și socrii săi
o avere însemnată, pe care o sporește prin calitățile lui de bun
gospodar.

Domeniul său financiar devine din ce în ce mai

mare, cu proprietăți ce se întindeau de la Mehedinți pâna la
Buzau, și din Arges pâna la Dunăre, fiind considerat cel mai
bogat propietar funciar pe care l-a avut Țara Românească.
Multe dintre aceste proprietați au fost închinate ctitoriilor
brîncovenești, în special Mănastirii Brâncoveni, necropola
părinților săi. La sfarșitul domniei sale, el a devenit unul dintre
cei mai bogați oameni din sud-estul Europei, numit de turci
Cercetările au demonstrat că au existat două faze distincte în
care s-au realizat înhumările. În prima fază au fost înhumaţi 11
defuncţi, ale căror resturi au fost descoperite în gropile săpate în
cele patru colţuri ale camerei funerare. În adâncitura din colţul
de sud-est a fost descoperită şi o cruce din aur, cu o piatră roşie
în centru. În cea de-a doua fază au fost înhumaţi 9 defuncţi (pe
podeaua de scândură menţionată mai sus), după ce au fost
adunate rămăşiţele celor 11 schelete şi au fost îngropate în
colţurile camerei funerare. Ultimii înhumaţi aveau, ca inventar
funerar, vase ceramice şi un vas din bronz. Inventarul funerar,
stilul de construcţie şi inscripţiile descoperite, monumentele
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Altân-Bey, adica prințul aurului.
Aflând

de

avuțiile

pe

care

le

deținea

Constantin

Brâncoveanu, sultanul turc, Ahmet al III- lea, căuta să pună
mâna pe acestea. Și nu era singurul dușman al domnitorului căci
marele vizir Gin Ali Pașa nu putea să-l agreeze deloc dorind
mazilirea domnitorului imediat dupa ce se instalase în funcția
1 Domnitorii și Ierarhii Țării Românești. Ctitoriiile și mormintele lor,(album),
Editura Cuvantul Vieții, București, 2009, p. 235 .
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de vizir. Motivul invocat pentru prinderea familiei Brâncoveanu

Maria Brâncoveanu4, astfel că relația de rudenie dintre Ianache

a fost trădarea. Este vorba de lupta dintre Rusia și Turcia din

Văcărescu și domnitor era aceea de văr din partea soției.

anul 1711, care a avut loc la Stănilești, pe valea Prutului. În
aceasta bătalie s-a confruntat armata rusească condusă de Petru
cel Mare căruia i s-a alăturat domnitorul Moldovei Dimitrie
Cantemir, cu armata turceasca condusă de Mehmet Pașa.
Brâncoveanu nu a intrat în lupta deși fusese invitat de catre țarul
Rusiei. Creștinii sunt înfrânți, iar rușii au trebuit să cedeze
turcilor cetatea de Azov, precum și alte teritorii din nordul
Mării Negre1.

Anton Maria Del Chiaro în lucrarea Revoluțile Valahiei
publicată la Viena în anul 1718 consemneaza capetele de
acuzare trimise către Poartă de cei care îl tradase pe domnitorul
muntean. Dacă unele dintre ele, precum bogațiile pe care le
acumulase și faptul că locuia o lunga perioadă de timp la
Târgoviște, de unde ar putea fugi mai ușor în Transilvania cu
toata familia și averea sa erau cunoscute bine de catre Înalta
Poartă, altele precum corespondența cu marile puteri creștine,

În primăvara anului 1714 sosi la București un reprezentant al

primirea titlului de Prinț al Sfântului Imperiu Roman,

sultanului. Acesta fără a descoperi intenția Porții, anunțase că

cumpărarea de moșii în Transilvania, depunerea unor mari sume

era doar în trecere spre cetatea Hotinului. Totuși a fost primit cu

de bani la Viena și Veneția, baterea de monede cu chipul său și

mare alai de domn și de sfatul boierilor iar Mustafa Aga

procurarea de obiecte pe care însuși sultanul nu le poseda, deși

împlinește gestul simbolic al mazilirii aruncându-i o năframă

erau cunoscute în anumite cercuri ale capitalei

neagră de mătase pe umăr. Citindu-se porunca sultanului,

Otoman, erau trecute cu vederea prin darurile consistente oferite

Brâncoveanu este acuzat de tradare față de Poartă și prin urmare

de către domnitor5. Referitor la baterea de monede, Del Chiaro

trebuia dus la Constantinopol alaturi de întreaga lui familie2. În

ne informeză, că aceste monede nu erau de fapt monede ci doar

vinerea Paștelui turcii aveau să plece împreună cu prizonierii

niste medalii comemorative și justifică emiterea lor.

spre Cetatea celor Șapte Turnuri numita în turcește Yedikule .

Românească aflându-se sub suzeranitate turcească nu avea

Familia dusa în exil număra pe: Domnul Constantin, doamna

dreptul să bată monedă. Această medalie era pregătită spre a fi

Maricica, fiul Constantin cu soția acestuia, Anița Balș

dăruită nobilimii cu ocazia sărbătoriri vârstei de 60 de ani de

împreuna cu copilul lor, Constantin, de numai șapte ani, fiii

viață și a 26 de ani de domnie.

Imperiului

Țara

Ștefan, Radu și Matei, și ginerii Serban Greceanu (soțul Ilinca),
Iordache Crețulescu (soțul Saftei), Nicolae Rușeț (soțul
Ancuței) și Constantin Băleanu (soțul Smarandei)3. În noapte de
Inviere a anului 1714, dupa ce i-au fost confiscate toate averile,
familia Brâncoveanu a trecut Dunărea și după trei săptămani de
drum au ajuns la Istambul, unde împreună cu toți barbații din
familie au fost închiși în temniță. Ianache Văcarescu nu era
ginerele lui Brâncoveanu ci sfetnicul său de nădejde iar
executarea lui alături de membrii familiei s-a datorat atât
apropieri lui față de domn cât și faptul că cunoștea toate tainele
legate de averea Brâncovenilor. Ianache era fiul vel spatarului
Negoiță Văcarescu, căsătorit cu Stanca, verișoara doamnei

1 Gherasim Cristea, Viața Sfântului Martir Constantin-Vodă Brâncoveanu și a celor
împreuna patimitori cu Dânsul, Ed. Episcopiei Râmnicului, Râmnicu-Vâlcea, 2001, p. 107.
2 Nicolae Iorga, Viața și domnia lui Constantin Brâncoveanu, București, 1914, pp. 206207.
3 Gherasim Cristea, op. cit. , p. 194.
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În capitală, Brâncoveanu împreuna cu fiul său cel mare, sunt
supuși la diferite torturi pentru a afla secretele despre avera lor.
După un timp ei sunt scoși din închisoare pentru a fi decapitați
în prezența sultanului, iar înaintea acestui moment Brâncoveanu
își încurajeaza fiii prin urmatoarele cuvinte: ,,Fiii mei, fiți
curajoși, am pierdut tot ce am avut în aceasta lume. Cel puțin
să salvam sufletele noastre și să ne spălam păcatele cu sângele
nostru,,6.
Mai departe autorul relatează:,,Primul decapitat fu Văcărescu,
apoi prințișorul cel mic Mateiaș, apoi Radu, Ștefan și
Constantin, iar în final nenorocitul Voievod părintele lor care a

4 Mircea Păcurariu, Sfântul Mucenic și Mărturisitor Ianache Văcărerscu, sfetnicul prețios
al domnitorului Brâncoveanu , în Ziarul Lumina din 20.08.2010.
5 Mihail Stanciu, ,, Studiu introductiv,, ,în Anton Maria Del Chiaro, Revoluțiile Valahiei,
Editura Basilica, București, 2012, pp. 128-129.
6 Ibidem, p. 139.
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fost spectator la aceasta cruzime și barbarie " 1. După aceasta

ienicieri, pentru ca mulțime venise să vada ,,sângerosul

tragedie capetele celor uciși fură purtate prin oraș pe prăjini.

supliciu"6. La autor găsim o consemnare a cuvintelor fiului cel

S-a strâns multă lume în jurul acestor cadavre iar Marele

mai mic care nu reușea să înțeleagă de ce trebuie să moară el

Vizir, temandu-se de vreo răscoală ordonă aruncarea

pentru o greșeala ce nu o făcuse: ,,La vârsta mea pot eu avea o

cadavrelor în mare de unde pe ascuns au fost pescuite de câțiva

vină așa de mare care să merite o moarte asa de crudă de mă

creștini și îngropate într-o mănastire numita Calachi lângă

pedepsiți pe mine mare sultan ? Nu eu, ci alții au fost cei care

Constantinopol

2.

De o mare importanță în rândul izvoarelor cu privire la
martiriul lui Brâncoveanu sunt cele provenite de la martorii
oculari ai dramaticului eveniment.

m-au adus aici și care au fost împotriva ta. Dă-mi voie să-mi
trăiesc tinerețea, vei vedea cu câta credință îți voi sluji. Dacă
pe mine creștin mă vei slobozi cu iertarea ta, mă voi face
musulman, daca de asta ține iertarea mea. Nu vreau să mor
platind greșelile părintești cu o pedepsă asa de grava"7. Auzind

Aubry de la Motraye este un călator francez care petrece

domnitorul cuvintele copilului său nu cutează săi răspundă

peste douazeci si cinci de ani călătorind prin Europa, Asia și

spunând că nu a existat nimeni în familia sa care să își piarda

Africa, traversând și țările romane, despre care oferă amănunte

credința iar ,,nenorocitul acesta, deși e fiul meu să-și platească

importante. În august 1714 el se afla la Istambul în slujba

capul cu sângele său dacă și-a pierdut cinstea prin prostia sa"8.

regelui Suediei Carol al XII-lea și ia parte la decapitarea
Brâncovenilor, pe care îl consemneaza concis 3 . El spune ca
sultanul porunceste executarea acestora, ceea ce s-a realizat, sub
ochii lui,,,în mai puțin de un sfert de ceas". Gâdele îi pune în
genunchi și li se permite să facă o scurtă rugăciune, după care
sunt tăiate capetele clucerului și fiului mai mare, oprindu-se
însă în fața celui mai mic care ,,ceru să i se cruțe viața, primind
în schimb să se faca musulman" 4. Văzand aceasta, domnitorul

O variantă diferită față de aceste mărturii ne oferă francezii
Des Alleurs și Mignot și venețianul Andrea Memmo. Mai întâi
ei insistă asupra faptului că Brâncovenilor le-a fost propusă
salvarea vieții cu condiția trecerii la islam, propunere refuzată
cu tărie de domnitor, fiul cel mic a cerut sub teroarea morții că
vrea să se faca musulman. În ciuda acestei mărturisiri sultanul
nu îl lasă în viață pe motiv că alegerea a fost făcută de teama
morții și nu din convingere. 9

îl întărește, iar fiul, plin de curaj accepta situția și îi spune
gâdelui: ,,Vreau să mor creștin, lovește". După aceea este

După cele întâmplate doamna Maria împreuna cu nurorile ei

decapitat și voievodul, trupurile lor sunt aruncate în mare iar

și cu singurul nepoțel, Constantin scăpat de la moarte au fost

capetele expuse ,,în fața porții seraiului și au ramas acolo timp

închiși într-un oraș turcesc din Asia pâna in 1715 10, iar după

de trei zile"5.

aceea a fost exilată până în anul 1717, în Anatolia11. În mare

Francisc Gosciecki, preot iezuit care l-a însoțit pe un sol al
Poloniei la Istambul, este și el martor la decapitare. El spune că
Bâncoveanu a fost ținut în închisoarea Edicule unde a fost
chinuit pentru a-și marturisi averea, iar după un timp este dus
împreună cu fiii săi într-o piață lânga serai în fața Galatei unde

taină osemintele lui Brâncoveanu au fost aduse în Țara în anul
1720 de către soția sa după cum relateaza Nicole Iorga.12 Ele
au fost îngropate în biserica Sf. Gheorghe Nou din București
care era ctitoria domnitorului, în stanga mormântului unui alt
domnitor Ion Mavrocordat. Deasupra mormântului s-a pus o

se făcea de obicei execuția oamenilor de seama. Este prezent
acolo și sultanul Ahmet al III-lea, iar piața era înconjurată de
1 Ibidem.
2 Ibidem p. 140.
3 Maria Holban , Călatori străini despre Tările Române, vol VIII, Editura
Stiințifică și Enciclopedică, București, 1983, p. 512.
4 Ibidem, p. 528.
5 Ibidem.
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6 Ibidem, p. 598.

7 Ibidem, p. 599
8 Ibidem.
9 Oana-Mădalina Popescu, Mărturii despre Sfântul Constantin Brâncoveanu, în ,,
Teologie și viață", nr. 5-8, 2012, p. 137.
10 Niculae Popescu, Viața și faptele Domnului Tării Romanești Constantin Voda
Brâncoveanu, Editura Idaco, București, 2013, p. 75.
11 Radu Ștefan Vergatti, ,,Mormântul lui Constantin vodă Brâncoveanu" în Studii
și comunicarii, seria istorie, XVI, Ed. Argesis, Pitești, 2007, p. 204.
12 Nicolae Iorga, op. cit. , p. 213.
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lespede de marmura alba pe care era reprezentată o bordura
florala tipcă barocului, iar in partea inferioară lespezii este
reprezentată moartea cu coasa, iar în cea superioară stema
domnească valhă având pe ea vulturul monocefal cu crucea în
cioc. Erau semne heraldice ca acolo se afla un mormânt
domnesc

dar

fără

nume

de

teama

otomanilor.

Identificarea s-a făcut în anul 1914, prin descoperea unei
candele pe care era scris urmatorul mesaj: ,, Aceasta candela
luminează unde odihnesc oasele fericitului Domn, Io Constantin
Brâncoveanu Basarab Voievod și iaste făcută de Doamna
Măriei sale Maria"1.
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Conferinţa de la Yalta, 4-11 februarie 1945
S-au împlinit 73 de ani de când liderii U.R.S.S., Marii
Britanii şi S.U.A. s-au întrunit la Yalta, în Crimeea, pentru
a discuta evoluţia confruntǎrilor militare şi organizarea
lumii dupǎ încheierea celui de-Al Doilea Rǎzboi Mondial.
Localitatea a fost aleasǎ de liderul sovietic I.V. Stalin,
propunere pe care Churchill şi Roosevelt au acceptat-o.
raşul Yalta se aflǎ în Crimeea, pe coasta de nord a Mǎrii
Negre. Acolo îşi petrecea vacanţele aristocraţia rusǎ,
inclusiv familia imperialǎ, iar dupǎ 1920 se odihnea
„poporul muncitor” prin reprezentanţii sǎi. Era unul dintre
oraşele U.R.S.S. în care I.V. Stalin poposea în fiecare varǎ. Cei
doi lideri occidentali, în drumul spre Yalta, s-au întâlnit mai
întâi în Malta, în ziua de 3 februarie 1945. Churchill a sosit cu
avionul, în timp ce Roosevelt a fǎcut o lungǎ cǎlǎtorie cu
vaporul. Discuţia între cei doi a avut loc la bordul vaporului
„Quincy”, intrat în rada portului Valletta. Scenariul avea sǎ se
repete peste 44 ani, la 2-3 decembrie 1989, când Gorbaciov şi
Bush Sr. s-au întâlnit tot pe un vapor, aflat în zona portului
Valletta, pentru a discuta şi hotǎrî soarta Europei şi a lumii.
„Protocolul lucrǎrilor Conferinţei din Crimeea” Churchill şi
Roosevelt şi-au continuat drumul pânǎ la Yalta, unde au fost
întâmpinaţi de I.V. Stalin. Prima şedinţǎ plenarǎ a avut loc în
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ziua de 5 februarie, iar ultima, în 11 februarie, când a fost
semnat „Protocolul lucrǎrilor Conferinţei din Crimeea”, din care
rezulta cǎ s-au discutat şi convenit asupra urmǎtoarelor: –
Organizaţia Mondialǎ (O.N.U.); – Declaraţia asupra popoarelor
eliberate; – Dezarmarea Germaniei; Zona de ocupaţie francezǎ
şi Consiliul de Control pentru Germania; – Reparaţii; – Mari
criminali de rǎzboi; Polonia; Iugoslavia; Frontiera italoiugoslavǎ; – Frontiera italo-austriacǎ; – Relaţiile bulgaroiugoslave; – Europa de Sud-Est; Iran; – Întâlnirile celor trei
miniştri de Externe. De asemenea, a fost semnat un „Acord
privind intrarea în rǎzboi a U.R.S.S. contra Japoniei”. „Lovitura
de mǎciucǎ” pentru Dupǎ cum se observǎ, România n-a
constituit subiect de discuţie, numele ţǎrii noastre fiind
menţionat în documentele încheiate doar o singurǎ datǎ într-o
formulare elipticǎ: „Instalaţiile petroliere din România”.
Aceastǎ realitate se datora faptului cǎ situaţia României fusese
tranşatǎ încǎ din octombrie 1944, când premierul britanic s-a
înţeles cu Stalin privind viitorul acesteia, iar preşedintele S.U.A.
a acceptat cele stabilite. Dacǎ poziţia U.R.S.S. era bine
cunoscutǎ, atitudinea Marii Britanii a constituit o adevǎratǎ
„loviturǎ de mǎciucǎ” pentru clasa politicǎ din ţara noastrǎ şi
pentru poporul român. S.U.A. şi Marea Britanie, pǎrtaşi la un
fals istoric şi la destrǎmarea statului naţional român La 5
septembrie 1940, premierul britanic Wiston Churchill declarase
în Camera Comunelor: „Noi nu vom recunoaşte schimbǎrile
teritoriale care se vor face în timpul rǎzboiului, mai puţin acelea
care vor fi consecinţa unui acord de înţelegere între pǎrţile
interesate”. Ulterior, aceastǎ formulǎ a fost inclusǎ în „Carta
Atlanticulu i ” semnatǎ de S.U.A. şi Marea Britanie în 1941, la
care a aderat şi Uniunea Sovieticǎ. Ulterior, pe parcursul
discuţiilor sovieto-britanice şi sovieto-americane s-a adoptat
ideea potrivit cǎreia graniţa dintre România şi U.R.S.S. a fost
stabilitǎ pe baza „convenţiei româno-sovietice din 28 iunie
1940”. Cu alte cuvinte, liderii occidentali se fǎceau cǎ nu mai
ţin minte cǎ Basarabia şi nordul Bucovinei au fost ocupate de
armata sovieticǎ în urma a notelor ultimative din 26 şi 27 iunie
1940 şi cǎ nu a existat nici o „convenţie” între cele douǎ state.
Ca urmare, au înscris aceastǎ formulare în Convenţia de
armistiţiu din 12 septembrie 1944, fǎcându-se pǎrtaşi nu numai
la un fals istoric, dar şi la destrǎmarea statului naţional român,
susţinând pactul Molotov-Ribbentrop din 23 august 1939, pe
care-l condamnaserǎ cu vehemenţǎ la vremea respectivǎ. Stalin
a bifat, în semn de aprobare Premierul britanic a mers şi mai
departe. În discuţia avutǎ cu I.V. Stalin la Moscova în ziua de 9
octombrie 1944, i-a propus „sǎ nu ne certǎm pentru nimicuri”,
drept care scris cu mâna sa „acordul de procentaj”. În dreptul
României a menţionat: Rusia – 90%; Alţii (S.U.A., Marea
Britanie) – 10%. Pentru Churchill, ţǎri precum România,
Iugoslavia, Bulgaria, Ungaria, Grecia erau „nimicuri” pe care le
putea vinde ca la „tarabǎ”. Relatând acest episod, liderul
britanic avea sǎ scrie în memoriile sale cǎ Stalin „a bifat coala,
în semn de aprobare”. Acest acord a fost ţinut secret, el fiind
dezvǎluit abia în cartea „The Second World War”, 6 volume,
publicate în anii 1948-1954. „Declaraţiei asupra popoarelor
eliberate” Înţelegerea fiind realizatǎ la Moscova, la Conferinţa
de la Yalta nu s-a mai discutat situaţia României, deşi mulţi
români îşi puseserǎ mari speranţe cǎ primul ministru britanic şi
preşedintele S.U.A. nu vor accepta pretenţiile lui Stalin.
Evident, acordurile erau secrete, astfel cǎ românii nu-şi puteau
imagina cǎ ţara lor a fost oferitǎ liderului sovietic „pe tavǎ” de
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marii democraţi ai occidentului. Pe de altǎ parte, presa şi
posturile de radio din S.U.A. şi Marea Britanie au fǎcut o largǎ
publicitate „Declaraţiei asupra popoarelor eliberate” semnatǎ la
Yalta, în care se menţiona cǎ cei trei şi-au exprimat acordul de a
le „ajuta sǎ rezolve prin mijloace democratice problemele lor
politice şi economice cele mai urgente”. Cât de sincerǎ era
aceastǎ declaraţie s-a vǎzut peste mai puţin de o lunǎ, când A. I
Vişinski s-a deplasat la Bucureşti, impunând formarea la 6
martie 1945, a unui „guvern democrat popular” prezidat de dr.
Petru Groza. Liderii S.U.A. şi ai Marii Britanii au protestat
formal împotriva brutalei ingerinţe sovietice, dar au sfârşit prin
a recunoaşte acest guvern în februarie 1946, adicǎ la un an dupǎ
Yalta. Yalta, simbol al acordurilor secrete dintre marile puteri
Au trecut 70 de ani de la acea întâlnire istoricǎ din Crimeea, dar
în conştiinţa românilor şi nu numai a lor, Yalta rǎmâne un
simbol al acordurilor secrete dintre marile puteri (indiferent de
regimul lor politic), de împǎrţire şi reîmpǎrţire a lumii, de
consolidare a poziţiilor lor pe seama statelor mici sau învinse.
În acelaşi timp, Yalta este expresia demagogiei şi înşelǎtoriei
politice a celor care în spatele uşilor închise îşi împart teritorii şi
resurse, iar în public vorbesc despre „democraţie”, „libertate”,
ajutor” etc. „Licuriciul mic urmeazǎ licuriciul mare”
Consecinţele acordurilor încheiate la Yalta continuǎ sǎ-şi facǎ
efectul. Dupǎ ce U.R.S.S. s-a destrǎmat în 1991, sudul
Basarabiei şi nordul Bucovinei au trecut sub ocupaţia Ucrainei.
Acum, în 2015, guvernul de la Kiev le ordonǎ românilor din
aceste teritorii sǎ lupte cu arma în mânǎ în Est pentru a asigura
integritatea teritorialǎ a Ucrainei. La rândul sǎu, Moldova de
Rǎsǎrit, devenitǎ Republica Moldova, se zbate în lungi crize
politice şi într-o situaţie economicǎ şi socialǎ deplorabilǎ. Pe de
altǎ parte, guvernanţii de la Bucureşti nu doresc sǎ ştie ce s-a
întâmplat la Yalta, ei sunt mândri cǎ ţara lor face parte din
N.A.T.O., iar S.U.A. îşi instaleazǎ baze militare în România. Un
fost preşedinte a formulat plastic actuala politicǎ a ţǎrii noastre:
„Licuriciul mic urmeazǎ licuriciul mare”. Prof. univ. dr. Ioan
Scurtu, Membru A.O.Ş.R. Conferinţa de la Yalta, 4-11 februarie
1945, imagine: art-emis.ro Conferinţa de la Yalta, 4-11
februarie 1945, imagine: art-emis.ro Sursa: www.art-emis.ro

Prin acest act, România era împiedicată să promoveze o politică
externă proprie; relaṭiile sale diplomatice cu alte state în afară
de cele „frăṭeṣti” deveneau inexistente. Cel puṭin până la
mijlocul anilor ‘50, izolarea ṭării noastre a fost aproape
completă. Orice decizie sovietică era îndeplinită fără cârtire. Un
prim exemplu de aliniere a fost în 1948 când s-a produs ruptura
dintre sovietici ṣi iugoslavi. Evenimentul a transformat
România într-unul dintre principalele centre ale campaniilor
împotriva lui Tito. Bineînṭeles că nu s-a putut vorbi ṣi scrie
atunci despre ceea ce a reprezentat cu adevărat pentru noi
tratatul cu U.R.S.S. Propaganda comunistă s-a lăṭit în toate
gazetele prezentând lucrurile ca într-o oglindă de bâlci. Revista
Secolul Radiofoniei nu a scăpat nici ea neatinsă. În numărul din
8 februarie 1948 îṣi făcea „datoria”, cu un articol semnat Al. C.
Constantinescu. Mijloacele de „convingere” erau aceleaṣi… cu
o singură scăpare: prim-vicepreşedintele Consiliului de
Miniştri, Viaceslav Molotov era numit „domn”, semn că la acea
dată grija de a folosi termenul „tovarăṣ” încă nu devenise un
reflex.

„Sute de mii de oameni au ieṣit în calea delegaṭiei române
revenită de la Moscova după încheierea Tratatului de prietenie,
colaborare ṣi asistenṭă mutuală cu Uniunea Sovietică.
Entuziasmul cu care aceste sute de mii de oameni au aclamat
pe cei care au semnat Tratatul dovedeṣte că întreg poporul
român priveṣte acest Tratat ca pe unul dintre cele mai
însemnate acte din istoria sa. […]

https://glasul.info/2015/02/11/conferinta-de-la-yalta-4-11-februarie-1945/

Ziua în care România a devenit unul
dintre sateliţii Moscovei

La 4 februarie 1948, a fost semnat Tratatul de
prietenie, colaborare şi asistenţă mutuală româno-sovietic,
care consacra satelizarea României de către URSS.
a 4 februarie 1948 reprezentanṭii unei Românii ocupate
de trupe sovietice semnau la Moscova Tratatul de
prietenie, colaborare şi asistenţă mutuală cu U.R.S.S., cu
valabilitate de 20 de ani. Printre prevederile sale înrobitoare era
prevăzută ṣi obligativitatea consultării guvernului sovietic în
toate problemele de politică externă.
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De pe vremea turcilor, când plăteam tribut Înaltei Porṭi, până
pe vremea lui Antonescu, când puseserăm bogăṭiile ṣi vieṭile
noastre la dispoziṭia lui Hitler, raporturile cu marile puteri
capitaliste au fost acelea de supuṣi faṭă de stăpâni. Uniunea
Sovietică bazează raporturile sale cu celelalte popoare pe
principiul egalităṭii depline ṣi respectului reciproc al
independenṭei ṣi suveranităṭii. Faptul acesta nu e întâmplător.
El izvorăṣte din însăṣi alcătuirea statului sovietic care a
desfiinṭat exploatarea omului de către om ṣi a deslănṭuit, astfel,
forṭele creatoare ṭinute în lanṭurile egoismului particular de
către societatea capitalistă. […]
Tratatul sovieto-român va constitui o nouă barieră puternică în
calea oricăror planuri ale unei noi agresiuni ṣi a
imperialismului cotropitor„ – a spus d-l Molotov în discursul
ṭinut cu ocazia semnării Tratatului. Această nouă barieră e cu
atât mai puternică cu cât exprimă ṣi convingerea profundă a
poporului român că numai unindu-ṣi forṭele cu acelea ale
marilor popoare sovietice poate fi apărată pacea ṣi garantată
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independenṭa ṣi suveranitatea popoarelor.”, se preciza în
articolul semnat de Al. C. Constantinescu.
Mai jos găsiţi prevederile ''TRATAT-ului din 4 februarie
1948 de prietenie, colaborare şi asistenţă între Republica
Populară Româna şi Uniunea Republicilor Socialiste
Sovietice'', publicat în Monitorul Oficial nr. 45, din 24
februarie 1948: ''Prezidiumul Republicii Populare Romane şi
Prezidiumul Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor
Socialiste Sovietice, Dorind sa consolideze raporturile
prieteneşti
dintre
România
şi
Uniunea
Sovietica,
În dorinta de a întreţine strânsã colaborare dintre ele, în
interesul intaririi pãcii şi securitãţii generale, în conformitate
cu scopurile şi principiile Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Încredinţaţi ca întreţinerea prieteniei şi a bunei vecinãtãţi
dintre România şi Uniunea Sovietica, corespunde intereselor
vitale ale popoarelor ambelor State, şi va contribui în chipul cel
mai bun la desvoltarea lor economică. Au hotãrât în acest scop
sa încheie prezentul Tratat şi au numit în calitate de
împuterniciţi ai lor: Prezidiumul Republicii Populare Romane
pe d-l Dr. Petru Groza, Preşedintele Consiliului de Miniştri al
Republicii Populare Romane, Prezidiumul Sovietului Suprem al
Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice pe d-l Viaceslav
Mihailovici Molotov, loctiitor al Preşedintelui Consiliului de
Miniştri şi Ministru al Afacerilor Strãine al Uniunii
Republicilor Socialiste Sovietice, care, dupã ce au schimbat
deplinele puteri, gãsite în buna şi cuvenitã forma, au convenit,
asupra celor ce urmeazã:
ART. 1
Inaltele Pãrţi Contractante se obliga sa ia în comun toate
mãsurile care se afla la dispoziţia lor, pentru înlãturarea
oricãrei ameninţãri de repetare a agresiunii din partea
Germaniei sau oricãrui alt Stat care s-ar uni cu Germania,
direct
sau
în
oricare
alta
forma.
Inaltele Pãrţi Contractante declara ca ele intenţioneazã sa
participe în modul cel mai sincer la toate acţiunile
internaţionale, având drept tel asigurarea pãcii şi securitãţii
popoarelor şi vor aduce intreaga lor contribuţie la realizarea
acestor înalte sarcini.
ART. 2
În cazul când una din Inaltele Pãrţi Contractante va fi
antrenata într-un conflict armat cu Germania, care ar incerca
sa reinoiasca politica sa de agresiune, sau cu oricare alt Stat,
care, direct sau în oricare alta forma, s-ar uni cu Germania în
politica sa agresiva, atunci cealaltã Inalta Parte Contractantã
va da imediat Partii Contractante, antrenate în conflict, ajutor
militar şi de alta natura, prin toate mijloacele aflate la
dispoziţia sa. Prezentul Tratat va fi infaptuit în concordanta cu
principiile Chartei Organizaţiei Naţiunilor Unite.
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ART. 3
Fiecare dintre Inaltele Pãrţi Contractante se obliga sa nu
încheie nici o alianta şi sa nu ia parte la nici o coalitie şi nici la
acţiuni sau mãsuri îndreptate impotriva celeilalte Înalte Pãrţi
Contractante.
ART. 4
Inaltele Pãrţi Contractante se vor consulta între ele cu privire
la toate chestiunile internaţionale importante, care ating
interesele celor doua pãrţi.
ART. 5
Inaltele Pãrţi Contractante declara ca vor acţiona în spiritul
prieteniei şi al colaborãrii, în scopul desvoltarii mai departe şi
al intaririi legãturilor economice şi culturale dintre ambele
State, urmând principiile respectului reciproc fata de
independenta şi suveranitatea lor, precum şi al neamestecului
în treburile interne ale celuilalt Stat.
ART. 6
Prezentul Tratat va rãmâne în vigoare timp de 20 de ani, dela
data semnãrii lui. Dacã una din Inaltele Pãrţi Contractante, la
sfârşitul acestei perioade de 20 de ani, nu declara cu un an
înaintea acestui termen dorinta sa de a denunta Tratatul, acesta
va rãmâne în vigoare pe încã o durata de 5 ani, şi astfel de
fiecare data, pana când una din Inaltele Pãrţi Contractante nu
va preaviza în scris cu un an înainte de expirarea perioadei de
5 ani în curs, intenţia sa de a face sa înceteze valabilitatea lui.
Prezentul Tratat intra în vigoare imediat dupã semnarea lui şi
urmeazã a fi ratificat în termenul cel mai scurt cu putinta.
Schimbul instrumentelor de ratificare se va face la Bucureşti, în
timpul cel mai apropiat. Drept care împuterniciţii au semnat
prezentul Tratat şi au aplicat sigiliile lor. Întocmit la Moscova
la 4 Februarie 1948, în 2 exemplare, fiecare în limbile romana
şi rusa, ambele texte având putere egală.
Din împuternicirea Prezidiumului Republicii Populare Romane
Dr. PETRU GROZA
Din împuternicirea Prezidiumului Sovietului Suprem, al U. R.
S.S. V. MOLOTOV''
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Eugen Țurcanu, chipul luciferic prevestitor al morții

Fenomenul Pitești, pandemoniul
închisorilor comuniste. Tortură și teroare
la Pitești!
Tudor CURTIFAN
Dacă aruncăm un ochi asupra crimelor din închisorile
comuniste suntem obligați să înțeleagem ceea ce s-a
întâmplat la Pitești.
icăieri în Europa nu a mai fost implementat cu succes
un astfel de experiment. Un experiment bazat pe
tortură permanentă care avea ca scop dezumanizarea
totală a individului și distrugerea completă a personalității
acestuia. Rândurile care vor urma pot fi catalogate macabre, pot
fi etichetate de o violență dusă la extrem, de sadism sau grave
tulburări psihice. Însă ele sunt reale iar sute de nevinovați le-au
căzut victimă. Pentru ceea ce va urma cuvintele au fost cu greu
alese. Au refuzat îngrozite să transcrie. Cuvintele s-au înclinat
în fața victimelor macabrului experiment.

N

Despre sfinții închisorilor, despre martirii care au sfârșit în
temnițele comuniste din România, despre deținuții politici,
despre oameni simpli victime ale monstruosului regim totalitar
s-au scris mii de rânduri. S-au scris și se vor mai scrie. Însă ceea
ce s-a întâmplat la Pitești între 1949 și 1952 face subiectul unei
acțiuni de dezumanizare care și-a atins scopul. La Pitești a
început reeducarea. Dar ce a însemnat ea și cum se va
desfășura va marca sute de vieți.
Ideea experimentului îi aparține pedagogului sovietic
Makarenko (1888-1939) expert în delicvență juvenilă. Teoria sa
se baza pe utilizarea sistematică a torturii deținuților de către
alți deținuți. Makarenko a murit în 1939 fără să afle vreodată că
ideea sa va putea fi pusă în practică tocmai într-un spațiu în care
un regim comunist nu era deloc plauzibil. Experimentul era
bazat pe tortură neîncetată până ce reeducatorul care la rândul
său a fost reeducat considera că respectivul deținut se
transformase în omul pe care regimul îl dorea. E important să
înțelegem că în acest fel victima devine călău și își pierde
calitatea de victimă. Toată lumea devine vinovată dar paradoxal
toți sunt fără de vină. Experimentul se desfășura în secret și
evident cu acordul Partidului care era și inițiator. Dar pentru a-l
implementa în închisori aveau nevoie de un grup din rândul
deținuților fideli regimului. Aici intră în scenă demonicul Eugen
Țurcanu.
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Țurcanu s-a născut în 1925 în județul Suceava. Era un om
masiv, puternic, ambițios, inteligent și cu o dorință enormă de
afirmare. Cochetează cu Frățiile de Cruce, organizații de tineret
ale Mișcării Legionare acțiune ce îi va influența întreaga
existență așa cum vom arăta în cele ce urmează. Rupe orice
legătură și se dezice complet de legionari în momentul în care
aceștia intră în ilegalitate. Imediat după 23 august se înscrie în
Partidul Comunist unde începe să își clădească o carieră. Era
bine văzut de organele locale ca unul dintre agitatorii de mase ai
partidului. În 1948 Țurcanu devine membru în Biroul județean
de partid din Iași după care este trimis la București unde
urmează cursurile unei școli de diplomați. Se remarcă prin
studii excelente și prin rolul de informator pe care și-l asumă
fără nicio remușcare. Urma să fie trimis la Berna însă cariera sa
politică se va prăbuși brusc.
În Frățiile de Cruce, Țurcanu îl cunoaște pe Bogdanovici, un
legionar care nu se va dezice de Mișcarea Legionară nici după
ce ea va intra în ilegalitate. Bogdanovici îl recunoaște. Va
exista o discuție între cei doi în care Țurcanu își reneagă cu
vehemență trecutul. Se ajunge în cele din urmă la un consens.
Țurcanu nu îi va denunța pe legionari poliției în timp ce
Bogdanovici si anturajul său de legionari nu vor vorbi niciodată
de trecutul său. Totul se prăbușește la 15 mai 1948 când în una
din desele nopți în care regimul făcea arestări în masă sunt
ridicați legionari din centrele studențești București, Cluj, Iași,
Timișoara. Un student din Iași mărturisește totul Securității. A
fost suficient pentru ca Eugen Țurcanu să fie arestat împreună
cu tot lotul Bogdanovici. Țurcanu nu va ierta și nu va uita
niciodată acest incident. Bogdanovici va muri la Pitești în
timpul reeducării, de care se va ocupa personal Țurcanu.
Alexandru Bogdanovici a rezistat la nenumărate schingiuiri și
torturi iar în momentul în care a murit avea pancreasul rupt,
intestinul perforat, toți dinții zdrobiți și nenumărate hemoragii.
‘’Cum îndrăznești banditule să înjuri un gardian? ‘’
Dar să ne întoarcem la Pitești și la Eugen Țurcanu. Deși i se
promisese clemență la proces, lotul Bogdanovici e judecat de un
tribunal militar și nu comunist. Aceștia, care la rândul lor au
judecat comuniști doreau o relație bună cu noul regim pentru a
rămâne în funcții și ofereau adesea maximum de pedeapsă la
articolul prevăzut. Astfel Țurcanu este condamnat la 7 ani de
închisoare. Din închisoare este dus să se întâlnească cu
Nikolski, comandantul suprem al Securității care îi prezintă
întregul experiment. Fiind de acord să îl conducă, își alege o
echipă loială lui.
La jumătatea lui noiembrie 1949 în camera 4 Spital din
închisoarea Pitești sunt aduși 15 tineri legionari și nu numai.
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Victimele erau și liberali, țărăniști, regaliști în genere orice altă
persoană care nu îmbrățișa ideologia comunistă. Aici, în
Camera 4 Spital cei 15 găsesc alți 15 deținuți – grupul Țurcanu
– iar fiecare se apropie de unul din noii veniți. Însuși Țurcanu se
apropie de cel ce va fi ales șef al camerei, Sandu Angelescu din
Timișoara membru al unei organizații regaliste. Novici și lipsiți
de precauție și prudență aceștia se deschid în fața grupului
Țurcanu cărora le comunică informații pe care au reușit în
timpul anchetei să le ascundă și își exprimă îngrijorarea pentru
cei de acasă de a nu fi arestați. La 6 decembrie 1949 un gardian
îi cere lui Sandu Angelescu să-și dea jos puloverul verde pe
motiv că ’’face pe legionarul’’. Acesta îi spune că nu a fost
niciodată legionar nici nu a fost acuzat de așa ceva, dimpotrivă
a fost arestat ca regalist. Gardianul insistă iar Angelescu se
conformează, îi oferă puloverul într-o celulă rece și neîncălzită.
După ce gardianul părăsește celula Angelescu îl înjură. În
momentul următor Țurcanu se repede la el și îi aplică o palmă
zdravănă. ‘’Cum îndrăznești banditule să înjuri un gardian? ‘’.
S-a iscat o bătaie generală temperată de directorul Dumitrescu și
de gardieni. A fost scos în față Angelescu, seful camerei care i-a
comunicat directorului că în timp ce stăteau liniștiți au fost
atacați de grupul lui Țurcanu. Directorul nervos țipă la Țurcanu
care îi raportează imediat că face parte dintr-un grup de tineri
reeducați care și-au făcut o organizație, ODCC (Organizația
Deținuților cu Convingeri Comuniste) care le-a propus acelor
“bandiți“ să renunțe la atitudinea și activitatea lor și să adere la
organizație moment în care grupul lui Angelescu s-ar fi năpustit
asupra lor. Căpitanul Dumitrescu nemaivoind să asculte nimic
dă ordin ca cei din grupul Angelescu să fie dezbrăcați, întinși pe
cimentul rece și bătuți brutal cu răngi de fier și bâte de gardieni.
Trupurile lor însângerate au fost puse apoi la discreția grupului
lui Țurcanu. Evident totul a fost o regie. 6 decembrie 1949
începe teroarea în Pitești. Puterea lui Țurcanu devine
nemărginită, putea deschide oricând ușa de la celula și să
solicite gardianului să-i aducă un deținut. Ceilalți deținuți și
chiar gardieni i se adresau cu apelativul ‘’domnule’’.
După demascarea experimentului (proces pe care îl vom
prezenta în cele ce vor urma) partidul trebuia să găsească țapi
ispășitori. A fost pus la cale scenariul cum că niște agenți
legionari la ordinul liderului Mișcării Legionare, Horia Sima
aflat în exil au încercat prin violență să compromită regimul și
guvernarea comunistă. Au fost condamnați doar torționarii care
au avut o legătură cu Legiunea. Țurcanu nu avea cum să scape.
Moare executat la 17 decembrie 1954.
Reeducarea
Conceptul de reeducare, bineînțeles se referă la tortură. La
bătăi, la schingiuiri. Tortura se desfășura în permanență, cel a a
cărei reeducări era în curs se afla în aceeași celulă cu

33

reeducatorul. La Pitești, a fost o închisoare rezervată tineretului,
mai exact studenților. Ei erau împărțiți în patru categorii astfel:
- Prima categorie era alcătuită din cei reținuți fără sentință
judecătorească (făceau totuși 6-7 ani de închisoare)
- A doua categorie era reprezentată de condamnații pentru
delicte minore precum nedenunțare, vaforizare sau simplă
suspiciune (3-5 ani de închisoare corecțională)
- A treia categorie include persoanele condamnate cu o
oarecare justificare judiciară. Este categoria din care fac parte
marea majoritate a celor întemnițați la Pitești. Ei sunt
condamnați pentru ‘’uneltire împotriva ordinii sociale’’ (8-15
ani temniță grea)
- A patra categorie reprezintă șefi de grupuri sau personalități
din lumea studențească cu o influență puternică asupra celorlalți
(10-25 de ani de muncă silnică)
Procesul de reeducare condus de Țurcanu și grupul său la Pitești
avea patru faze. Prima fază era demascarea externă. Deținutul
trebuia să-și arate loialitate față de ODCC și partid spunând sub
tortură brutală tot ce a ascuns în timpul anchetei. Era obligat să
divulge toate complicitățile și orice legătură pe care o păstra cu
cei de afară. A doua fază era demascarea internă în care se
urmărea demascarea persoanelor din închisoare. Studentul
trebuia să-i divulge lui Țurcanu numele celorlalți deținuți care
îl îmbărbătau îndemnându-l la prudență. Trebuiau divulgați
anchetatori mai binevoitori sau gardieni care le mai făceau câte
o favoare. Trebuie menționat că aceste două faze aveau un mare
succes și ofereau rezultate mult peste cele obținute de Securitate
în anchetele interne. Toate aceste informații erau trimise
ulterior către Ministerul de Interne.
A treia fază era demascarea morală publică. De aici deținutul
era distrus psihic. Era obligat să profaneze tot ce avea mai sfânt
de la familie, soție, părinți, Dumnezeu, pe el însuși. Era
analizat cu atenție trecutul fiecăruia iar în baza acestor
informații erau inventate cele mai monstruoase scenarii. Tatăl
apărea ca un escroc, un bandit, fii de preoți erau obligați să
povestească cu lux de amănunte scene erotice la care ar fi luat
parte părinții lor chiar la altar. Nu lipsesc nici scenele de incest
la care aceștia participă evident fictiv, împreună cu surorile sau
mamele lor care sunt prezentate ca prostituate. În ultima fază a
reeducării deținutul e pus să conducă procesul de reeducare al
celui mai bun prieten. Practic prin tortură devenea călăul lui.
Oricâte infamii se inventau Țurcanu nu era niciodată mulțumit.
Imaginația bolnavă a lui Țurcanu escaladează în momentul când
vine vorba de studenți la teologie sau studenți credincioși. Unii
erau ’’botezați’’ în fiecare dimineață. Mai exact erau scufundați
cu capul într-un vas cu urină și fecale în timp ce ceilalți erau
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obligați să cânte sfânta slujbă a botezului. Deținuții sunt puși să
oficieze slujbe negre mai ales în săptămâna Paștelui. Textul
sfintei liturghii era bineînțeles, pornografic. Studentul care juca
rolul preotului era dezbrăcat în pielea goală, acoperit cu un
cearceaf mânjit cu fecale iar la gât îi era atârnată o reprezentare
a unui organ sexual masculin făcut din insecticid, săpun și
pâine. Deținuții erau obligați în noaptea Învierii să sărute falusul
și să rostească ’’Hristos a Înviat’’. Orice gest sesizat de Țurcanu
care îți trăda sentimentele și emoția pe care experimentul
trebuia să le distrugă, se sfârșea cu reînceperea reeducării de la
zero. În ceea ce privește tortura fizică, la Pitești s-a practicat
toată gama de tortură posibilă: erau arse diferite părți ale
corpului cu țigara, au existat deținuți cărora li s-au necrozat
fesele și le-a căzut carnea, schingiuiri, bătăi până la
inconștiență, dinți zdrobiți, unghii smulse în timp ce alții erau
obligați să mănânce o gamelă cu fecale iar după ce vomitau li se
înfunda voma în gât.
Arătând cele menționate mai sus întrebarea dacă la Pitești au
existat sinucideri este mai mult decât legitimă. Încercări de
sinucidere au fost. Și au fost nenumărate, însă fără reușită. În
celulă nu exista niciun obiect metalic, furculiță sau cuțit.
Mâncarea era servită într-o gamelă pe care erau obligați să o
apuce cu gura și fără să se ajute de mâini. Mulți au încercat să
își sfâșie arterele cu dinții, să își zdrobească capul de pereți sau
să mănânce săpun însă erau de fiecare dată interceptați de către
reeducatorii care îi supravegheau permanent. Totuși, a fost
semnalat un singur caz de sinucidere. Este vorba de studentul
Șerban Gheorghe de la Murfatlar care reușește să se arunce în
gol de la etajul cinci în momentul în care deținuții erau duși la
dușuri. Se întâmpla rar, circa o dată la două săpămâni și nu din
motive de umanitate. De frică și pentru a preveni o molimă se
organiza o sesiune de duș. Evident după incidentul menționat a
fost amplasată o plasă între etaje. Din acel moment Piteștiul nu
a mai cunoscut nicio sinucidere. Doar lacrimi și strigăte
disperate care cereau moartea.
Demascarea și prăbușirea experimentului
De la început trebuie semnalat faptul că succesul pe care
macabrul experiment l-a avut la Pitești s-a datorat în întregime
faptului că penitenciarul se afla în pustietate, departe de orice
așezare. Procesele de tortură se puteau desfășura nestinghenite,
țipetele care nu se mai opreau ai celor torturați nu puteau fi
auzite de nimeni. Poziționarea geografică, complet izolată a
închisorii a garantat experimentului succesul.
Odată cu extinderea lui și la alte închisori a urmat prăbușirea.
Studenți reeducați, acum reeducatori au fost trimiși la Canal,
Gherla, la Târg-Ocna sau Ocnele Mari. Țurcanu deținea în
continuare controlul întregului experiment. Prin închisori au
început să circule zvonuri. Ceilalți deținuți erau sfătuiți să se
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ferească de deținuții studenți. În special de deținuții studenți
care le erau prieteni. La Gherla spre exemplu se tortura de
dragul torturii. Aici vor muri mai mulți oameni decât la Pitești.
Demascarea internă și externă nu mai era o necesitate, aparatul
Securității lucra mult mai bine. O altă diferență e că procesul de
reeducare era aplicat și persoanelor în vârstă.
În penitenciarul din Târgu-Ocna nu s-a putut implementa cu
succes experimentul deoarece aici erau transferați bolnavii de
TBC, cei în fază finală sau infirmii care nu puteau rezista
principalului pilon al brutalului fenomen – tortură neîncetată.
Deținuții erau obligați să recurgă la demascare pentru a li se
oferi medicamentele atât de necesare care le alinau suferința sau
pentru a fi mutați din celule lipsite de oxigen.
Un episod care merită semnalat și care anunță sfârșitul
experimentului se petrece la Canal. Este vorba de moartea
doctorului Simionescu care ocupase un post în guvernul Goga
1938. El a fost arestat pentru contacte cu liderii țărăniști. Acesta
nu mai suportă torturile iar când simte că sfârșitul îi este
aproape se sinucide aruncându-se în sârmă ghimpată unde este
împușcat. Altă sursă precizează că a fost împins în sârmă
ghimpată de către torționarul Bogdănescu și așa și-a găsit
sfârșitul. Cert este că o astfel de crimă nu putea fi ascunsă iar
când soția sa a aflat a făcut un scandal la Ministerul de Interne.
Cu toate că a fost arestată zvonurile s-au răspândit cu
repeziciune. Pentru a evita ca un post occidental (’’Vocea
Americii’’, BBC sau ’’România Liberă’’) să preia o astfel de
știre Ministerul de Interne este obligat să deschidă o anchetă
(deși așa cum am arătat mai sus, el este inițiatorul). Moartea
doctorului Simionescu a scurtat experimentul și a dus la
salvarea câtorva zeci de vieți.
Pe motiv că Partidul vrea să le recompenseze meritele,
torționarii sunt puși să-și povestească cu lux de amănunte toate
crimele. Se strâng mii de pagini care evident după proces nu vor
mai fi de găsit. Scenariul va fi următorul: torționarii erau agenți
ai liderului legionar aflat în exil Horia Sima, care la ordinul
acestuia au încercat prin violență și din pricina lipsei de
vigilență a gardienilor, bineînțeles regretabilă, să distrugă
Partidul Comunist, orânduirea și guvernarea muncitorească a
patriei. Au fost selectați torționarii care au avut vreo legătura cu
Mișcarea Legionară (fie ea chiar și cea mai mică, cum este și
cazul lui Eugen Țurcanu) restul reușind să scape. Scenariul era
atât de fantezist încât s-a renunțat la promovarea lui prin
aparatul de propagandă. Evident, în timpul procesului care va
avea loc în secret, nu s-a pomenit nimic de organizația ODCC.
Totul trebuia să pară ca o acțiune fascistă.
Procesul începe târziu, după mai bine de doi ani, în octombrie
1954 iar sentința este dată în decembrie 1954. În boxa
acuzaților vor exista două categorii: vinovații integral iar aici se
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regăsește Țurcanu și largul său grup și vinovații fără de vină.
Călăii-victime, schingiuiții-schingiuitori, mai exact cei
reeducați. Până la finele anchetei odată cu moartea lui Stalin
(1953) pedepsele capitale se transformă în muncă silnică iar în
1964 s-a produs amnistiția generală. Chiar și așa niciun tribunal
din lume nu putea să nu îl condamne pe Eugen Țurcanu.
Esențial este să înțelegem faptul că ceea ce s-a întâmplat la
Pitești, întregul experiment nu a fost o acțiune împotriva unei
ideologi politice și anume împotriva legionarilor. La fel ca și
aceștia victime regimului comunist și fenomenului Pitești au
fost și liberali, țărăniști, regaliști și chiar socialiști care nu
îmrățișau politica Partidului Comunist. Tortura la care au fost
supuși cei care au trecut pe la Pitești nu poate fi descrisă.
Acțiunea de dezumanizare implementată asupra acestora
depășește pragul rațiunii. Importante sunt și numele vinovaților.
Tuturor vinovaților. Aici îi vom aminti pe lângă Eugen Țurcanu
și grupul său pe comandantul suprem al Securității, Nikolski,
colonelul Dulgheru și colonelul Sepeanu adjuncți ai lui
Nikolski, căpitanul Dumitrescu – directorul penitenciarului,
locotenentul politic Marina, colonelul Zeller din Direcția
Generală a Penitenciarelor trimis direct de la Ministerul de
Interne și nu în ultimul rând Partidul condus de Gheorghe
Gheorghiu-Dej. Dar toți aceștia nu reprezintă decât o totalitate
de factori ai unui regim criminal are a cangrenizat și paralizat
România. Principalul vinovat, regimul comunist.
Obligația pe care noi o purtăm este să amintim oricărei generații
care va urma de episodul Pitești. Avem obligația de a nu uita! Și
de a nu judeca! La Pitești toată lumea tortura și toată lumea era
torturată. La Pitești iadul a coborât pe Pământ. La Pitești
termenul de pandemoniu a luat naștere iar noi riscăm prin
tăcere și uitare să devenim complici! Pitești 1949-1952.
Bibliografie: Virgil Ierunca, Fenomenul Pitești, Humanitas, 2008.

Preotul Mina Dobzeu care l-a înfruntat pe
Ceaușescu
Jurn. Ion N. OPREA – Iași
"Acolo, la Jilava, în camera 18 de pe secţia a doua (unde
în două rânduri cursese sânge) am primit Sfântul Botez (15
martie 1960). Părintele Mina a ţinut să dea botezului acestuia,
care s-a asemuit mult unui „hold-up”, un caracter ecumenic şi
i-a poftit la mica ceremonie clandestină pe cei doi preoţi grecocatolici, aflaţi în celulă. Am fost botezat – valabil în mare grabă
cu apa dintr-un ibric cu smalţul sărit. Naş l-am avut pe un
coleg de lot, fost director de cabinet al mareşalului Antonescu,
Emanuel Vidraşcu." 15 Martie 1960 - Nicolae Steinhardt - ziua
botezării
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Născut la 5 noiembrie 1921, Mina Dobzeu, ieromonah
român basarabean, comuna Grozești, județul Lăpușna, cu
numele de mirean Mihail, este cunoscut mai ales pentru că, în
închisoare, dânsul este cel care l-a botezat la 15 martie1960 pe
omul de cultură Nicolae Steinhardh.

Mina Dobzeu, portret de Paul Mecet

Potrivit Wichipedia, au fost 7 copii la părinți – trei băieți și
patru fete. La vârsta de 13 ani a intrat ca frate de mănăstire la
Mânăstirea Hâncu, unde a rămas până în 1938, când a fost
trimis la Mânăstirea Căldărușani, unde rămâne 2 ani și face
ucenicie în sculptură bisericească.
În 1940 se întoarceacasă și găsește locul pustiit de ocupația
sovietică. Este încazarmat și luptă pe front la Timișoara și apoi
în Ungaria.
Este veteran de război al Armatei Române.
După război urmează cursurile Școlii de Cântăreți (4 ani) la
Constanța, apoi Seminarul Teologic (5 ani) la Mănăstirea
Neamț și Facultatea de Teologie de 4 ani la București. În anul
1946 este tuns în monahism la Schitu Brădicești, în Episcopia
Hușilor, iar în 1948 este hirotonit ierodiacon.
În perioada 1948-1949 este arestat timp de 11 luni pentru
proteste împotriva scoaterii învățământului religios din școală;
În anul 1955 a primit Sfânta Taină a preoției și a slujit 5 ani
la Mânăstirea Nicula și în Parohia Jimbor - Cluj, cel mai mult
activând ca preot la Schitul Brădicești-Dolhești, Huși...
În 1957 a început să studieze la Facultatea de Teologie
Ortodoxă din București, dar în 1959 a fost exmatriculat din anul
al II-lea de studii, scos din monahism și condamnat la
închisoare pentru atitudinea sa contra Decretului 410/1959,
privind desființarea mănăstirilor și reducerea personalului
monahal. A fost închis la Galați, Jilava, Gherla și în colonia de
muncă din Delta Dunării. La Jilava s-a întâlnit cu iluștri oameni
de cultură ai vremii: Constantin Noica, Nicolae Steinhardh,
Dinu Pillat, Alexandru Paleologu, Sergiu Al. George, iar la
Gherla cu Alexandru Zub, Alexandru Ivasiuc și Vasile
Vasilache, cel din urmă ajuns vicar al Episcopiei Românești
din New York.
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Aflat la închisoarea Jilava, pe 15 martie 1960, Mina Dobzeu l-a
convertit la credința ortodoxă pe marele cărturar Nicolae
Steinhardt. A ieșit din închisoare în 1964.
Din anul 1969 a fost chemat să slujească Biserica la Mânăstirea
Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Huși - Catedrala episcopală.
Între anii 1978-1988 a fost starețul Mănăstirii "Sfinții Apostoli
Petru și Pavel".
Părintele Mina Dobzeu a obținut titlul de licențiat al Facultății
de Teologie în 1971.
În anul 1988 a fost din nou arestat, timp de 8 luni, pentru
"răzvrătire" și "uneltire împotriva siguranței statului", în fapt
pentru protestele sale materializate în 7 scrisori adresate direct
lui Nicolae Ceaușescu, cu privire la morala poporului român și
la ateismul în comunism.

Mina Dobzeu
Într-o chilie sărăcăcioasă din curtea Mănăstirii „Sf. Apostoli
Petru şi Pavel“ din Huşi îşi trăieşte ultimii ani din viaţă unul
dintre cei mai iubiţi duhovnici ai României: Mina Dobzeu,
duhovnicul care l-a înfruntat pe Ceauşescu, considerat un
simbol al credinţei adevărate.

Între anii 1996-2002 a îndeplinit funcția de consilier culturalmisionar al Episcopiei Hușilor.

Fostul schit al părintelui Mina Dobzeu a ars în urma unui
incendiu ...

De-a lungul anilor a scris mai multe cărți, „Viața și opera
sfântului închisorilor”, „Pentru o biserică dinamică”, „Aceeași
comuniști, și la guvern, și la președinție”, „Condamnat de trei
ori pentru credință” etc. dar au scris și alte condeie despre
dânsul: Sinziana Ionescu în Adevărul din 5 octombrie 2016 –
”Preotul care l-a creștinat pe Steinhardh, băgat la închisoare
înainte de Revoluție pentru că l-a înfuriat pe Ceaușescu,
făcându-l „păcătos”; Simona Voicu, tot în adevărul, din 7
noiembrie 2016 – „Sfântul temnițelor comuniste a împlinit 95
de ani. Mina Dobzeu, duhovnicul care l-a înfuriat pe Ceaușescu,
este orb și nu se mai pote deplasa”; alte articole biografice:
„Spovedania” părintelui Mina, cel care l-a botezat pe
Steinhardh, 6 aprilie 2010, autor Laurențiu Ungureanu, în
Adevărul; „Ieromonahul Mina Dobzeu între slujire și
mărturisirea în închisoare”,de Adrian Nicolae Petcu, în ziarul
Lumina, 6 august 2010; „Părintele Mina,învățătorul și
duhovnicul”, de Silviu-Anton Lupu în ziarul Lumina din 30
octombrie 2010; „Părintele Mina Dobzeu” 4 iulie
2012,CreștinOrtodox.ro; „Cuvânt de folos de pe patul de
suferință”. O convorbire cu Fabian Anton, Video.
Sfântul temniţelor comuniste a împlinit 95 de ani. Mina
Dobzeu, duhovnicul care l-a înfruntat pe Ceauşescu, este orb
şi nu se mai poate deplasa, scrie Simona Voicu la 7 noiembrie
2016, din care spicuim:
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Pe 5 noiembrie, duhovnicul Mina Dobzeu a împlinit 95 de ani,
motiv de bucurie pentru credincioşii care-i calcă pragul chiliei
pentru a primi binecuvântarea şi pentru a-i alina bătrâneţea.
Grav bolnav, părintele Mina este ţintuit în chilia sa din curtea
Episcopiei: este orb, aude foarte greu şi nu se mai poate deplasa
de mai mulţi ani. Continuă să vorbească celor care-i trec pragul
despre credinţă şi iubirea de Dumnzeu.
Considerat o adevărată legendă vie, părintele Mina Dobzeu a
intrat în conştiinţa naţională ca fiind monahul care l-a înfruntat
pe dictatorul Nicolae Ceauşescu, scriindu-i şapte scrisori despre
morala poporului român şi ateism. Tot Mina Dobzeu este cel
care l-a convertit la credinţa ortodoxă pe marele cărturar
Nicolae Steinhardt.
A făcut puşcărie alături de Alexandru Paleologu, Constantin
Noica sau Alexandru Zub, fiind închis de trei ori în temniţele
comuniste din cauza convingerilor sale. Apropiaţii părintelui
spun însă că şi în ultimii ani viaţa duhovnicului Mina a semănat
cu cea într-o temniţă, pe fondul neînţelegerilor pe care le-a avut
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cu ierarhii mănăstirii al cărei stareţ a fost până la ieşirea la
pensie, precum şi cu şefii Episcopiei Huşi.
Stareţul şi episcopul i-au cerut pensia

Jurnalului Fericirii: „Botezul, hotărât pentru ziua de 15 martie
1960, are loc aşa cum stabilisem. Părintele Mina alege
momentul pe care-l socoteşte cel mai potrivit: la întoarcerea «de
la aer», când caralii sunt mai ocupaţi, când agitaţia e maximă“.

Acuzele stareţului mănăstirii şi ale episcopului de Huşi au fost
legate de pensia părintelui Mina Dobzeu. Cât timp a fost în
putere, părintele Mina Dobzeu şi-a folosit toţi banii (pensia de
veteran şi cea de deţinut politic) pentru misiuni şi editarea celor
12 cărţi pe care le-a scris de-a lungul anilor, pe care obişnuia să
le împartă gratis credincioşilor. Invocând canoanele bizericeşti,
reprezentanţii Epicopiei şi ai Mănăstirii „Sf. Apostoli Petru şi
Pavel“ i-au solicitat, după ce s-a pensionat, să contribuie la
întreținerea sa cu jumătate din veniturile obţinute.
„Am pensie de veteran de razboi, de deţinut politic şi de preot.
Monahii spun că jumătate din pensie trebuie dată manastirii.
Dar la mine este altceva, este o excepţie, eu fac misiune, dau
cărţi gratis. M-a costat 14.000 de lei numai cartea «Pentru o
biserică dinamică», apoi mai sunt şi celelalte 11“, declara
părintele Dobzeu în 2009.
A împărţit gratuit peste 17.000 de volume episcopiilor şi
mitropoliilor din toată ţara. Episcopul Huşilor, în schimb,
susţinea că părintele Mina, asemenea tuturor vieţuitorilor dintro mănăstire, inclusiv stareţul, „trebuie să plătească jumătate din
pensie“.Mina Dobzeu s-a supus, în cele din urmă. I-a iertat pe
toţi, iar istoria îl va păstra în paginile din „Jurnalul Fericirii“, a
lui Nicolae Steinhardt, pentru botezul din închisorea de la
Jilava.
Părăsit pe patul de spital
De altfel, de-a lungul celor nouă decenii de viaţă, părintele
Mina a avut parte de multe lecţii de umilinţă. A fost părăsit pe
patul de spital, când era grav bolnav, iar bolile îi transformase
trupul în carne vie, a fost întors înapoi de vameşii de la
frontieră, când a încercat să transporte în satul natal din
Republica Moldova o troiţă pe care el însuşi o sculptase.
„Într-o noapte, uşa se deschide şi este împins un om cu
bocceaua sub braţ, înspăimântat şi nedumerit. Toate paturile
erau ocupate, erau şi câte doi în pat. L-am văzut şi i-am făcut
semn să se urce la mine. Să mai dormim puţin, că acuşi e ziuă,
i-am spus“, povesteşte părintele Mina în scrierile sale.
Convertirea lui Steinhardt la ortodoxie se regăseşte în paginile
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Părintele Dobzeu şi Nicolae Steinhardt

Arestat din nou în 1988
Părintele Mina a părăsit închisoarea în anul 1964. Din 1969 a
fost chemat să slujească la biserică la Mânăstirea „Sfinţii
Apostoli Petru şi Pavel“ din Huşi.Între anii 1978-1988 a fost
stareţ al Mânăstirii „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel“ din Huşi. În
anul 1988 a fost din nou arestat, timp de 8 luni, pentru
„răzvrătire“ şi „uneltire împotriva siguranţei statului“.
Comunismul – „regimul lui Antichrist“
Părintele Mina a povestit de-a lungul anilor despre relaţia cu
regimul comunist: „În 1959 eram student la Teologie în anul II.
Când s-a dat Decretul 410 de desfiinţare a mănăstirilor şi de
reducere a personalului monahal, eu am luat atitudine şi am
scris 13 scrisori pe temeiurile Sfintei Scripturi, în special,
denunţând Antihristul sub toate aspectele. Curând am fost
denunţat la Departamentul Cultelor şi am fost exmatriculat din
Institutul Teologic, scos din monahism şi apoi arestat şi
condamnat la trei ani la Jilava“. Recent, fostul schit al părintelui
Mina Dobzeu, unde monahul a slujit ani la rând, a ars în urma
unui incendiu provocat de către persoane necunoscute, care au
dat foc în interiorul clădirii părăsite de mai mulţi ani din cauza
alunecărilor de teren. Fostul schit care a ars în urma incendiului
a fost construit în perioada interbelică, însă, din cauza
alunecărilor de teren, a fost luată decizia părăsirii acestuia în
urmă cu mai mulţi ani.,
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În „Lumea credinței”, magazin ilustrat, din 23 februarie 2017
este scris despre Cartea secretă a Părintelui Mina Dobzeu
Uimește prin degajare. Se pregătește ca de-un eveniment
minuna, spune Constantin Donose, fiu duhovnicesc al
călugărului. „Mi-a spus că este bine pregătit să plece. Și
așteaptă să pornească spre Dumnezeu cu bucurie. „Am făcut
pe pământ totul, așa încât să fiu mulțumit și eu, și toți cei care
au avut nevoie de mine”, a fost răspunsul părintelui când l-am
întrebat de ce vrea să plece”, a mai spus bibliotecarul
Constantin Donose, cel care l-a vizitat în aceste zile, în chilia
lui, pe părintele Mina.
Părintele Mina Dobzeu a făcut în ultimul timp mai multe
declarații despre o carte secretă: „Am făcut un fel de studiu, în
manuscris, care conține lucruri pe care le-am destăinuit,într-un
circuit pe care l-am făcut prin țară, mai multor ierarhi de-ai
noștri. Când am ajuns la Craiova i-am dat Mitropolitului
Teofan o carte, în manuscris, cu menirea ca el s-o publice
numai după moartea mea. Numai după moartea mea, atât”.

Duhovnicul
Mitropolitul Olteniei, IPS Teofan, l-a admirat toată viața pe
părintele Mina: „Am avut ocazia să îl cunosc personal și chiar
ne-am întâlnit de câteva ori, aici, la Craiova. Admir credința și
curajul pe care le-a avut mărturisindu-l pe Hristos în lungii și
greii ani de detenție”. Sfaturile duhovnicești ale părintelui Mina
Dobzeu au ajuns la oameni și pe calea undelor, prin emisiunile
difuzate de postul de radio Logos, al Mitropoliei Oltenia. În anii
de după ieşirea Basarabiei din URSS părintele Mina a vizitat de
mai multe ori Basarabia şi a binecuvântat marile acţiuni
patriotice şi culturale din Basarabia, pledând activ şi pentru reunificarea imediată a Basarabiei cu România (Mari duhovnici ai
neamului/o comments- Cuvinte de folos).
Călugărul Mina Dobzeu, duhovnicul lui Ceauşescu!, scria
Libertatea.ro din 25 martie 2012:„Deşi s-a spus că se va publica
numai după moartea călugărului Mina Dobzeu, cartea secretă,
scrisă de acesta în taina chiliei sale, a văzut totuşi lumina
tiparului! Se numeşte „Apocalipsa. Planul de salvare a lumii în
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7 etape” şi a fost publicată în puţine exemplare. „Duhovnicul lui
Ceauşescu”, aşa cum a fost numit Mina Dobzeu de presa
vremii, şi-a dat acordul pentru tipărirea lucrării, motivându-şi
răzgândirea prin aceea că „nu se aştepta să trăiască atât de mult,
după 2008”, anul în care a predat manuscrisul celor mai
importanţi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. În cele
aproape 200 de pagini, bătrânul călugăr face mărturisiri
tulburătoare despre viaţa sa în închisorile comuniste, despre
Nicolae Steinhardt, despre oamenii care l-au ajutat să-i scrie
scrisori lui Ceauşescu, dar şi despre o comunicare personală a
sa cu Dumnezeu. Mai sunt apoi, multe analize personale pe
teme religioase complexe, preţioase, spun cunoscătorii, pentru
„tâlcuirea cuvintelor tainice ale Apocalipsei lui Ioan”.Nu s-a
crezut niciodată mai mult decât „cel mai umil slujitor al
Domnului”, deşi, pentru mii de oameni din toate colţurile ţării şi
nu numai, înseamnă un adevărat simbol al luptei pentru credinţa
ortodoxă. Nici măcar anii petrecuţi în închisorile de dinainte de
1989, nu l-au făcut, în timp, să se regăsească în ipostaza unui
erou anticomunist sau să caute faimă, pentru faptele sale, pentru
mulţi, dovezi incontestabile de demnitate, credinţă şi curaj! Cel
care va citi aşa-numita „carte secretă” a părintelui Mina, va
înţelege toate acestea şi va găsi răspuns, măcar în parte, la
întrebări care s-au tot ivit în jurul vieţii sale cu totul speciale.
Întemniţat de mai multe ori, după ce s-a răzvrătit împotriva
comunismului, îndrăznind să-i scrie lui Ceauşescu scrisori cu
tonuri critice, cutezând să conteste chiar în sânul Bisericii
lucruri pe care le-a considerat nevrednice şi resemnându-se
întotdeauna cu viaţa sa dintr-o chilie modestă, Mina Dobzeu a
devenit pentru mulţi un model. Poate cu atât mai mult cu cât
autorul Jurnalului Fericirii, Nicolae Steinhardt, l-a indicat ca
fiind intermediarul demn al drumului iubirii dintre el şi
Dumnezeu.
Întrebat dacă a fost sau nu duhovnicul lui Ceauşescu, părintele
răspunde răspicat: „Da, am fost! Însă, e momentul să spun cum
anume am fost. Începând din anul 1986, pe când eram slujitor la
Mănăstirea Sf. Apostoli din Huşi, ca stareţ şi slujitor la
catedrală, m-am oferit, fără primejdia că mă voi lăuda, sau mi se
va întâmpla ceva care să mă îngrijoreze, ori să-mi aducă frică,
după ce am citit mai multe articole ateiste publicate în revistele
regimului comunist, m-am hotărât să scriu lui Nicolae
Ceauşescu. Doream să-l informez că orientarea lui şi a
Partidului, cu privire la libertatea cultului, deşi prevăzut în
Constituţie, nu se respectă, ci, dimpotrivă, Biserica Creştină
Ortodoxă Română e îngrădită şi chiar persecutată”, scrie în
cartea sa călugărul Mina.
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A fost ajutat când a scris scrisorile către Ceauşescu!

Răspunsul îl aflăm tot în lucrarea sa, unde sunt menţionaţi cei
care l-au ajutat. Trebuie subliniat faptul că, ori de câte ori a fost
arestat, părintele Mina niciodată n-a rostit vreun nume a celor
care ajutau la compunerea scrisorilor, alegând, cu preţul
libertăţii, să îşi asume singur răspunderea în faţa anchetatorilor,
netrădându-şi prietenii. „În scopul acesta am scris şapte scrisori
(1986 – 1988). La scriam în asociere cu scriitori creştini din
Bucureşti: Ioan Alexandru, Sofian Boghiu, Ioanichie Bălan,
Părintele Paul Mărăcin, toţi din Bucureşti. Alţii erau din
localitatea Huşi: profesorul Gorceag, avocatul Aciobăniţei,
pictoriţa Mariana Catană, Părintele Simon (catolic). Scrisorile le
trimiteam direct pe adresa preşedintelui”.

ALARMANT! Dictatura in episcopia Husilor: părintele
Mina Dobzeu ținut sub sechestru, scria la 15 septembrie 2009
Apologetul, având ca sursă de informare Ziarul de Iași:

A fost incuiat in chilie in timpul vizitei IPS Teofan
Desi a evitat subiectul, părintele Mina Dobzeu a mărturisit
că IPS Teofan l-a sprijinit tot timpul. In fapt, mitropolitul este
singura sa speranță. „IPS Teofan este mâna mea caldă. Când a
fost intronizarea noului episcop eram bolnav și nu am avut cum
să particip la slujbă. El a venit cu mai mulți episcopi și m-a
vizitat, s-a rugat aici”, și-a amintit părintele Mina.
Preotul din Huși – care-și păstrează anonimatul - susține
însă deși e prea smerit ca să mărturisească, părintele Mina
Dobzeu ar fi fost de fapt încuiat în chilie în ziua intronizării
episcopului Corneliu Bîrladeanu, - cel care îl persecuta pe
călugăr - spre a nu merge la slujbă și a se plânge cumva IPS
Teofan. “Eu personal am fost acolo, am încercat să intru la el,
dar era încuiat cu cheia, iar un frate călugăr mi-a spus că nu
are voie să îl descuie. L-au ținut până la 3 după amiaza fără
mâncare și nu i-au făcut insulina”, a povestit preotul din Huși,
spunând că părintele Dobzeu, care e părintele său spiritual, i-ar
fi mărturisit cândva că “a pătimit după 1990 mai mult decât în
vremea comunismului”.
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Facem un APEL către Mitropolia Moldovei și
Bucovinei, ca să se ia măsurile necesare soluționării acestei
nedreptăți. Nu ne putem bate joc de martirii acestui neam!
Conducerea mânăstirii insista să le dea jumătate din
despăgubirile pe care părintele le ia pentru suferința din
închisorile comuniste.
“Este nu doar nedemn pentru o față bisericească, dar și lipsit de
omenie săîi pretindă jumătate din pensie pentru un blid de
mâncare. Părintele Mina estefost arhimandrit, fost veteran și
deținut politic, e un preot luminat. Banii nu îi ține pentru el, ci
dă totul credincioșilor. A tipărit peste zece volume și le-a dat
gratis pe toate”, a precizat un preot din Huși, care ne-a adus la
cunoștintă situația călugărului intrat în istorie după ce l-a
creștinat în închisoare pe filosoful Nicolae Steinhardt.
Preotul, care nu a dorit să își divulge identitatea, susține că
l-ar fi găsit în mai multe rânduri pe părintele Dobzeu, bolnav de
diabet și de alte boli, neîngrijit cum se cuvine. “Când a fost
internat ultima datăîn spital, la Iași, la Infecțioase, l-am găsit
într-o stare jalnică. Nu știa nimeni cine este și fusese lăsat ca vai
de el, nu vorbise nimeni pentru el, era abandonat, urina pe el,
era tot o carne vie. Veneau la el în pelerinaj credincioșii, au
venit preoți din țară, pânăși din Ardeal, dar de la Episcopia
Hușilor nu știu să-l fi vizitat cineva în cele șase săptămâni de
spitalizare”, a mai povestit preotul.
In fapt, părintele Mina Dobzeu dă întreaga sa pensie
preoțească mânăstirii, căci aceasta este de 174 lei, potrivit
cuponului său de pensie pe care ni l-a prezentat preotul din
Huși. Insă dorește ca banii pe care îi ia de la stat în calitate de
veteran și deținut săîi țină pentru cărți. “A împărțit gratuit
17.000 de volume episcopiilor și mitropoliilor din toată țara, iar
acum vrea să meargă săîmpartăși în Basarabia 3000 de volume.

«Statul Român ca vârf de lance al
imperialismului american»
Jurn. Iurie ROȘCA – Chișinău
Motto: „Fereşte-mă, Doamne, de prieteni, că de dușmani mă feresc singur!”
„Când Zeus ne trimite daruri, oricât sunt de ispititoare, feriţi-vă de vicleșug!”

Văzut de la Chișinău, Statul Român apare în ipostaza
dezonorantă de vârf de lance al imperialismului american.
upă ce preț de mai bine de un sfert de secol garnituri
guvernamentale de dincolo de Prut, una mai venală și
mai ticăloșită decât alta, s-au întrecut în zelul de a
închina țara noilor stăpâni de la Washington, după ce au ruinat
și au dat pe mâna străinilor economia națională, după ce au dat
pământul arabil investitorilor de afară, după ce au fasonat
întreaga societate după rețetele scrise de către trăgătorii de sfori
ai Noii Ordini Mondiale, iată că politicienii români se mai
înfățoșează și în chip de salvatori ai moldovenilor.

D
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După ce n-a mai rămas mai nimic din suveranitatea națională,
după ce actul decizional a fost dat pe mâna birocrației de la
Bruxelles și a patronilor acesteia de peste ocean, Bucureștiul
oficial se erijează cu semeție în (im)postura de ghid al
Chișinăului (văzut prin excelență ca un restanțier bun de tras de
urechi până la nivelul dâmbovițean) pe calea luminoasă și – nu-i
așa? – ireversibilă de integrare euro-atlantică.
Acum vreo zece ani, în cadrul unei vizite a unui ministru român
de Externe la Chișinău, în timpul briefingului împreună cu
omologul său moldovean Andrei Stratan, oaspetele a comis o
perlă pe care ultimul n-a ratat să o ia delicat peste picior. Zice
demnitarul român: „România este gata să se angajeze în
calitate de avocat al Moldovei în procesul de integrare
europeană”. La care Andrei Stratan precizează: „Vă mulțumim
frumos, stimate coleg. Dar parcă Moldova n-a comis nicio
infracțiune la scară internațională ca să aibă nevie de avocat”.
Dar, dincolo de orice glume, a venit momentul să facem câteva
clarificări tranșante, din perspectiva unei lecturi geopolitice, a
raporturilor dintre București și Chișinău. Chit că astfel de
analize vor scăpa consumatorilor de mituri naționale gen
„centenarul Marii Uniri ca prilej de repetare a istoriei”, care
oricum nu sesizează linia de demarcație între real și ireal,
preferând să forțeze realitatea în funcție de starea onirică,
aducătoare de încântare și speranțe. Nu lor li se adresează aceste
rânduri, ci celor care nu confundă birocrația de la București cu
istoria, cultura, spiritualitatea și devenirea istorică a neamului.
A cinsti memoria înaintașilor, a încerca sentimente de demnitate
națională în preajma faptelor de glorie ale lui Ștefan cel Mare
sau a sorbi din izvorul nesecat al operei lui Eminescu, Enescu,
Brâncuși, Eliade, Noica și atâția alții, care fac cinste istoriei și
culturii noastre, nu înseamnă în mod necesar a nutri sentimente
de respect și cu atât mai puțin de obediență față de solii
oficialităților bucureștene, care ne tot dau târcoale spre a ne
ferici contrar voinței noastre.
Iar dintr-o perspectivă mai largă, ce cuprinde realitățile
internaționale în toată complexitatea lor, lucrurile se prezintă
astfel. După ce l-au determinat pe năbădăiosul Saakașvili în
2008 să sară cu sapa la avioane și să-și măsoare potențialul
militar cu cel al Rusiei, aventură ce s-a soldat cu pierderea
(pentru totdeauna?) a două părți ale teritoriului național,
devenite subit subiecte ale dreptului internațional și protectorate
ale Moscovei, după ce au instigat în 2014 noul regim de la Kiev
la niște acțiuni nesăbuite, care s-au soldat cu ample ostilități
militare, pierderi considerabile de vieți omenești, preluarea
peninsulei Crimeea de către Rusia și desprinderea de facto a
zonelor de est ale țării ce aspiră să se separe definitiv de
Ucraina, strategii americani și-au realizat scopul: atât Georgia,
cât și Ucraina au fost determinate să-și deterioreze extrem de
grav relațiile cu Rusia (în detrimentul propriilor interese
naționale) și – aici e cheia!!! – să aibă nevoie de protecția SUA
față de „pericolul rusesc”. Punct ochit, punct lovit!
Trăgătorii de sfori anglo-saxoni sunt cei mai fini, mai perverși
și mai experimentați maeștri în stimularea naționalismelor,
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pretutindeni în lume de-a lungul istoriei, în avantajul lor
imperial și spre nenorocirea popoarelor folosite în orb în aceste
jocuri geopolitice murdare și sângeroase. E suficient să aruncăm
măcar o privire sumară asupra intrigilor uneltite de aceștia în
Asia, în Lumea Arabă sau în Africa pe parcursul câtorva sute de
ani pentru a ne da seama că situația raporturilor dintre România
și Republica Moldova nu sunt o excepție, ci dimpotrivă, se
încadrează perfect în aceeași veche și perfidă logică imperială
ce se conduce de eterna maximă „Dezbină și stăpânește!”.

Uneltirile respective sunt cu atât mai eficiente, cu cât se pliază
de minune peste niște vechi animozități istorice, izvorâte din
conflictele marilor puteri care n-au ocolit nici poporul nostru.
Croiri și răscroiri de hărți, în funcție de capacitatea de a purta
războaie, de a folosi forța militară sau de a amenința cu
aplicarea ei, care au adus dezastru și nesfârșite suferințe multor
milioane de oameni, urgiile regimului comunist, cu represiunile,
deportările, înrobirea și deznaționalizarea popoarelor ce s-au
pomenit în interiorul cazanului cominternist – toate acestea sunt
perfect adevărate și în cazul nostru. Și tocmai aici ne prinde în
plasă viclenia sforarilor de peste ocean. Setea de revanșă,
dorința ardentă de a restabili adevărul istoric sunt tocmai
materia primă pentru manipulatorii din centrele de influență
euro-atlantică.
În cazul Republicii Moldova, după ce în urma unei răsturnări
violente (Maidanul moldovenesc avant la lettre din 7 aprilie
2009) puterea a fost uzurpată de către câteva clanuri de tip
mafiot (care între timp s-a redus la unul singur), prestidigitatorii
americani au prins a-și realiza planurile de aservire a țării
interesului lor imperial. Iar acesta este unul singur, la îndemâna
oricui nu poartă ochelari de cal sau nu e tocmit să facă pe
prostul. Și anume: a prelua pe de-a-ntregul actul decizional în
schimbul unor pomeni financiare, care sunt slobozite în funcție
de gradul de supușenie a pionilor din ierarhiile de stat
moldovenești. Ce trebuie să facă respectivi valeți? Ia, mai
nimic:
1) să deschidă porțile economiei în regim de liber-schimb
afluxului de mărfuri, capital și servicii străine (= moartea
economiei naționale);
2) să-și declare fidelitatea eternă față de cursul european al țării
(în cazul aspirației Moldovei spre UE, ultimei i s-ar potrivi cât
se poate de bine vorba populară: „Cei, lipsește chelului? Tichie
de mărgăritar.”), care, de altfel, a fost concepută din start, după
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1945, ca vasal al SUA;
3) să se declare parte integrantă a dispozitivului de război
geopolitic total al SUA contra Rusiei (misiune îndeplinită cu
brio prin expulzarea diplomaților ruși, izgonirea permanentă a
jurnaliștilor din această țară, interzicerea emiterii posturilor TV
etc);
4) să abandoneze metodic și cu osârdie se lacheu statutul de țară
neutră în favoarea inexorabilei aderări la NATO.
Asupra ultimului punct vom zăbovi ceva mai mult. Întreaga
vânzoleală cu deschiderea Centrului de documentare NATO, cu
vizite ale demnitarilor acestui bloc politico-militar controlat de
SUA la Chișinău, cu angajamente ale oficialilor moldoveni de a
procura armament american (de ce nu, dacă tot avem excedent
bugetar și tot nu mai e nicio urgență de ordin social de
rezolvat?), să trimită militari moldoveni la manevre și
antrenamente, astfel încât aceștia – se putea altfel? – să
corespundă standardelor NATO. Iar în acest spectacol
abominabil și de rău augur iată că s-au angajat și „patronii
noștri regionali”, demnitarii români. Ba și-a făcut apariția
Ministrul de Război al României, care a umblat la braț cu
titirezul pus la Apărare la Chișinău, pus pe declarații
prăpăstioase, ba ne-a onorat cu prezența simandicoasa doamnă
premier de la București. Ce mai calea-valea! Suntem curtați cu
multă insistență de către frații (și surorile, ca să nu supărăm
feministele angajate pe frontul egalității de gen!) de peste Prut,
care se dau de ceasul morți, doar să ne vadă și pe noi sub
umbrela încăpătoare a NATO (și la țâța generoasă a UE,
desigur).
Cântecele de sirenă sunt intonate în cor (e adevărat, mai puțin
agreabil decât „Concertul în luncă” de Vasile Alecsandri) de
către șoimii americani (deghizați în porumbei ai păcii), periuțele
bruxelleze și marionetele bucureștene. Numai că în loc de stare
de beatitudine, respectiva cacofonie cu zăngănit de arme și
miros de praf de pușcă provoacă mai curând îngrijorare.
Ademenirea Moldovei în NATO, ca și umflarea balonului cu
centenarul Unirii, nu urmărește alt scop decât să provoace în
definitiv cât mai multe tensiuni interne, să incendieze spiritele
în zona transnistreană și în autonomia găgăuză, iar până la urmă
să pună de un mic război civil, urmat de destrămarea teritorială
și transformarea țării într-o zonă neguvernabilă. Iar finalul este
cunoscut. A se vedea cazul Georgiei din 2008 și al Ucrainei din
2014, care e departe de a se fi consumat.
Dacă e să aruncăm o privire asupra hărții regiunii noastre, totul
devine extrem de clar. Cum adică? România a intrat deja în
NATO (deși gluma sinistră, potrivit căreia totuși NATO a intrat
în România, nu invers, e perfect adevărată), Ucraina urmează să
fie încorporată în acest bloc în timpul cel mai apropiat, iar
Moldova, o țară mică, săracă și vulnerabilă – vedeți
dumneavoastră! – se ambiționează să rămână neutră. Una ca
asta chiar este de netolerat. Această confuzie ori stare de
provizorat, dacă doriți, nu mai poate dura. Miza complexului
militar-industrial american e clară, sarcinile sunt puse, iar
rolurile – distribuite.
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„Cartagina trebuie distrusă!”, – repetă în mod obsesiv, până la
leșin, șoimii militarismului american. Iar rolul de Cartagina îi
este atribuit, așa cum bine se știe, Rusiei. Și pentru această
misiune istorică, prescrisă de dumnezeul războiului, atlantiștii
sunt gata să sacrifice fără nicio remușcare o țară ca Moldova,
precum au făcut-o dintotdeauna în astfel de situații. Doar că este
regretabil faptul că în acest scenariu deloc optimist rolul de vârf
de lance, de călăuză falsă, de ispititor prefăcut îi este rezervat
Bucureștiului oficial.
Anume asta provoacă cea mai mare încurcătură în mentalul
colectiv din Republica Moldova. Oamenii care privesc cu
simpatie spre România nu întotdeauna sunt în stare să
descifreze concepte ca cel teoretizat de marele sociolog român
Dimitrie Gusti, care numea asemenea situații „conflict dintre
stat și națiune”. Iar în sociologia eminesciană același concept a
căpătat numele de „pătură superpusă”. Adică, suprastructura,
clasa guvernantă, anti-elita cocoțată în fruntea țării nu se
ghidează după interesele neamului, ci servește niște interese
străine în detrimentul propriei țări și deopotrivă în dauna
Moldovei. Câtă ipocrizie e la mijloc și câtă prostie omenească,
asta e o altă poveste. Nu vom ști poate niciodată dacă e vorba
despre niște mercenari care își înțeleg și își asumă misiunea
ticăloasă sau despre niște unelte oarbe, „idioți utili”, „piloți
orbi”, cum ar spune tânărul Eliade.
Cert este că nori grei se adună peste cerul și așa nu prea
înseninat al Basarabiei voievodale. Și unul Dumnezeu știe dacă
vom reuși să evităm un deznodământ dramatic.

Criza coreeana între isterie şi prudenţă
Stupefiată, dacă nu chiar îngrijorată de criză acută
dintre Washington şi Phenian sau amuzându-se de schimbul
de replici acide şi de umor îndoielnic dintre doi şefi de stat
care au pe mână rachete balistice şi arme nucleare, lumea
pare să uite că această nouă şi grea încercare pentru pacea
şi securitatea internaţională mai are un protagonist, nu mai
puţin important – şi direct implicat – Republica Coreea
(Coreea de Sud).
roblema coreeană este ultimul vestigiu al războiului rece,
singurul care nu a fost cumva aplanat, chiar dacă s-a
încercat o ieşire din impas în diferite feluri, inclusiv un
război fratricid în care s-au aruncat mai multe bombe decât în
întregul al Doilea Război Mondial. Şi totuşi, patria coreeană a
rămas până azi divizată şi învrăjbită, iar marile puteri – din zona
sau cu interese globale – nu se prea grăbesc să vadă o Coree
unitară. De ce? Pentru că, oricât de imense ar fi dificultăţile
ridicate de reunificare, această ţară ar deveni la un moment dat
una dintre marile puteri nu doar de anvergură regională, ci
globală, cu imensele bogaţii ale Nordului (îndeosebi ale
subsolului) dublate de tehnologia şi forţa de muncă performantă
ale Sudului. Iar dacă mai adăugăm şi rachetele balistice şi arma
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nucleară din arsenalele Coreei de Nord, avem perspectiva unei
mari puteri imprevizibile, care ar intra în jocuri de putere
complicate cu Japonia, China, Statele Unite, Rusia.
Capitală Coreei de Sud, Seulul, cu o populaţie cam cât a
României, se află la numai câţiva zeci de km de linia de
demarcaţie dintre cele două state coreene, deci se află într-o
stare de vulnerabilitate care, în caz de ostilităţi, ar putea lesne
degenera apocaliptic, într-o catastrofă inimaginabilă în faţa
eventualelor lovituri nord-coreene. Şi totuşi, Coreea de Sud nu
s-a prins în siajul isteriei care agită şi comentatori, şi oameni
politici aparent din afara jocului, dar care par interesaţi în
propagarea unei „culturi a fricii” la nivel global. Explicaţia?
Coreea de Sud şi-a elaborat şi urmează o politică bine gândită şi
nuanţată în privinţa marii sfidări căreia trebuie să-i facă faţă de
peste jumătate de secol naţiunea coreeană. Reunificarea ţării
este de perspectivă istorică cu bătaie lungă (sau... cine ştie?),
apropierea dintre cele două state – mai probabilă, însă
întâmpină mari dificultăţi şi de ordin geopolitic (cele sus
amintite), şi în ce priveşte marile decalaje economice, culturale,
civilizaţionale, între cele două părţi ale Peninsulei. Dar cele
două state, fraţi învrăjbiţi, sunt obligate să coexiste.
Pentru a se putea menţine la putere, echipa conducătoare de la
Phenian a ales varianta riscantă a înarmării nucleare ca factor de
descurajare a intervenţiei străine ceea ce, însă, o obligă şi la
adoptarea unei politici prudente (dincolo de propaganda
mediatică) şi excluderea variantelor sinucigaşe de acţiune. Iar
Coreea de Sud, prin noul său preşedinte, Moon Jae-in,
reprezentant al curentului politic moderat, îşi consolidează
capacităţile de apărare, inclusiv cu rachete balistice şi arme
nucleare tactice, în plus, prin conectarea la scutul spaţial
american cu rachete THAAD, dar în acelaşi timp nu se lasă
atrasă în ostilizarea neproductivă a relaţiilor cu Nordul (cum e
tentat uneori Washingtonul) şi se declară dispusă la dialog
direct cu regimul comunist, fiind totodată atentă la raporturile
sale cu marele vecin şi principalul partener comercial care este
(pentru ambele state coreene!) China. Probabil că şi în folclorul
coreean este un proverb de tipul „frica păzeşte pepenii”, după
care par să se ghideze, în acţiunile lor, şi cele două capitale
coreene.

Adevărata problemă cu Coreea de Nord:
armele nucleare ale Phenianului şi reţeaua
nucleară internaţională secretă
Programele de rachete balistice şi de arme nucleare ale
Coreei de Nord nu pot fi privite ca acţiuni ale unui singur
stat nepoliticos.
ulte dintre programele sale au indicii de finanţare
externă, tehnologia sa este furnizată de alte naţiuni şi
face parte dintr-o reţea de state care încalcă legile
internaţionale şi care-şi avansează colectiv capacităţile de arme
nucleare.

M

42

Regimul comunist din Coreea de Nord cooperează îndeaproape
cu Iranul, Siria şi Pakistanul la programele lor de arme nucleare
şi chimice. Rusia şi alte naţiuni au oferit tehnologie pentru a
ajuta la dezvoltarea armelor nucleare, iar Partidul Comunist
Chinez (PCC) a facilitat şi susţinut programele globale.
„Ceea ce a făcut China este să creeze o reţea de cooperare
prolifică”, a declarat Richard Fisher, cercetător senior al
Internaţional Assessment and Strategy Center. „Chinezii au
ajutat Pakistanul, Iranul şi Coreea de Nord în diferite grade.”
Regimul chinez oferă diferite tehnologii fiecărei naţiuni pentru
a le sprijini programele de arme nucleare, iar Coreea de Nord,
Pakistanul şi Iranul vor împărţi apoi această tehnologie între ei
şi o vor îmbunătăţi.
„Chinezii au nevoie doar să aducă discrete contribuţii
materiale, dar toate cele trei ţări vor beneficia de acestea”, a
spus Fisher.
Fostul lider al regimului de la Beijing, Jiang Zemin, a încurajat
şi, prin fracţiunea sa politică, a menţinut relaţii cu Coreea de
Nord. Relaţiile dintre actualul lider chinez Xi Jinping şi liderul
nord-coreean Kim Jong Un sunt relativ tensionate, iar Xi a
semnalat administraţiei Trump că va sprijini sancţiunile dure
împotriva Coreei de Nord.
O stenogramă secretă a Departamentului de Stat din 24
februarie 2010 a arătat că, în 2005, Coreea de Nord a transmis
Iranului 19 rachete balistice, care pentru prima dată au dat
Iranului posibilitatea de a lovi capitalele din Europa de Vest.
Racheta Hwasong-10, cunoscută şi sub numele de BM-25 sau
Musudan, a fost prima dată văzută într-o paradă militară nordcoreeană în octombrie 2010, iar regimul nord-coreean a testat-o
în iunie 2016. Potrivit Centrului pentru Studii Strategice şi
Internaţionale, racheta balistică are o rază medie de acţiune
estimată la peste 3.200 de km, iar proiectarea sa se bazează pe
rachetele sovietice SS-N-6 lansate submarin.
Fisher a remarcat că atunci când Iranul a testat recent o rachetă
balistică, mulţi experţi în apărare au considerat că era lansarea
unei rachete BM-25, deşi el a notat că imaginile disponibile nu
erau suficient de clare pentru a oferi dovezi convingătoare.
După ce Iranul a lansat racheta, preşedintele Donald Trump a
scris pe Twitter pe 23 septembrie: „Iranul a testat doar o
rachetă balistică capabilă să ajungă la Israel. Ei lucrează, de
asemenea, cu Coreea de Nord. Nu prea avem un acord!”.
Potrivit lui Fisher, „Coreea de Nord şi Pakistanul cooperează.
Coreea de Nord şi Iran au cooperat la rachete. China rămâne,
de asemenea, o sursă potenţială, de principiu, a unei astfel de
finanţări.”
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„Dar este extrem de bizar”, a adăugat el, „ca o ţară foarte
săracă precum Coreea de Nord să aibă un astfel de program
sofisticat şi amplu de arme strategice.”

colaborat, de asemenea, cu Iranul la programele sale nucleare şi
de rachete, ajutând Iranul să furnizeze arme grupurilor teroriste
Hamas şi Hezbollah.

Alianţa Nucleară ascunsă

Potrivit lui William Triplett, veteran al Administrației Reagan şi
al comunităţii americane de contrainformaţii, este important să
ne reamintim că atunci când Coreea de Nord obţine arme sau
tehnologie străină, cineva plăteşte pentru ea şi cineva ajută cu
transportul.

Reţeaua de state care încalcă legile internaţionale colaborează
îndeaproape în ceea ce priveşte programele lor de arme
nucleare, iar Coreea de Nord este doar unul dintre jucătorii din
această reţea, a menţionat Bruce Klingner, cercetător principal
la Fundaţia Heritage, la o audiere din martie 2014 a
Subcomitetului pentru Asia al Comisiei pentru afaceri externe al
Camerei Reprezentanţilor.

Triplett a spus că, atunci când sunt transportate echipamente
militare între Coreea de Nord şi Iran, „nu puteţi zbura cu
avionul din Phenian spre Teheran fără a vă opri într-un
aeroport militar din China”.

Klingner a afirmat că analiştii „au subestimat frecvent
programele nucleare şi de rachete ale Coreei de Nord”, crezând
că înapoiata naţiune ar fi incapabilă de astfel de evoluţii. El
observă totuşi că această analiză nu are în vedere programele
comune de cercetare ale Coreei de Nord cu alte naţiuni.

În anii ʼ70, a remarcat el, Statele Unite au vândut un avion de
transport de marfă 747-F Iranului şi avioane C-130 Iranului şi
Pakistanului. Aceste avioane au fost observate pe aerodromurile
nord-coreene.

De exemplu, el a remarcat „relaţiile îndelungate de colaborare
nucleară şi de rachete cu Pakistanul” ale Coreei de Nord şi că
regimul de la Islamabad are deja focoase nucleare şi rachete
capabile să le transporte.

El a menţionat, de asemenea, rapoartele din luna august, care
arată că fie Ucraina, fie Rusia au vândut motoare de rachete
Coreei de Nord. „Oricum, cineva trebuia să-i plătească pentru
asta şi s-a ajuns de la punctul A la punctul B”, a spus el.
Un alt aspect cheie care trebuie avut în vedere, a mai notat
Triplett, este că, în timp ce regimul nord-coreean este extrem de
sărac şi mulţi dintre locuitorii săi suferă de foame, fiecare
rachetă pe care o lansează în ocean costă aproximativ 30 de
milioane de dolari. „Toate lucrurile astea sunt scumpe. Cineva
plăteşte pentru asta”, a spus el, adăugând că „toate drumurile”
au condus la Partidul Comunist Chinez.

O parte din înţelegerile Coreei de Nord cu Pakistanul, a
remarcat Klingner, este aceea că oamenii de ştiinţă din Coreea
de Nord au „acordat asistenţă critică programelor antirachetă
din Islamabad”, iar în schimb Pakistanul a furnizat Coreei de
Nord expertiză, tehnologie şi componente pentru arme nucleare
pe bază de uraniu.
De exemplu, el a menţionat un schimb din martie 2004, în care
„A.Q. Khan – iniţiatorul programului de arme nucleare al
Pakistanului, a oferit un pachet nuclear Phenianului, ce
includea schiţele focoaselor, centrifuge şi combustibil nuclear”.
În schimbul asistenţei pakistaneze, Coreea de Nord a asistat
Pakistanul la asamblarea unor focoase nucleare pe racheta
Ghauri.
Klingner a declarat că schiţele focoaselor ar putea fi aceleaşi cu
cele furnizate Libiei, care au fost dezvăluite în februarie 2004,
şi conţineau „instrucţiuni detaliate, pas cu pas, pentru a
produce o focoasă nucleară concepută de China, care ar putea
fi livrată de către racheta Dong nord-coreeană”.
El a menţionat despre Coreea de Nord că nu a avut nicio ezitare
de a furniza Siriei „tehnologii de arme nucleare şi chimice” şi a
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China a acceptat recent să sancţioneze Coreea de Nord, dar în
trecut a fost furnizorul principal de arme şi tehnologii utilizate
de Iran, Pakistan şi Coreea de Nord.
Pentru Partidul Comunist Chinez, Coreea de Nord este un
reprezentant care se angajează într-un război rece pseudonuclear cu Statele Unite, potrivit lui Fisher, care a spus că
regimul chinez a folosit şi alte state care încalcă legislaţia
internaţională în scopuri similare.
„China a transformat Pakistanul într-un stat cu rachete
nucleare pentru a ajuta la neutralizarea Indiei (care deţine
arme nucleare – n.r.), iar pe de altă parte, China transformă
Iranul într-un stat cu rachete nucleare pentru a beneficia şi de
această instabilitate”, a spus el. „China a reuşit să devină un
important furnizor de arme în Orientul Mijlociu, deoarece alte
naţiuni doresc să se apere împotriva Iranului, care a devenit
puternic datorită Chinei.”
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Dezastru nuclear în Coreea de Nord – 200
de morţi la principalul poligon de teste
nucleare

În timp ce locaţiile exacte ale testelor nucleare rămân un mister,
seismologii consideră că ar putea indica spre o zonă de 100 de
metri.

În Coreea de Nord, 200 de angajaţi în sectorul nuclear
au murit într-un accident la principalul poligon pentru
testări nucleare al dictatorului Kim Jong-un.

Deşi un poligon de testări ar putea desfăşura activităţi în
siguranţă într-o astfel de locaţie, se crede că inginerii fără o
pregătire superioară au crescut riscul pentru dezastre folosind
unele tehnici rudimentare de forare.

proximativ 100 de persoane şi-au pierdut viaţa în urma
prăbuşirii unui tunel neterminat, la principalul poligon
de teste nucleare al Coreei de Nord, Punggye-ri. Alte
100 de persoane au murit ulterior, în timpul operaţiunilor de
salvare a primului grup de muncitori blocaţi sub dărâmături.

A

China i-a lansat un avertisment dur lui Kim în ceea ce priveşte
starea poligonului Punggye-ri. Beijingul a afirmat că, în cazul
prăbuşirii poligonului, un nor radioactiv ar putea „evada” din
locaţia respectivă şi s-ar răspândi pe cuprinsul unei „întregi
emisfere”.

Experţii străini au avertizat că o astfel de prăbuşire este
posibilă, evidenţiind pericolul evadării unui nor radioactiv din
locaţia respectivă şi a răspândirii pe cuprinsul unei „întregi
emisfere”.

Institutul de Geologie şi Geofizică din cadrul Academiei de
Ştiinţe a Chinei a avertizat: „China nu poate sta şi aştepta până
când în acel loc are loc o implozie. Instrumentele noastre pot
detecta sosirea [norului de] materiale radioactive, dar va fi
prea târziu atunci. Publicul îşi va manifesta panica şi furia
împotriva guvernului pentru că nu a luat măsuri.”

Dezastrul a fost dezvăluit de postul de televiziune nipon Asahi
la 31 octombrie 2017, deşi nu a putut clarifica momentul
accidentului şi încercările eşuate ulterioare de salvare a
muncitorilor blocaţi.
Asahi a declarat că surse nord-coreene au precizat că prăbuşirea
a avut loc în timp ce muncitorii lucrau la un nou tunel. Ulterior
a avut loc a doua prăbuşire, în timp ce un alt grup de muncitori
a încercat să îi scoată pe primii de sub dărâmături.
Poligonul Punggye-ri a fost folosit la cel de-al şaselea şi cel mai
puternic test nuclear nord-coreean, care a avut loc în 3
septembrie. Armata nord-coreeană a testat un dispozitiv de 100
de kilotone, de aproximativ şapte ori mai puternic decât bomba
atomică lansată la Hiroshima în timpul celui de-al Doilea
Război Mondial.
Ulterior au apărut tot mai multe speculaţii că tragedia ar putea
opri ambiţiile nucleare ale dictatorului Kim Jong-un, care a
sperat că ţara sa va obţine capabilităţi nucleare similare cu cele
ale Americii.

Chiar dacă incidentul nu se soldează cu o scurgere radioactivă,
dezastrul de la poligonul Punggye-ri este o lovitură puternică
pentru Kim. Noul tunel a fost probabil necesar pentru a
moderniza poligonul şi prăbuşirea celor două tunele va încetini
în mod semnificativ progresul nuclear al Coreei de Nord.
Grupul de monitorizare 38 North a afirmat în luna noiembrie
2017: „În cazul în care Coreea de Nord va încerca să continue
testele sub acest munte, în special în partea estică a acestuia,
atunci ne vom putea aştepta în viitor la săparea de noi tuneluri
în apropierea Portalului Nordic, dar tot sub muntele Mantap”.

Avertisment al unor oficiali americani:
Guvernul din umbră pregătește un atac de
amploare al ISIS asupra SUA pentru a
extinde războiul la nivel global

Diverşi experţi străini şi activişti pentru drepturile omului au
avertizat de pericolul prezentat de structurile şi instalaţiile
învechite şi şubrede ale lui Kim Jong-un.

ISIS nu este ceea ce ați putea crede.
Mass-media centrală dorește să credeți că invadarea
Irakului de către ISIS a fost o acțiune spontană și că ISIS
acționează în mod independent pentru a cuceri Irakul.

Coreea de Nord a detonat prima bombă cu hidrogen în luna
septembrie, provocând pagube serioase fundaţiilor poligonului
Punggye-ri. Ulterior s-au produs cutremure de pământ, care,
deşi au fost la scară mică, au indicat că zona va deveni tot mai
instabilă.

eea ce mass-media nu menționează este că SUA și alți
jucători cheie, precum Turcia și Arabia Saudită,
înarmează, finanțează și antrenează membrii ISIS,
începând din 2007.

Poligonul Punggye-ri este construit în muntele Mantap,
extinzându-se adânc în interiorul acestuia.
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Un nou raport al Comitetului Național pentru Combaterea
Terorismului, care circulă în Kremlin, afirmă că în timpul unor
discuții din februarie 2018 purtate de reprezentanții ruși ai
comitetului cu omologii lor din serviciile de informații ale SUA,
americanii și-au exprimat temerile că elemente ale cabalei care
conduce planeta din umbră, inserate în guvernul Statelor Unite,
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pregătesc un atac terorist de amploare, în stilul 11 septembrie.
Astfel, clica malefică intenționează să-și extindă puterea și să
inițieze un război mondial. A fost descoperit faptul că aceștia îi
evacuează pe comandanții terorii Statului Islamic (ISIS / ISIL /
IS / Daesh) din Siria pentru a realiza această atrocitate. (Notă:
Unele cuvinte și / sau fraze care apar în acest articol sunt
aproximări ale unor expresii din limba rusă care nu au
corespondență exactă în limba română.)
Potrivit raportului de la Kremlin, în ceea ce poate fi caracterizat
drept „relații în curs de dezvoltare”, membri de vârf ai
Comitetului Național pentru Combaterea Terorismului s-au
întâlnit în februarie pentru prima dată cu oficialii care reprezintă
rețeaua privată de informații a președintelui Donald Trump –
Erik Prince și colonelul Oliver North. Aceștia adună informații
pentru directorul CIA Mike Pompeo și pentru Casa Albă,
păstrând în același timp ceea ce descoperă departe de restul
comunității americane de informații.
Una dintre cele mai mari preocupări ale membrilor Comitetului
Național pentru Combaterea Terorismului, exprimate în cadrul
acestei întâlniri, au fost înregistrările din timpul interogatoriului
cu „guvernatorul din Qayyara” (un oraș de la sud de Mosul),
Idris al-Kayed, și cu muftiul regional al grupului terorist, Salem
al-Luhaibi, ambii fiind capturați în Irak – în săptămâna ce a
precedat întâlnirea oficialilor ruși și americani din serviciile de
informații – în timp ce călătoreau spre Siria unde, au spus ei,
americanii le-au promis că vor putea „trece în siguranță”.
În septembrie 2017, se arată în raport, peste 20 de comandanți
ISIS de la Deir Ezzor (în Siria) au fost evacuați înainte de
capturarea lor (care a urmat în noiembrie 2017), de către
elicopterele americane care au scos liderii ISIS din al-Mayadeen
înainte de sosirea Armatei Siriei. Aceasta a continuat să se
petreacă și în februarie, când elicoptere americane au transportat
teroriști ISIS, inclusiv patru comandanți de vârf ai ISIS, la o
bază secretă de instruire din Siria condusă de CIA – de unde, a
acuzat Iranul, americanii au transferat apoi acești teroriști ISIS
în Afganistan. Ministrul apărării ruse, Igor Konashenkov,
comentând referitor la zonele din Siria unde CIA îi aduce pe
acești teroriști ISIS, a declarat că „acestea s-au transformat în
găuri negre, deoarece situația nu este clară nici pentru
guvernul sirian, nici pentru observatorii internaționali”, în timp
ce americanii refuză în continuare să răspundă la întrebările
adresate de ministrul de externe Serghei Lavrov cu privire la
motivul pentru care aceleași elicoptere americane care
evacuează teroriști ISIS din Siria au fost văzute apoi în
Afganistan.
Lavrov a spus: „Încă așteptăm de la colegii noștri americani un
răspuns la întrebările ridicate în mod repetat, întrebări care au
apărut pe baza declarațiilor publice făcute de liderii unor
provincii afgane, anume că elicoptere neidentificate, care au
probabil legătură cu NATO, zboară spre zonele în care se află
insurgenții și nimeni nu a putut explica încă motivele acestor
zboruri – în general se încearcă evitarea unor răspunsuri la
aceste întrebări legitime”.
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Răspunzând preocupărilor exprimate de membrii de vază ai
Comitetului Național pentru Combaterea Terorismului cu
privire la aceste elicoptere americane care susțin teroriștii ISIS,
secțiunile nesecretizate din raportul de la Kremlin afirmă că
oficialii rețelei de informații private a președintelui Trump au
confirmat că „sunt ale guvernului din umbră” și s-a descoperit
că sunt elicoptere Sikorsky S-92. În cazul unuia dintre acestea sa confirmat, datorită numărului înscris pe el, că aparține
Leasing Source LLC, companie care a avut cândva adresa
înregistrată în Helena, Montana, dar care este listată acum în
New Iberia, Louisiana.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, cere răspunsuri cu
privire la elicopterele din SUA care îi susțin în secret pe
teroriștii ISIS
Această companie își împărtășește adresa precum și o clădire de
birouri cu un hangar și un eliport aparținând Helicopter
Management LLC într-o zonă situată lângă Aeroportul Regional
Acadiana din Louisiana, în vecinătatea unui campus mare
Halliburton și a sediului principal al Bristow Helicopters US –
operator principal de elicoptere Sikorsky S-92. Companiile
Helicopter Management LLC și Leasing Source LLC, alături de
aproximativ o duzină de alte companii, sunt deținute de PHI
Inc., abreviere ce provine de la Petroleum Helicopters
International. Aceste elicoptere Sikorsky S-92 ale Petroleum
Helicopters International au apărut pentru prima oară în 2015,
în baza imensă Camp Lemonnier (cea mai mare bază militară
americană permanentă din Africa) din Republica Djibouti, după
cum se arată în raport. Oficialii rețelei de informații private a
președintelui Trump au declarat omologilor ruși din cadrul
Comitetului Național pentru Combaterea Terorismului că o
parte din strategia globală de război a guvernului din umbră a
fost aceea de a injecta ISIS în întreaga Africă, pentru a
contracara influența crescândă a Chinei acolo – și tocmai de
aceea elemente ale clicii malefice din cadrul Departamentului
de Stat al Statelor Unite au etichetat recent mai multe grupuri
ISIS din Africa drept amenințări.
După cum a raportat și Serviciul de Informații Externe din
Rusia, aceste grupuri ISIS din Africa fiind acum marcate ca
amenințări, America poate declanșa un război total pe întreg
continentul, așa cum se afirmă în unele scrisori către Congresul
SUA. Noul adjunct al subsecretarului de stat pentru politici
legate de apărare, David Trachtenberg și noul asistent al
secretarului din cadrul Biroului Legislativ, Mary Kirtley
Waters, au afirmat că Autorizarea utilizării forței militare din
2001 împotriva Al Qaeda și Autorizarea utilizării forțelor
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militare din 2002 au dat undă verde războiului din Irak și
continuă să ofere ramurii executive a președinției Americii
autoritatea de a lupta împotriva Statului Islamic.

Elicopter Sikorsky S-92 al Petroleum Helicopters International
fotografiat la baza Camp Lemonnier din Republica Djibouti în
2015.
Toată lumea știe că aceste elicoptere Sikorsky S-92 deținute de
Petroleum Helicopter International sunt finanțate de elemente
ale guvernului din umbră din cadrul CIA, se arată în continuare
în raport. Oficialii rețelei de informații private a președintelui
Trump au dezvăluit în continuare omologilor ruși din cadrul
Comitetului Național pentru Combaterea Terorismului că
„planul principal” conceput de temutul complex militarindustrial al guvernului din umbră este acela de a îl menține pe
Trump într-un război perpetuu împotriva ISIS pe tot globul.
Președintele Trump, însă, se afirmă în raport, luptă împotriva
acestui complot demoniac – al clicii malefice care conduce din
umbră planeta și care urmărește declanșarea unui nou război
mondial – prin atragerea ajutorului Chinei, care se așteaptă să
primească cea mai mare parte a sumei estimate la 250 de
miliarde de dolari de la Națiunile Unite pentru reconstrucția
Siriei. Aceasta ar permite Beijingului să obțină un avantaj față
de Washington, întrucât intervenția americană în Siria a eșuat.
Principalul proiect național al Chinei, Inițiativa „Centura și
Drumul” (Belt and Road Initiative), ar obține active valoroase
din Siria. Intenția Chinei în acest sens a fost făcută clară în
februarie de Ambasadorul chinez în Siria, Qi Qianjin, care a
spus: „Cred că este timpul să ne concentrăm toate eforturile
asupra dezvoltării și reconstrucției Siriei și cred că China va
juca un rol mai mare în acest proces prin acordarea unui ajutor
suplimentar poporului sirian și guvernului sirian”. Unul dintre
cei care au fost nevoiți să recunoască victoria președintelui
Trump asupra guvernului din umbră în Siria, notează raportul, a
fost un ofițer din cadrul Comandamentului Central al SUA,
comandantul general Joseph Votel. După victoria electorală din
2016 a lui Trump, Votel a susținut războiul perpetuu în Siria,
însă, recent, în fața Congresului Statelor Unite, el a fost forțat să
depună mărturie că „principalul motiv pentru care suntem în
Siria este să învingem ISIS și aceasta rămâne singura noastră
sarcină... Contracararea Iranului în Siria nu este o misiune
militară a SUA”. Această afirmație reflectă mustrarea adusă de
Trump elementelor guvernului din umbră din cadrul
Pentagonului și al Departamentului de Stat al SUA, prin
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declarația că singurul scop al Americii în Siria era „să înfrângă
ISIS și să plece acasă”.
Președintele Trump este un om de afaceri miliardar, ale cărui
gânduri și filosofii de viață le reflectă pe cele ale Chinei și
Rusiei, anume că pacea și prosperitatea globală pot fi realizate
numai prin extinderea comerțului liber și cinstit, respectând în
același timp celelalte națiuni și granițele lor. Acestea se opun
filosofiei războiului perpetuu a clicii malefice care conduce
planeta din umbră, ce urmărește să instaleze puterea americană
oriunde dorește, conchide raportul de la Kremlin. Membrii
Comitetului Național pentru Combaterea Terorismului au
devenit alarmați după ce oficialii din serviciul de informații al
lui Trump și-au exprimat temerea că un atac de tip „steag fals”
în stilul „11 septembrie” ar putea să aibă loc în curând – și că,
dacă acesta se va produce, îl va forța pe Trump să renunțe la
orice speranță de pace și să se pregătească pentru Al Treilea
Război Mondial. Ei spun că astfel Trump a fost împins mai
aproape de Dumnezeu decât și-ar fi imaginat vreodată și că de
aceea președintele american „a adus rugăciunea înapoi în Casa
Albă”.

În Franţa, Anglia şi Germania 3000 de
moschei au apărut în locul bisericilor

Despre ce este vorba? Despre declinul Europei, despre
declinul creştinismului european? Ce se ascunde în spatele
acestor stări de fapte pe care nimeni nu reuşeşte să le
oprească, alegând să stea cu mâinile încrucişate fiind părtaşi
la decăderea bătrânului continent? Ce fac Puternicii
Europei, de ce se tem şi de cine?
unt întrebările pe care orice european preocupat şi le
pune. Teama de islamizare a Europei este tot mai mare,
comunităţile nu pot influenţa pentru că guvernanţii sunt
autişti.

S

Iată câteva date despre situaţia lăcaşelor de cult din Europa:
Franța: Conform unui raport al Senatului francez, 2800 de
biserici vor fi demolate în Franța, multe dintre acestea cu o
vechime de secole, încărcate de istorie. Decizia a fost luată
datorită costurilor de restaurare ce sunt mai ridicate decât cele
de demolare.
Nu demult, Marine Le Pen a generat o dispută uriaşă, spunând
că guvernul, în loc de a distruge biserici, ar trebui „să demoleze
moscheile radicalilor”. Ea a luat poziție ținând cont de un factor
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ce nu este luat în seamă de majoritatea mediilor de comunicație:
o parte din aceste terenuri sunt vândute grupurilor islamiste ce
construiesc moschei pe aceste locuri.
Biserica Angliei, cunoscută în lume ca Biserica Episcopală
Anglicană, are 16000 de biserici în Marea Britanie. Cu
creștinismul aflat într-un pronunțat declin, opțiunea
administrativă este de a închide 2000 de temple. În aceste locuri
se întâlnesc de obicei mai puțin de zece credincioși, majoritatea
acestora fiind de o vârstă înaintată. Acest lucru face neviabile
cheltuielile de întreținere a acestor temple, așa că opțiunea este
transformarea acestora în „biserici de vacanță” ce se deschid
doar în săptămânile de Crăciun și de Paște, când mulți
credincioși nominali caută o biserică în virtutea obiceiului.
The Guardian informează că 394 temple creștine sunt
disponibile pentru a fi renovate și transformate pentru alte
destinații. În unele cazuri acestea au fost transformate în
moschei. În ultimele decade, în Germania, peste 350 de biserici
au fost închise. Acum, proiectul cunoscutului politician de
stânga Joachim Reinig are ca obiectiv „integrarea cât mai
rapidă” a miilor de refugiați musulmani ce sosesc în Europa în
fiecare săptămână. Conform propunerii, bisericile creștine
trebuiesc demolate pentru ca moschei musulmane să fie
construite pe respectivele locuri.
În discursul lui, Reinig a declarat că este „nevoie urgentă” de
construcția de moschei în regiune. Conform Senatului din
Hamburg, ce a redactat un raport similar pe această temă, ideal
ar fi „o moschee în fiecare cartier”. Motivul principal al acestei
măsuri ar fi importanta „muncă comunitară” promovată de
aceste moschei.

Rusia pregăteşte un ghimpe în coasta
americanilor, similar Crizei Rachetelor din
ʼ62
Moscova ar putea contracara în curând instalarea de
baze militare în apropierea frontierelor Federaţiei Ruse de
către SUA şi aliaţii lor europeni prin construirea unor uzine
de armament în imediata apropiere a Statelor Unite ale
Americii, scria în iunie 2017 portalul rusesc Life News,
apropiat de serviciile secrete de la Moscova.

P

otrivit Life News, Ministerul de Externe rus a prezentat
spre aprobare preşedintelui Vladimir Putin un plan cu
propuneri privind dezvoltarea cooperării cu ţările din
regiunea respectivă în perioada următoare. Acest program
acordă un rol important Serviciului Federal pentru Cooperarea
Tehnică Militară, mandatat cu dezvoltarea relaţiilor cu mai
multe ţări din America Latină, în primul rând cu Venezuela,
Brazilia şi Peru, după cum a relatat şi Agerpres.
Serviciul a fost însărcinat cu organizarea unui sistem complex
de aprovizionare cu piese de schimb şi componente a acestor
ţări care importă armament din Rusia, a declarat portalului citat
o sursă apropiată dosarului. Este vorba de mentenanţa
echipamentelor şi tehnicii importate şi de crearea unor
capacităţi de reparaţii necesare pe teritoriul clientului.
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În plus, Moscova ia în considerare construirea unor uzine de
armament pe teritoriul unora dintre ţările Americii Latine.
Problema „organizării producţiei de arme şi tehnică militară
precum şi de componente individuale ale acestora cu transfer
de tehnologie” este în prezent studiată de Serviciul Federal
pentru Cooperarea Tehnică Militară de la Moscova, notează Life
News. În perioada 2008-2011, Rusia a vândut peste 3.000 de
rachete de tipul „sol-aer” în această regiune, conform unor
experţi occidentali. Unul dintre principalii clienţi este în mod
tradiţional Venezuela, dar preţul scăzut la petrol, de care
depinde 100% bugetul acestei ţări, îi fac pe partenerii
„bolivarieni” ai Moscovei mult mai puţin solvabili decât în
trecut. De exemplu, în epoca defunctului Hugo Chavez,
Venezuela cumpăra arme ruseşti în valoare de până la 2
miliarde de dolari pe an. Dar cooperarea militaro-tehnică între
Moscova şi Caracas nu va fi redusă din cauza crizei economice
grave, asigură Rusia. Pentru a atrage şi mai mult ţările din
regiune, Moscova ia în considerare livrări de arme şi de
echipamente la preţurile interne din Rusia. Această iniţiativă
urmăreşte ca potenţialii clienţi să aibă posibilitatea de a evalua
calitatea produselor ruseşti şi de a comanda mai mult armament.
În acest sens este vizată în special Brazilia, una din cele mai
mari economii mondiale, care dispune de cea mai importantă
armată în regiune. Brazilia recurge în mod tradiţional la
echipamentele militare din SUA, însă, în ultimul timp,
Ministerul Apărării brazilian a dat de înţeles tot mai clar că este
dispus să colaboreze cu Rusia, manifestându-şi interesul pentru
sistemul de rachete antiaeriene Pantziri-S1 (SA-22 Greyhound,
în clasificarea NATO).
Brazilia nu efectuează operaţiuni active împotriva vreunei părţi,
dar are probleme cu reţelele de crimă organizată şi cartelurile de
droguri, spune expertul militar rus Dmitri Iurov, adăugând că
Rusia ar putea livra arme de combatere a terorismului în
Brazilia. El estimează că Rusia ar putea pătrunde şi pe piaţa
elicopterelor din această ţară, propunând brazilienilor aparate de
tipul MI-35, Mi-28, Ka-226. Expertul citat mai spune că
Moscova ar putea propune Braziliei şi roboţi militari care au
trecut cu succes testul de luptă în operaţiunile antiteroriste din
Siria.

Putin avertizează despre super-soldaţii
modificaţi genetic
Preşedintele rus Vladimir Putin a avertizat că se
apropie foarte rapid ziua în care vor fi introduşi în armate
super-soldaţii care nu cunosc frica, şi rezultatul va fi „mai
rău decât o bombă nucleară”.
ntr-un discurs adresat unui grup de studenţi, Putin a avertizat
că cercetătorii se apropie de o realizare în sectorul ingineriei
genetice care le va permite să creeze super-soldaţi. Aceste
fiinţe umane cu „trăsături predefinite” sunt chiar după colţ, a
mai precizat liderul rus, adăugând:

Î

„Ar putea urma tot felul de consecinţe practice. Cineva şi-ar
putea imagina că un om poate crea un om nu doar teoretic ci,
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de asemenea, şi practic. Creaţia poate fi un geniu în
matematică, un artist genial sau un soldat, un bărbat care luptă
fără frică, fără compasiune, fără regrete sau durere.
După cum înţelegeţi, umanitatea poate intra, şi cel mai
probabil o va face în viitorul apropiat, într-o perioadă foarte
dificilă şi foarte responsabilă a existenţei sale. Ceea ce tocmai
am descris ar putea fi chiar mai rău decât o bombă nucleară.”

trei sferturi de pagină, sub semnătura lui Seymour Hersh,
laureat al Premiului Pulitzer pentru ancheta despre masacrele
americane în Vietnam, amplul articol „Huge CIA operation
reported in US against antiwar forces, other dissidents în Nixon
Years” („O operațiune uriașă a CIA semnalată în SUA
împotriva forțelor anti-război și a altor disidenți în anii
Nixon”).

Putin a mai declarat că este important să „nu se uite niciodată
fundamentele etice” ale muncii ştiinţifice.
Deşi în trecut a fost considerat a fi un subiect ştiinţificofantastic, SUA lucrează la rândul său la dezvoltarea „super
oamenilor” cu ajutorul programelor DARPA (Defense
Advanced Research Projects Agency). Scopul acelor programe
– după cum au informat surse media mainstream precum The
Atlantic, The Daily Mail sau Popular Mechanics – este acela de
a înlătura frica, durerea şi oboseala, adăugând, în acelaşi timp,
trăsături care variază de la putere crescută până la abilitatea de a
supravieţui în cazul unei pierderi de sânge masive.
Şi în timp ce DARPA a lucrat iniţial pe exoschelete în
cercetările sale de început, progresele în ştiinţa genetică (în
special tehnici de editare a genelor de tip CRISPR-CAS9) ajung
rapid la punctul în care fiinţele umane vor fi „croite” pentru
locuri de muncă „specifice”.
Dat fiind apetitul uman din ce în ce mai crescut pentru putere şi
lipsa tot mai accentuată a eticii şi moralei în societatea umană,
în special la vârf, dezvoltările tehnologice nu pot conduce decât
la catastrofe în condiţiile actuale.

Sub pretextul că apără Siguranța
națională, SRI a concurat fosta Securitate
la spionarea ilegală a populației!
Jurn. Ion CRISTOIU – București
În bătălia pe viață și pe moarte dintre forțele
democratice și Deep State (Statul Ascuns), pus la dispoziția
lui Klaus Iohannis și, prin urmare, protejat de acesta cu
ajutorul ambasadorului american la București, Hans
Klemm, emisiunea din 11 septembrie 2017, seara, de la
România TV, va rămâne mai mult ca sigur ca un moment de
răscruce.
acă România ar fi fost America și nu „Babuinia”,
dezvăluirile lui Daniel Dragomir, fost șef în Zona
Operativă a SRI, unul dintre ofițerii de informații
străluciți ai postdecembrismului, ar fi avut în România impactul
ce l-a avut în America articolul lui Seymour Hersh din 1974.

D

În decembrie 1974, mai precis în 22 decembrie 1974, în ediția
sa de duminică, ziarul New York Times a publicat pe trei
coloane de pe prima pagină cu continuare în interior pe aproape
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Articolul debutează cu un rezumat spectaculos al conţinutului:
„CIA violând făţiş Carta sa, a desfăşurat o masivă şi ilegală
operaţiune de spionaj în timpul Administraţiei Nixon împotriva
mişcărilor anti-război (din Vietnam – n.n.) şi a altor grupuri
dizidente din Statele Unite, potrivit unor surse guvernamentale
bine plasate.”
Articolul, fără fisură la capitolul documentare, bazat pe o sursă
din interiorul CIA, va da naştere la ceea ce istoricii Americii
numesc „Years of intelligence” (Anii serviciilor de informații),
iar istoricii CIA, „Years of troubles” (Anii problemelor).
Ca urmare a acestui articol, CIA va fi investigată timp de un an
– 1975 – de trei Comisii de anchetă: prezidenţială (Rockefeller),
senatorială (Church) și a Camerei Reprezentanţilor (Netzi-Pike).
Timp de un an, foştii directori ai CIA, directorii de la acea
vreme, în frunte cu William Colby, sunt chemaţi de nenumărate
ori la audieri, hărţuiţi de presă. La finele lui 1976, CIA nu mai
era cea din 1974.
Comparația cu articolul care a schimbat CIA, aducând-o în
hotarele legilor americane, nu e întâmplătoare.
Ca și dezvăluirile lui Seymour Hersh, cele ale lui Daniel
Dragomir se definesc prin exactitatea informațiilor și a
documentelor, dar mai ales prin tema centrală: Dezvăluirea
incredibilelor abuzuri la care se poate deda un Serviciu secret
într-o democrație, în numele unui pericol național (CIA a
folosit pericolul comunist, SRI, pericolul terorist), prin
încălcarea drepturilor elementare ale omului stipulate de
Constituție.
Că dezvăluirile lui Daniel Dragomir nu vor avea impactul celor
semnalate de Seymour Hersh despre CIA, dar nici măcar
impactul unor dezvăluiri de presă în Babuinia, nu există nicio
îndoială. Nici opinia publică, nici presa, nici clasa politică nu
sunt pregătite la noi azi să ia în serios drepturile omului,
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încălcate brutal prin interceptări ilegale. Pentru românul care se
uită printre scândurile gardului cum se spală lelița în lighean la
părțile intime, a fi ascultat în chip ilegal, a fi filmat în baie și
urmărit în pat de sergenții majori mesianici excitați de cele
văzute, nu constituie o aberație, ci un lucru normal.
Scriind însă ca istoric al clipei, mă grăbesc să consemnez
momentul din 11 septembrie 2017. Mai știi, poate peste ani, un
istoric de adevăratelea va studia ceea ce putem deja numi
Teroarea instaurată de sergenții majori mesianici, după
alegerile prezidențiale din 2009, când Traian Băsescu, slăbit de
încercarea numită alegeri prezidențiale câştigate la limită, a
scăpat Deep State de sub control.
Și Deep State, întruchipat de o clică de bandiți din SRI, din
Parchete și din Justiție, a făcut ce a vrut în țara asta în materie
de politică, de presă, de economie. Puterea ilegal dobândită a
fost folosită de membrii Clicii pentru a se îmbogăți peste
măsură, pentru a lichida adversari, pentru a se desfrâna cu
ibovnicele de lux, pentru a umili pe cei care mai credeau în
cinste și dreptate.
Toate dezvăluirile lui Daniel Dragomir din această primă
apariție TV din viața sa merită o consemnare și o dezbatere mai
largă, de la cea despre rechizitoriile făcute de SRI pentru
procurorii DNA până la cea despre acțiunea anticonstituțională
a SRI în spațiul economic pentru promovarea firmelor sub
acoperire.
Eu însă mă voi opri doar la una dintre aceste dezvăluiri poate și
pentru că a fost însoțită de date și documente care vorbesc de la
sine și care, în consecință, ar trebui să constituie baza de plecare
pentru o Comisie parlamentară de anchetă.
Ea, dezvăluirea, se referă la folosirea abuzivă a mandatului de
Siguranță națională pentru a putea spiona masiv populația țării.
Așa cum arată Daniel Dragomir pe blogul său, între 2009-2013,
cu acceptul celor trei judecători de la ÎCCJ, colaboratori și
complici ai SRI, au fost puși sub supraveghere informativă
politicieni, oameni de afaceri, jurnaliști, magistrați, într-un
cuvânt, persoane pe care SRI avea interesul să le spioneze atât
pentru a se implica în politică, cât și pentru a se implica în
afaceri. Dezvăluind un mandat de siguranță națională, Daniel
Dragomir a arătat, în emisiune, că sub pretextul unor suspiciuni
de terorism, folosind confuziile din Legile 535/2004 și 51/1991,
oameni nevinovați au fost spionați ani în șir, fiind ținta unui
amestec brutal în viața lor intimă. Astfel s-a încălcat grav legea
sub forma abuzului în serviciu din partea clicii de la SRI.
În mai multe rânduri, am atras atenția asupra unui fenomen din
ultimii ani trecut cu vederea de „câinii de pază” ai SRI din
punct de vedere constituțional – Presa și Comisia parlamentară
de supraveghere: numărul uriaș de mandate de supraveghere
operativă pe temei de siguranță națională.
Un bilanț fugar arăta că în fiecare an au fost emise la cererea
SRI un număr de 3.000 de mandate pe siguranță națională. Te-ai
fi așteptat, la un asemenea număr, ca dosarele pe siguranță

49

națională să sufoce instanțele de judecată și pe procurorii
DIICOT. Ei bine, în afară de glumele de tip Svejk, întruchipate
de cazuri precum „Teroristul în șlapi”, din aceste mii de cazuri
de supraveghere pe motiv de siguranță națională niciunul n-a
fost temei pentru o anchetă de terorism, de spionaj, de sabotaj,
ca să nu mai spunem că niciunul n-a constituit temei de proces.
Prin urmare, în niciunul dintre miile de cazuri de intruziune
brutală în viața intimă a persoanei nu se confirmase suspiciunea
că ar fi pe cale să comită o infracțiune ţinând de siguranța
națională. De ce mai cerea atunci SRI mandat de interceptare pe
Siguranță națională?
Răspunsul este simplu: Daniel Dragomir a conturat în emisiune
ambițiile de putere ale clicii de la SRI. Manipularea vieții
politico-economice presupune în chip necesar informații. În
dictatură, informațiile despre cetățeni se obțin ușor. În
democrație se obțin mai greu. Clica de la SRI voia să afle totul
despre politicieni, jurnaliști, oameni de afaceri. Pentru asta,
potrivit Constituției, era nevoie de un mandat de la judecător.
Un mandat de supraveghere tehnică se putea obține de către un
procuror DNA sub pretextul luptei împotriva corupției. Până în
2013, când în fruntea DNA a venit Codruța Kovesi, DNA nu s-a
grăbit să ceară mandate de supraveghere tehnică – în numele
luptei împotriva corupției – a țintelor alese de SRI. Atunci SRI a
născocit mandatul de supraveghere pe motiv de siguranță
națională.
În emisiunea din 11 septembrie 2017 și apoi pe blogul său,
Daniel Dragomir a arătat cum au fost folosite prevederile legale
privind combaterea terorismului și securitatea națională pentru:
„Aceste prevederi au permis interceptarea unor persoane
pentru activități conexe fenomenului terorist: «subminarea,
sabotajul sau orice acțiune care are ca scop înlăturarea prin forță
a instituțiilor democratice…» (art. 3, lit. f) și «inițierea sau
constituirea de organizații sau grupări ori aderarea sau
sprijinirea sub orice formă a acestora…» (art. 3, lit. I).”
Un mandat de prelungire a interceptării dat de un judecător de la
ÎCCJ din 28 octombrie 2009, reprodus de Daniel Dragomir, ne
arată și cum se eluda legea care nu permite supravegherea unei
persoane ani în șir: prin prelungirea și completarea mandatului
inițial.
Pentru ca, luând drept pretext lupta împotriva terorismului, clica
de la SRI să poată spiona o țintă, era nevoie și de alți pași:
1. Fundamentarea juridică de către Departamentul juridic al
SRI.
Grupul infracțional de la SRI a beneficiat de serviciile
Departamentului juridic.
2. Acceptarea solicitării de către Parchetul General.
Un alt document dezvăluit de Daniel Dragomir arată că între
2009-2013 Codruța Kovesi, în calitate de procuror general al
României, a acceptat toate solicitările SRI și le-a trimis la ÎCCJ.
3. De mandatele de siguranță națională răspund trei judecători
de la ÎCCJ. Toți trei au fost oamenii SRI. Acești trei judecători
au semnat fără să se uite pe mandate, spionarea ani în șir a unor
persoane sub pretextul suspiciunii de terorism.

Lohanul nr. 44, martie 2018

actualitate
Orice judecător, aruncând o privire pe fundamentarea SRI, și-ar
fi dat seama că solicitarea de spionare era lipsită de orice temei.
Pe judecătorii de la ÎCCJ i-a durut însă în cot că numeroase
persoane erau spionate cu acceptul lor.
Ce ne-a spus Daniel Dragomir în emisiune?
Că sub pretextul luptei împotriva terorismului și beneficiind de
complicitatea Codruței Kovesi – la vremea respectivă procuror
general – SRI a desfășurat o vastă acțiune de spionare a
populației.
După 2013 la DNA a venit Codruța Kovesi. Pretextului numit
Lupta împotriva terorismului i s-a adăugat pretextul numit
Lupta împotriva corupției. Până în 2016, când CCR a interzis
asta, DNA, sub conducerea Codruței Kovesi, a ajutat SRI să
spioneze populația României oferindu-i SRI mandatele pe
corupție de care avea nevoie.

8 structuri din România fac interceptări

În acest moment în România există opt structuri
specializate care efectuează interceptări, a declarat într-o
conferință de presă fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir.
„(Acestea sunt:) toate serviciile de informaţii, care sunt şase,
DNA, care are o structură proprie, şi se adaugă o structură
specializată în cadrul IGPR, care face astfel de activităţi şi
pentru DIICOT şi pentru parchet. (Cele şase servicii sunt – n.r.)
SPP, SRI, SIE, serviciul de informaţii al Armatei, serviciul de
informaţii al Ministerului de Interne şi o structură specializată
în cadrul Ministerului Justiţiei, despre care văd că nimeni nu
prea spune multe. Deci, sunt şase structuri specializate. Toate
aceste structuri solicită – şi îmi asum lucrul acesta -, obţin şi
lucrează cu mandate de siguranţă naţională”, a precizat el.

Străinii reinvestesc doar o fărâmă din
profituri
Investitorii străini au realocat, în primul semestru din
2010, mai puţin de 100 de milioane de euro, deşi au obţinut
câştiguri de ordinul miliardelor de euro în România.
tatisticile oficiale arată că profiturile reinvestite de străini
în România în prima jumătate a lui 2010 au totalizat doar
75 de milioane de euro. În topurile celor mai profitabile
companii, multinaţionalele domină an de an, raportând câştiguri
de miliarde de euro. Cel mai elocvent exemplu în acest sens este
dat de clasamentul „România Top 100 Companii", realizat
anual de FinMedia, din care reiese că puţin peste 60 de firme
străine au realizat profituri de aproximativ 2,2 miliarde de euro
în anul 2008. Să zicem că în 2009 aceste companii şi-au redus
performanţele la jumătate, iar câştigurile lor abia au depăşit
miliardul de euro. În anii trecuţi erau şi harnici, şi darnici Ce s-a
întâmplat însă cu aceşti bani realizaţi în România? Doar despre
o mică parte din ei putem spune sigur că au luat calea
reinvestirii. Mai exact, 75 de milioane de euro reprezintă
profiturile reinvestite de străini în România, în primul semestru
din acest an, potrivit datelor referitoare la evoluţia economiei în
primele şase luni din 2010, raportate de Institutul Naţional de
Statistică. De menţionat că în aceeaşi perioadă din 2009, străinii
reinvestiseră în România profituri de 272 de milioane de euro.
„Este limpede ce s-a întâmplat cu profiturile, străinii nu au venit
aici să ajute economia, ci să facă bani. Într-adevăr, nu există
statistici oficiale care să arate ce profituri totalizează firmele
străine în România (statistici care ar fi foarte utile), dar e de la
sine înţeles că discrepanţa dintre cât câştigă şi cât reinvestesc
este imensă", ne-a declarat analistul economic Ilie Şerbănescu.
Iată cum au evoluat reinvestirile de profituri străine în anii
trecuţi: în primele semestre din 2006, 2007 şi 2008 depăşeau
miliardul de euro pe perioadă. În 2009 au scăzut la 272 de
milioane, pentru ca în 2010 (primul semestru) să ajungă la
numai 75 de milioane de euro... Bani mulţi cu oameni puţini
Potrivit analiştilor, străinii au realizat în România o treime
(34%) din cifra totală de afaceri utilizând doar 16% din forţa de
muncă autohtonă. Sursa: adevarul.ro/economie/stiri-economice/strainii-

S

reinvestesc-doar-farama-profituri-1_50ba04bf7c42d5a663b02859/index.html

Daniel Dragomir a fost şef grupare sectoare informativoperative în Direcţia Generală de Prevenire şi Combatere
Terorism din SRI.
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România a câştigat procesul cu Chevron.
Compania va plăti despăgubiri de 73,45 de
milioane de dolari

exact, Chevron nu a pus la dispoziţia autorităţii competente
"suma reprezentând contravaloarea lucrărilor prevăzute în
programul minimal de explorare stabilit prin acordul petrolier şi
al celor de dezvoltare şi exploatare, scadente la data notificării
renunţării şi neexecutate din motive imputabile titularului
acordului petrolier". Compania americană s-a adresat Curţii de
Arbitraj în iunie 2015, solicitând să se constate că şi-a îndeplinit
obligaţiile prevăzute de acordurile petroliere cu ANRM pentru
încetarea contractelor.
Până la finalul anului 2015, ANRM a depus la Curtea de
Arbitraj de la Paris atât răspunsul faţă de cererea de arbitrare
(Answer to the Request for Arbitration), cât şi o cerere
reconvenţională prin care formula revendicări financiare
rezultate din contractele de concesiune.

Sonda Foto: Flickr

Compania petrolieră Chevron va plăti
Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale (ANRM) suma
de 73.450.000 de dolari, în urma rezilierii a trei acorduri
petroliere de concesiune, fără respectarea obligaţiilor
financiare prevăzute de Legea petrolului, arată un
comunicat al Guvernului României.

În perioada 19-23 iunie 2017 au avut loc la Paris audierile finale
din dosarul arbitral Chevron vs. ANRM (21138/MHM), iar
decizia Curţii de Arbitraj a fost pronunţată în favoarea ANRM.

«Senatorilor li s-a impus din afară de către
structuri politice și economice să voteze
legea»
Costel STANCIU

ecizia aparţine Curţii Internaţionale de Arbitraj de pe
lângă Camera Internaţională de Comerţ de la Paris
(ICC Paris), cea mai importantă instituţie de arbitraj
comercial internaţional, care a fost solicitată să se pronunţe în
litigiul dintre Chevron şi ANRM. Potrivit deciziei, compania
Chevron este obligat să plătească ANRM suma de 73.450.000
de dolari, la care se adăugă dobânda legală stabilită la nivelul
ratei de referinţă a BNR + 8%, calculată începând cu data de
23.10.2014 până la data plații integrale, precum şi cheltuielile
arbitrale suportate de ANRM.

D

În procesul de soluţionare a litigiului cu Chevron, ANRM a fost
reprezentată de Casă de avocatură Zamfirescu Racoti &
Partners, specializată în servicii de consultanţă în domeniul
afacerilor şi de reprezentare în soluţionarea litigiilor, precizează
Guvernul.
ANRM şi Chevron România Holdings au încheiat, pe 3 martie
2011, trei acorduri de concesiune pentru exploatare-dezvoltareexplorare în perimetrele EX 17 - Costineşti, EX - 18 Vamă
Veche şi EX - 19 Adamclisi, aprobate prin hotărâri de guvern,
care prevedeau obligaţii minime de explorare asumate de
Chevron.
În noiembrie 2014, Chevron a informat ANRM că renunţă la
acordurile de concesiune menţionate. ANRM a refuzat să emită,
însă, decizia de încetare a concesiunii, pentru nerespectarea, de
către compania petrolieră, a art. 40 din Legea petrolului. Mai
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Costel Stanciu
Costel Stanciu, președintele Asociației Pro Consumatori,
a participat la dezbateri publice legate de legea vaccinării
obligatorii și a vorbit în exclusivitate pentru ActiveNews
despre acest subiect, după ce legea a fost votată de Senat, în
octombrie 2017.
cesta acuză interese economice și politice, dat fiind
votul categoric – 99 de voturi „pentru” și o abținere – al
acestui for legislativ.

A

„Nu mă așteptam la un vot categoric. Asta arată că senatorilor
li s-a impus într-un fel din afară de către structuri politice și
economice să voteze această lege în forma în care a fost
prezentată în cadrul comisiilor. Mi-am dat seama, din
participarea mea la dezbateri, că mulți senatori au votat în
necunoștință de cauză. Nu au citit legea nici măcar o dată. Miam dat seama că se punea accent numai pe vaccinarea
obligatorie a copiilor, nicidecum a adulților. Senatorii se
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informaseră din ceea ce a publicat mass-media favorabilă
acestui proiect de lege, care a dat numai știri cu vaccinarea
copiilor, în niciun articol nu am văzut ceva legat de vaccinarea
obligatorie a adulților”, a spus Stanciu.
Stanciu acuză lipsa oricărei dezbateri pe această lege, mai ales
că anterior cu o săptămână de votul din Senat, în Parlament
fusese depusă o moțiune de cenzură legată de sănătate: „Au
picat toate amendamentele, niciunul nu a fost supus dezbaterii
în plen. S-a încălcat Constituția României, votul s-a dat pe baza
indicației liderului grupului senatorial din partidul respectiv.
Toate partidele au votat în favoarea acestei legi. 99 de senatori
au votat forma actuală a proiectului de lege. Mă îngrijorează
că recent a fost depusă o moțiune cu denumirea PSD dăunează
grav sănătății. Cei care au susținut moțiunea au votat pentru
acest proiect de lege. Nu mai înțeleg nimic.”.
Alexandra Oberschi, președinta Asociației Juriștilor pentru
Apărarea Drepturilor și Libertăților, a declarat că „niciunul
dintre amendamentele noastre nu a fost admis. Au păstrat
consimțământul prezumat, pedepsirea medicilor, interzicerea
accesului în școli, neglijarea medicală”.

Vorbind despre efectele negative ale acestei legi, Stanciu a făcut
previziuni sumbre: „În următorii 5-10 ani se va tripla numărul
bolnavilor de boli cronice. Se vor înregistra multe decese în
rândul copiilor. Mi-e teamă să nu fie sute de mii. Va fi o
vaccinare realizată în masă, fără nicio atenție”.
Legea vaccinării în forma în care a trecut de Senat mai arată că
la înscrierea în unitățile de învățământ va fi solicitată o
adeverință care să ateste efectuarea vaccinurilor, iar în cazul în
care schema nu este completă, este obligatoriu ca în maximum
un an copiii să fie imunizați.
Senatorii au stabilit ca angajatorii să-și poată deduce fiscal
cheltuielile cu vaccinarea propriilor salariați, în timp ce
posturile de radio și televiziune vor fi obligate să promoveze în
mod gratuit campaniile de vaccinare ale ministerului de resort.
Senatul este prima cameră sesizată în acest caz, urmând ca forul
decizional să fie Camera Deputaților.

Asta este România dorită... Dar asta este
România pe care voi o doriți?

Singura modificare notabilă față de varianta trimisă de Guvern a
fost eliminarea prevederii ca legea vaccinării să intre în vigoare
de la 1 ianuarie 2018, fără a se prevedea însă o altă dată.

Pr. Chris TERHEȘ

Stanciu mai spune că acum, conform acestei legi, câțiva
funcționari pot declara sau nu o epidemie, aspect ce poate duce
la abuzuri.
„Amendamentul cel mai important era cel privind eliminarea
obligativității din acest proiect de lege. Un alt amendament se
referă la faptul că s-a pus în sarcina Institutului Național de
Sănătate Publică, mai exact în sarcina câtorva funcționari
publici, declararea unei epidemii. Este inacceptabil acest lucru.
A fost eliminat Comitetul Național de Vaccinologie, care se
baza pe propuneri ale unor comisii de specialitate, și s-a ajuns
în situația în care câțiva funcționari ai statului român decid în
privința declanșării unor epidemii, ceea ce lasă loc la abuzuri,
la acțiuni imposibil de înțeles legate de sănătatea unei națiuni.
În istoria acestei țări, nu a existat vaccinarea obligatorie.
Adulții vor fi vaccinați obligatoriu. S-a lăsat la latitudinea
Guvernului categoriile socio-profesionale care vor fi obligate
să se vaccineze.”
Președintele Asociației Pro Consumatori a dezvăluit că un
senator a propus ca tot personalul din educație și alimentație să
fie vaccinat: „Președintele Comisiei pentru Sănătate Publică
din Senat, într-o emisiune pe un post TV local, a venit cu ideea
vaccinării obligatorie pentru tot personalul din educație și
domeniul alimentar. Această lege vizează mai mult interese de
natură financiară decât aspecte ce țin de sănătatea publică”.
Stanciu nu crede că se va mai modifica ceva: „Mă îndoiesc că
se vor discuta amendamente în Camera Deputaților. Este
aceeași configurație politică”.
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Preotul Chris Terheș
Vă daţi seama câtă ură, venin, otravă şi dezbinare au
semănat serviciile, prin sclavii lor din presă, în inimile şi
minţile românilor?
riviţi în jurul vostru și veți vedea că nu mai găsiţi trei
români care să se înţeleagă unii cu alţii. Toată societatea
românească este fărâmiţată, nimic nu funcţionează, totul
este praf şi pulbere. Milioane de români au luat calea pribegiei
pentru că nu au mai putut rezista într-un stat disfuncţional
controlat de servicii, care s-a întors împotriva propriilor
cetăţeni.

P

Clasa politică românească post-decembristă – cu bunele şi relele
ei – a fost decimată de servicii prin procuratura neo-stalinistă, în
timp ce sclavii serviciilor din presa şi societatea în civil
trâmbiţau că avem nevoie de o „nouă clasă politică”. Vă place
noua clasă politică românească promovată de servicii? Vă
simţiţi reprezentați de ea?
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Dacă politicienii post-decembriști, toţi – indiferent de partid –,
nu ar fi făcut demersurile pentru integrarea României în NATO
şi UE, România era azi în situaţia Ucrainei.
În politică serviciile și-au plasat oameni după „chipul şi
asemănarea lor”. Oameni cu experienţă, profesionişti, de prin
ministere şi administraţie au fost înlocuiţi tot cu oameni de-ai
lor. Rezultatul este că la 10 ani după integrarea României în
UE, România este tot incapabilă să absoarbă toţi banii care îi
sunt alocaţi de la UE. Ce exemplu de incompetenţă mai mare
doriţi?
Când Polonia şi Ungaria s-au integrat în UE, din prima zi au și
ştiut cum să aplice pentru fonduri. România n-a învăţat nici
după 10 ani.

„Pangea Politico” este de fapt un semnal de alarmă cu care
cartograful ne atenționează că oamenii nu sunt așa de diferiți pe
cât am crede noi: „Strângerea lumii pe un singur petic de
pământ reprezintă o întoarcere la unitatea planetei, la unitatea
rasei umane, în ciuda diviziunilor care sunt atât de convenabile
pentru conducătorii noștri! Suntem închiși în frontierele noastre
și în feudele politice”, susține Pietrobon.

România a plătit peste un 1 miliard de euro (!!!) pentru
aparatură de interceptare pentru SRI, sub pretextul că SRI îi
apară pe români de terorişti. Asta în contextul în care în
România, an de an, peste 60.000 de români mor din cauze aşa
numite „evitabile”. Adică e ca şi cum, an de an, ar exploda în
România o bombă atomică de genul celei de la Nagasaki.
Această cifră include doar „morţi evitabile” din spitale, fără cele
survenite în urma unor accidente, datorate lipsei autostrăzilor.
În România nu se nasc anual atâția oameni câţi mor.
Au distrus afacerile româneşti, încât azi România exportă grâu
şi importă biscuiţi, ca să dăm numai un exemplu. Iar toate
acestea s-au făcut în „aplauzele” sclavilor serviciilor din presă,
care prin articolele lor ne spuneau că este bine ce se petrece.
Acum, că puteţi privi înapoi, vă place ce s-a petrecut în țara
noastră şi ceea ce se petrece în continuare? Asta este România
dorită de servicii. Dar asta este România pe care voi o doriţi?

Unde s-ar afla România pe hartă dacă încă
am trăi pe Supercontinentul Pangeea,
existent acum 300 de milioane de ani?

sursa: http://bigthink.com/news/pangea-politico-map-reveals-modern-countrieson-the-ancient-supercontinent

Fenomen neașteptat: fundul Oceanului
Planetar se adâncește. Care este cauza
fenomenului de tasare?

Traducerea și adaptarea: Radu Ungureanu
Pangeea a fost un supercontinent care a existat la
sfârșitul erei paleozoice și începutul erei mezozoice cu
aproximativ 300 de milioane de ani în urmă.
ceastă hartă conceptuală numită „Pangea Politico” a
fost creată de cartograful Massimo Pietrobon pentru a
arăta cât de diferită ar fi lumea dacă Pangea nu s-ar fi
rupt acum 200 de milioane de ani. Harta lui Pietrobon este mai
mult despre politică decât precizie geologică, astfel
încât teritoriile unor națiuni nu sunt perfecte, dar arată locația
aproximativă a modului în care lumea noastră modernă se
afla pe aranjamentul tectonic vechi al Terrei.

A

Pietrobon ne propune o lume total difertă în care Cuba nu este o
insulă, Antarctica și India împărtășesc același climat, iar
România ar avea deschidere la ocean.
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Începând cu anul 1993 s-au emis diferite predicții, care
arătau că nivelul apelor mărilor și oceanelor va spori, în
perioada ce avea să urmeze.
nsă acele prognoze – dintre care unele alarmante, nu s-au
confirmat, în ciuda faptului că topirea ghețurilor de la poli a
continuat și că volumul de apă al Oceanului Planetar a
crescut. Motivul este că, pe vaste întinderi, fundul oceanelor a
început să se taseze, să coboare. Cauza? Este chiar creșterea
volumului de apă, ce exercită o presiune ridicată
asupra pământului de pe fundul Oceanului Planetar.

Î

Oamenii de știință știu de mai multă vreme că, în ciuda unor
aparențe, scoarța terestră reprezintă o structură elastică, ce se
modifică chiar și sub influența mareelor, care duc la
redistribuirea apei din mări și oceane.
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Gaura din stratul de ozon s-a restrâns
considerabil

Anterior, s-a mai arătat că există modificări ale scoarței terestre
sub influența unor factori cosmici (așa numita maree terestră)
sau ca efecte ale unor fenomene meteo extreme. Anul trecut,
uraganul Harvey a transportat o cantitate atât de mare de apă în
Texas, încât, sub povara acesteia, s-a produs tasarea solului
(coborârea nivelului său) cu 2 centimetri, în zonele afectate de
către inundații.

NASA și NOAA au anunțat că gaura din stratul de ozon
a fost la cea mai mare dimensiune în anul 2017 în data de 11
septembrie, acoperind o suprafață de aproximativ 2,5 ori
mai mare decât Statele Unite – 19,6 milioane de kilometri
pătrați.
ceastă cifră este cu 3,3 milioane de kilometri pătrați mai
mică decât cea din 2016, ceea ce înseamnă că planeta
reușește cumva să închidă, încet, încet, această gaură.

A
Într-un nou studiu, arată livescience.com, cercetătorii au evaluat
în ce măsură s-a modificat fundul oceanului între 1993 și 2014,
luând în considerare cantitatea de apă ce s-a adăugat în oceane,
prin topirea ghețurilor polare. Ei au descoperit că, pe durata a
două decenii, la nivelul întregii planete bazinele oceanice s-au
afundat în medie cu 0,1 milimetri pe an, cu o deformare medie
de 2 milimetri. Desigur, în unele zone procesul a fost mai
accentuat. De pildă, arată cercetătorii, nivelul solului de pe
fundul Oceanului Arctic s-a redus cu 1 milimetru pe an. Astfel,
fundul oceanului a coborât, în medie, la un nivel aflat cu 20 de
milimetri mai jos, după cum se arată în studiul publicat în
Geophysical Research Letters.
Gradul de tasare a fundului Oceanului Planetar, ca urmare a
greutății enorme a noilor cantități de lichid adăugate prin
topirea ghețurilor arctice și antarctice, ar putea să nu pară prea
important, atâta vreme cât discutăm despre reduceri de reduceri
ale nivelului anterior cuprinse între 2 și 20 de milimetri. Totuși,
datorită faptului că fenomenul de tasare a afectat uriașe
suprafețe acoperite de către apă, nivelul mărilor și oceanelor nu
a mai putut crește în măsura prognozată în anii ’90. Sursa:

Totuși, omenirea nu ar trebui să deschidă încă șampania. Așa
cum au declarat cei de la NASA: „Dimensiunea mai mică a
găurii de ozon se datorează variabilității naturale și nu a unui
semnal de vindecare rapidă. Cel mai probabil acest proces este
unul lent, iar dacă omenirea nu o să se implice să ajute la
această vindecare, dimensiunile găurii ar putea să crească din
nou”.
Stratul de ozon este o regiune a stratosferei Pământului care
conține concentrații relativ ridicate de ozon (O3). Gaura din
acest strat a fost detectată oficial în anul 1985, potrivit NASA.
Unul dintre principalii suspecți de crearea acesteia sunt
clorofluorocarburile (CFC), compuși sintetici folosiți de
frigidere, aparatele de aer condiționat, aerosoli și solvenți. Când
CFC-urile ajung în atmosfera superioară, se descompun din
cauza razelor ultraviolete, eliberând clorul. Clorul reacționează
cu atomii de oxigen din ozon și distruge molecula de ozon.
Stratul de ozon apără Pământul de radiațiile solare. Acesta ajută
la absorbția a până la 99% din lumina UV a Soarelui, și au
existat temeri generale că epuizarea ozonului ar putea duce la o
creștere a cazurilor de cancer de piele, a daunelor asupra
culturilor și a altor probleme de mediu. Din fericire, teama
privind dispariția stratului de ozon nu este susținută de dovezi,
și tot mai mulți oameni de știință speră că gaura de ozon din
Antarctica va reveni la nivelurile anterioare anului 1980 până în
2070.

www.livescience.com
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Cu cât se intră mai adânc în interiorul
pământului, cu atât se descoperă mai mult
fier oxidat, spre surpriza oamenilor de
știință

Oamenii de știință sunt pe punctul de a
explora o lume ascunsă, prinsă în gheață
de 120.000 de ani
traducere și adaptare: Radu Ungureanu

traducere și adaptare: Radu Ungureanu
O săpătură mai adâncă în scoarța terestră a scos în
evidență faptul că există sub pământ bucăți de fier oxidat,
similar cu rugina pe care o vedem la suprafața planetei
noaste, în granate feroase din interiorul diamantelor.

R

ezultatul i-a luat prin surprindere pe geologi, asta
deoarece, cel puțin teoretic, ar exista foarte puține
modalități prin care fierul să se oxideze la o adâncime
atât de mare.
“La suprafața Pământului, unde există oxigen, este normal ca
fierul să se oxideze în timp, dar în adâncul Pământului nu. Ceea
ce am descoperit a fost exact opusul: cu cât mergem mai în
adâncime, cu atât descoperim mai mult fier oxidat”, a declarat
Thomas Stachel, profesor din the Department of Earth and
Atmospheric Sciences de la the University of Alberta și coautor al studiului.
Studiul sugerează că vinovat de acest fenomen ar fi carbonul de
suprafață care coboară sub formă de carbonați până la cel puțin
550 de kilometri sub suprafață terestră, unde se poate topi și
poate reacționa cu rocile din jur. În același timp, cercetarea
contribuie la o mai bună înțelegere a ciclului global al
carbonului care implică transportul carbonului de suprafață
înapoi în mantaua Pământului. De asemenea cercetarea arată că
ciclul de carbon se extinde adânc în manta, poate până la limita
de bază a acesteia.

Există un tărâm izolat, necunoscut, care a fost lipsit atât
de mult timp de lumină încât se presupune că nu există
niciun organism care ar putea să supraviețuiască în acest
mediu. Chiar așa să fie?
echipă de oameni de știință condusă de British
Antarctic Survey (BAS) lansează săptămâna aceasta o
expediție a unui ecosistem marin misterios de sub
pătura de gheață din Antarctica, zonă expusă la lumină și aer
pentru prima dată în ultimii 120.000 de ani, după ce un aisberg
masiv s-a topit în iulie anul trecut. Această masă uriașă de
calotă glaciară numită A-68 și estimată la 1 trilion de tone de
gheață a început să se topească încă din anii 1960.

O

Pe măsură ce blocul de gheață s-a topit, acesta a adus la
suprafață o întindere vastă de apă, de peste 5,800 kilometri
pătrați, care nu mai văzuse lumina zilei de mii de ani. „Nu știm
nimic despre această zonă, a fost acoperită de un strat de gheață
de câteva sute de metri grosime. Este important să ajungem
acolo rapid înainte ca mediul să se schimbe pe măsură ce
lumina soarelui intră în apă și noile specii încep să o
colonizeze”, a declarat biologul marin Katrin Linse pentru The
Independent.
Linz și colegii săi se vor îndrepta în această săptămână către
Insulele Falkland, de unde oamenii de știință care reprezintă
nouă instituții de cercetare separate se vor îmbarca în cursul
acestei luni pe vasul de cercetare RRS James Clark Ross, iar cu
ajutorul navigării prin satelit speră să ajungă în această lume
neexplorată până acum în cel mai scurt timp. Oare ce vor găsi
acolo? sursa: https://www.sciencealert.com/scientists-explore-mysteriousworld-trapped-under-ice-120-000-years-larsen-antarctica-a-68

sursa: https://www.nature.com/articles/s41561-017-0055-7
sursa: http://www.messagetoeagle.com/unpredicted-discovery-iron-highlyoxidized-deep-inside-earth-geoscientists-surprised/
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Descoperire neașteptată, în Antarctica! Au
fost scoase la iveală fosilele unui
formidabil monstru marin, ce a trăit acum
150 de milioane de ani

„A fost prima campanie paleontologică pe care am efectuat-o în
acest afloriment, care este asemenea unei mări înghețate de 150
milioane de ani, într-o stare excelentă de conservare”, a
subliniat autorul principal al studiului publicat în revista
științifică Comptes Rendus Palevol.

Toni TOHĂNEANU
În Peninsula Antarctică, la o distanță de 113 km sudvest de baza Marambio, într-un nou sit paleontologic, au
fost scoase la iveală fosilele provenite de la o formidabilă
reptilă marină, care a trăit cu 150 de milioane de ani în
urmă. Monstrul marin avea o lungime a corpului de șase
metri.
upă cum se știe, cu zeci de milioane de ani în urmă
actualul teritoriu al Antarcticii era un loc cu totul
diferit, prin comparație cu caracteristicile actuale – mai
ales cele de natură climatică. Astăzi, Antarctica este un loc
neospitalier, acoperit de către ghețuri fără de sfârșit, însă acum
150 de milioane de ani climatul era cu mult mai blând, astfel că
pe acele meleaguri erau prezente numeroase forme de viață
complexe. Creatura ale cărei fosile au fost descoperite recent a
fost un plesiozaur, un temut prădător marin, la vremea sa.

D

În zona în care a fost efectuată descoperirea nu se poate ajunge
decât cu un elicopter ce decolează de la baza Marambio. În
respectivul sit, de altfel unul de o valoare deosebită, a fost
descoperită o mare diversitate de pești, amoniți (moluște
cefalopode, ce dispuneau de cochilie spiralată), bivalve
(moluște a căror cochilie era formată din două valve), dar
nimeni nu s-ar fi așteptat să fie scoase la iveală și fosilele unui
plesiozaur.
Dr. Marcelo Reguero a arătat că aceste unice și bogate depozite
de fosile ale unor animale de multă vreme dispărute aparțin unei
epoci în care Antarctica era parte componentă a continentului
Gondwana, alături de actualele teritorii are Australiei, Noii
Zeelande, Indiei, Madagascarului, Africii și Americii de Sud.
Erau vremuri în care apele mărilor erau cu mult mai calde iar
înfățișarea Terrei era cu totul alta. Surse: www.ancient-code.com,
wikipedia.org, www.ctys.com.ar

Trovanții, fascinantele „pietre vii” care
cresc pe dealurile din România
Sunt bizare, au forme sferice, elipsoidale sau au aspectul
cifrei opt. Au mărimi diferite, de la câțiva centimetri pana la
câțiva metri. „Se nasc” într-un deal nisipos, se desprind
dintr-o râpă și cad într-o vale.
cest fenomen neobișnuit ne dovedește încă o dată că
natura este un organism viu, în care pietrele cresc și se
mișcă, în adevăratul sens al cuvântului. Rezervația
Naturală Muzeul Trovanților, din Costești, județul Vâlcea, este
un loc creat peste cea mai mare mulțime de astfel de „ființe de
piatră”.

A
Descoperirea este una de mare importanță, de vreme ce
reprezintă primul caz în care au fost scoase la iveală, în
Antarctica, rămășițele unui plesiozaur ce a trăit în Jurassic (cu
201,3-145 milioane de ani în urmă). Fosilele au fost excavate de
către paleontologii de la Universitatea La Matanza (Argentina).
Paleontologul José Patricio O’Gorman, cercetător al Museo de
la Plata a arătat că plesiozaurul descoperit este cu 80 de
milioane de ani mai vechi, comparativ cu ceea ce se așteptau
oamenii de știință să descopere.
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Localnicii au început să le acorde atenție trovanților după ce au
observat că pietrele rotunjite cresc puțin câte puțin, în special în
zilele ploioase. Mărimile trovanților variază de la câteva grame
la câteva tone. Cel mai mare trovant măsoară aproape 10 metri
înălțime. Un alt aspect interesant este că pietrele mai mici par a
avea o rată de creștere mai mare decât cele mari. Procesul de
creștere a trovanților poate fi comparat cu procesul formării
perlelor în jurul unui grăunte de nisip intrat în cochilia scoicii.
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Pe colinele cu trovanți, pe bolovani se pot distinge zone
concentrice care seamănă cu unelele unui trunchi de copac.
Caracteristica specială pe care toți trovanții o au în comun sunt
formele sinuoase, curbate. Însă trovanții cresc neuniform, iar
din acest motiv se dezvoltă în forme dintre cele mai bizare.

Misterul pietrei care dă „naștere” la alte
pietre

Totuși, pieterele nu cresc ca ciupercile. Unii trovanți, la fel ca
faimoasele pietre mișcătoare din Valea Morții, California, își
schimbă locul uneori.

În munții Freita din nordul Portugaliei, în apropierea
unui sat numit Castanheira, se află un bloc imens de granit,
care ejectează ciclic pietre de mici dimensiuni în formă de
ou.

Trovanții se înmulțesc
Dar geologii nu se mulțumesc cu explicația din popor că
trovanții sunt „ființe vii”. Specialiștii pun fenomenul de creștere
a trovanților pe seama conținutului de săruri minerale din piatră.
Atunci când suprafața este udă, materialul din care este formată
piatra începe să se dilate și produce presiune din interior asupra
stratului nisipos de la suprafață, ceea ce dă impresia de creștere
a pietrelor. Astfel, se formează bulgări pe suprafața trovanților,
noi formațiuni de piatră care cresc apoi până ajung la
dimensiuni foarte mari. Pe măsură ce dimensiunile bulgărilor
cresc tot mai mult, aceștia se desprind de pietrele pe care s-au
format, sub presiunea gravitației, și devin trovanți individuali.

traducere și adaptare: Radu Ungureanu

A

cest fenomen geologic rar este cunoscut la nivel local
ca Pedras Parideiras, adică „roca care naște”.

Geologii cred că ar fi rezolvat în cele din urmă misterul din
spatele acestei roci ciudate. Testele geologice efectuate în
regiune au arătat că „Piatra-mamă” s-ar fi format în timpul
Cambrianului, acum 500 de milioane de ani. Suprafața rocii este
incrustată cu noduli mici, în formă de discuri biconvexe, care
măsoară între 2 și 12 cm. Din cauza intemperiilor termale sau a
eroziunii, acești noduli se desprind de piatra mamă, lăsând
anumite goluri. „Copiii pietrei” sunt alcătuiți din aceleași
elemente minerale de granit cu piatra mama, dar stratul lor
exterior este compus din biotit, un amestec de minerale de
Annit și Phlogopi care au o rezistență mecanică foarte mică.
Biotitul se formează în rocile magmatice și metamorfice. Sub
acțiunea factorilor externi, alcătuiește forme noi ca: Hydrobiotit,
Katzengold și Clorit. Nu poate fi folosit ca material de
construcție, datorită clivajului accentuat, care permite
pătrunderea apei prin fisurile mineralului, ceea ce produce în
granitul bogat în biotit apariția unor pete galbene. Biotitul,
împreună cu muscovitul este folosit în cosmetică, fiind apreciat
luciul sidefiu-perlat.

Formele curioase ale trovanților lasă impresia că pietrele au fost sculptate.
Foto: feel-planet.com

Din acest motiv, fiecare trovant nou, separat, are deja dezvoltat
pe suprafață un cel puțin miez acoperit cu un strat subțire de
nisip – adică nu diferă cu nimic de ceilalți trovanți din jurul său.
Și chiar dacă geologii au reușit să explice fenomenul răspândirii
pietrelor, diviziunea nucleelor de trovanți nu este încă pe deplin
înțeleasă.

Specialiștii cred că ploaia intră în crăpăturile micii ale acestei
pietre, iar când vine iarnă, îngheață. Pe măsură ce apa îngheața
acționează ca o pană care ajunsă mai adânc și mai adânc în
biotită forțează nodulii să iasă din piatra de granit. Este nevoie
de câteva sute de ierni pentru ca acest lucru să se întâmple. Cu
toate acestea, teoria nu explică de ce pietrele apar în forme
rotunde netede sau cum de aceasta este singura piatră calcaroasă
din regiune în care are loc neobișnuitul fenomen.

Procesul reproducerii trovanților poate fi comparat cu altoirea
plantelor. Recapitulând, avem următoarele: aceste pietre cresc;
pietrele mici cresc mai repede decât cele mari; pietrele se
multiplică; se mișcă. Cu toate aceste date puse cap la cap,
trovanții par o formă de viață anorganică.
Astăzi, Rezervația Naturală Muzeul Trovanților este
o importantă atracție turistică. Pietrele sunt o curiozitate pentru
foarte multă lume. Pietre asemănătoare trovanților de la Vâlcea
mai pot fi găsite în Buzău sau Suceava, dar și în Rusia, în satul
Andreevka din regiunea Oryol.
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sursa: http://metro.co.uk/2017/09/13/mysterious-cliff-that-lays-egg-shaped-stones-every30-years-6923623/; http://the-earth-story.com/post/169539116739/stones-that-give-birthcastanheira-is-a-small
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Călătorie într-un oraș din deșertul Libiei –
Ghadames, orașul oază denumit și „Perla
deșertului”

30 de milioane de oameni – unde se află și
cum trăiește cel mai populat oraș din lume

traducere și adapare: Radu Ungureanu

Probabil știți că China este cea mai populată țară din
lume, depășând cu mult alte state la acest capitol (și la multe
altele în ultimul timp). Așadar, cel mai populat oraș din
lume se află anume în China. Dar nu este nici capitala țării,
nu este Hongkong și nici Shanghai.

Ghadames sau „Perla deșertului” este un oraș oază din
districtul Nalut, o regiune din sud-vestul Libiei. Este unul
dintre cele mai vechi orașe presahariene și un exemplu
remarcabil de așezare tradițională.
rașul are o populație de aproximativ 10.000 de locuitori,
în special berberi, care trăiesc în case tradiționale făcute
din noroi și cărămidă. Locuințele au o arhitectură
verticală standard: parterul este folosit pentru a stoca provizii, la
primul etaj stau bărbații, iar în partea de sus, la terase, în aer
liber, stau femeile. Terasele caselor adiacente sunt unite una cu
alta, formând un oraș urban deschis. Terasa este domeniul
femeilor și le conferă o mare libertate. Partea veche a orașului a
fost declarată ca fiind un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO
în 1986.

O

el mai populat oraș din China este totodată și cel mai
mare după suprafața, el se numește Chongqing și se află
în partea centrală a țării.

C

Chongqing

În realitate nu este o structură urbană clasică, ci un teritoriu
foarte vast (aproximativ o treime din suprafața României), din
care zona urbană ocupă doar 2%. Restul sunt suburbiile și
localitățile rurale, care se înghesuie pe malurile râului Yangtze
– cel mai mare din Asia.

Ghademes este un oraș vechi. Primele înregistrări datează din
perioada romană, când așezarea era cunoscută ca Cydamus, un
oraș fortificat datând din secolul I î.Hr. Niciuna dintre clădirile
care au supraviețuit nu datează din perioada berberă
protohistorică sau din perioada dominației romane, totuși un stil
arhitectural intern remarcabil distinge Ghadamès de alte orașe și
așezări care se întind de-a lungul marginii nordice a deșertului
libian.
Berberii sau, în varianta locală a numelui, Imazighen, sunt
locuitorii originari ai nordului Africii. Astăzi comunitățile lor
încă sunt răspândite pe un larg teritoriu care începe de la oaza
Siwa din Egipt și se extinde până pe coasta Atlanticului, de la
Marea Mediterană până la fluviul Niger, cuprinzând și partea
sahariană a continentului african. sursa: http://whc.unesco.org/en/list/362;
foto: https://www.flickr.com/photos/snotch/2725042532
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Chongqing
Chongqing este un centru industrial dinamic, care se dezvoltă
constant și în fiecare an apare câte un nou cartier. Aici sunt
amplasate cinci uzine, care se ocupă de producerea
autovehiculelor și încă peste 200 de întreprinderi cu piese de
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schimb și alt echipament adiacent. În total aici se produc peste
200 de mii de automobile anual.

lățime de 792 m (în formă de potcoavă), înălțimea căderii de
apă fiind de 51 m. Debitul este între 2.832 și 5.720 m³/s.

Aeroportul Chongqing

Din cauza căderilor masive de pietre, între anii 1931 şi 1954,
Cascada Niagara risca să dispară pentru totdeauna. Nu se
cunoaște cu exactitate motivul acestor căderi masive de
bolovani, cert este că fenomenul a scos america în stradă, tinerii
protestând cu înverșunare pentru salvarea cascadei. Astfel,
armata americană intervine construind în doar trei zile în
regiunea Buffalo un batardou care să oprească temporar cascada
pentru a se putea interveni la îndepărtarea bolovanilor.
Aproximativ 1.300 de camioane și mii de militari au pus umărul
la transportarea a 27.800 de tone de nisip şi pământ pentru a
realiza batardoul. Și au reușit!

Alt aspect industrial important e cel metalurgic – aici sunt
câteva uzine, care produc oțel și aluminiu. Îndeletnicirea
populației rurale e mai obișnuită – agricultura.
Megapolisul chinez are o amplasare geografică destul de
complicată, el este situat pe mai multe coline și din această
cauză aici sunt mai puțini cicliști, decât în celelalte orașe mari
din China.
Actualmente aici funcționează un aeroport și se mai construiesc
încă două, în plus, orașul dispune de un port naval pe râul
Yangtze. Cele două maluri ale râului sunt legate de 25 de
poduri, cel mai vestit fiind Chaotianmen – cel mai lung pod
arcuit din lume!

Momentul în care omul a oprit… cascada
Niagara

Din anul 1800, această cascadă este deschisă turismului, fiind
unul dintre cele mai importante obiective din America de Nord.
Se estimează că s-ar fi format la sfârșitul ultimei perioade de
glaciațiune, când s-au topit ultimii ghețari din regiune, iar acum,
cu ajutorul omului, această minune a naturii o să-și poată
continua povestea.

Traducerea și adaptarea: Radu Ungureanu
Avem tendința de a ne crede, noi oamenii, mari
creatori, capabili de a schimba cursul natural al lucrurilor.
De a modela mediul înconjurător după bunul nostru plac.
ar oare chiar așa să fie? Putem să stăpânim aerul,
mările, să construim clădiri care să ajungă până la cer,
însă toate aceste schimbări ne pot fi fatale dacă nu
suntem precauți.

D

Povestea puțin cunoscută a momentului în care omul a oprit cea
mai mare cascadă și una dintre principalele resurse de apă
potabilă de pe planetă, „Cascada Niagara”, ne face să credem că
putem nu doar să ne transformăm planeta într-un gigant de oțel
și beton, ci să o și ajutăm. Ideea este că uneori ne mai și iese,
precum în povestea pe care v-o relatăm…

sursa: amusingplanet.com/; wikipedia.org

Compusă din Cascada Horseshoe şi Cascada Americană,
Niagara are pe partea americană o lățime de 363 m, unde apele
cascadei cad de la o înălțime de 21 m, iar pe partea canadiană o
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Cea mai mare corabie din lume, construită
recent în Franța!

natural cu o suprafața echivalentă unui teren de fotbal! Prețul
acestui frumos oraș pe apă depășește un miliard de dolari, dar în
foarte scurt timp va fi răscumpărat.

Recent în Franța a fost finisată construcția celei mai
mari nave din istoria omenirii – Armonia mării (Harmony
of the seas).

C

orabia s-a construit timp de doi ani și ea va deservi o
rută turistică extrem de populară, cu înscriere în portul
din Barcelona.

Harmony of the seas

Harmony of the seas
Dimensiunile Armoniei sunt extraordinare – 362 de metri
lungime, 18 punți, și deplasamentul de peste 200 de mii de tone.
Este mai lungă ca Titanicul cu o sută de metri și de cinci ori mai
voluminoasă. Aici pot să se odihnească până la 9 mii de oameni
simultan. Este, de fapt, un mic oraș, care dispune și de un
heliport.

Uimitorul pește cu… capul transparent
care trăiește în adâncurile Oceanului
Pacific
traducere și adaptare: Radu Ungureanu
Acest pește uimitor trăiește la adâncimi foarte mari în
Oceanul Pacific. Are capul transparent iar ochii sunt
capabili de a se deplasa în interiorul acestuia pentru a putea
vedea în diferite direcții.
ceastă capacitate este una dintre abilitățile prin care
peștele se poate feri de prădători. Mediul în care trăiește
nu dispune de multă lumină însă el poate observa de la
mare depărtare siluetele care se aproprie din adâncul apei.

A

Peștele face parte din specia Macropinna Microstoma și a fost
descoperit încă din anul 1939, însă primele fotografii și filmări
ale acestei ființe misterioase din adâncuri au fost realizate în
anul 2004. Atinge dimensiuni de doar 15 centimetri lungime și
își petrece majoritatea timpului stând nemișcat pe fundul apei
unde se hrănește cu alte viețuitoare mai mici.

Harmony of the seas
Experiența tristă a navei Costa Concordia, care a naufragiat în
anul 2012 a fost utilă – Armonia este echipată cu un număr
sporit de bărci și colaci de salvare, iar echipajul este antrenat
mereu pentru rezolvarea situațiilor excepționale.Turiștii vor
avea la dispoziția lor toate facilitățile posibile – cazinou,
restaurante, teatru, cinema, patinoar, biserică și chiar un parc
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Ochii sunt de un verde strălucitor, iar cercetătorii cred că
această nuanță este de fapt o formă de filtru pentru lumină,
permițându-i acestuia să ignore lumina Soarelui și să observe
mai bine bioluminiscența dată de pești mici și meduze,
mâncarea sa preferată.
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Foto: Dani El
sursa: news.nationalgeographic.com; dailymail.co.uk

31 de lacuri spectaculoase din România

Lacul Cuejdel (“Lacul Crucii”) ocupă o suprafață de 150 de
hectare și are un volum de apă de un milion de metri cubi. Aflat
în județul Neamț, pe teritoriul comunei Gârcina, acesta este
unul dintre cele mai mari lacuri de baraj natural din Europa.

În România există numeroase locuri de o frumusețe
inimaginabilă. Din păcate, unele dintre acestea nu au parte
de promovarea pe care o merită cu adevărat.
Lacul Gâlcescu, aflat la o altitudine de 1.925 de metri în
Munții Parâng, are o suprafață de aproximativ 3 hectare și o
adâncime de până la 9.3 metri. Pitorescul ochi de apă a fost
declarat monument al naturii.

Foto: Tudor Ghioc

În Valea Drăganului, la vreo 70 de kilometri de Cluj-Napoca, se
află unul dintre cele mai spectaculoase baraje din țara noastră.
Ne referim la barajul Drăgan (Floroiu), care are o înălțime de
120 de metri. De o frumusețe aparte este și lacul de acumulare,
care se întinde pe o suprafață de aproape 300 de hectare.

Foto: Klaudia Klu

Tinovul Mohoş, aflat pe teritoriu comunei Cozmeni, în județul
Harghita, s-a format într-un crater vulcanic al Masivului
Ciomatu. Aflat în apropierea Lacului Sfânta Ana, acesta face
parte din Rezervația Naturală Tinovul Mohoș, care adăpostește
numeroase specii rare de plante, unele fiind unice în România.
Tinovul Mohoş înseamnă “Lacul cu Mușchi” și este o mlaştină
activă tipic oligotrofă. Grosimea stratului de turbă ajunge până
la cel mult 20 de metri. Aria protejată de interes național, cât și
european, se întinde pe aproximativ 240 de hectare, din care
suprafața tinovului este de vreo 80 de hectare. Vizitatorii pot
admira micile lacuri cu apă aproape neagră, dar
şi spectaculoasa plantă carnivoră Roua Cerului.
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Foto: Marius Petric

Lacul Tarnița, aflat între comunele clujene Râșca, Mărișel și
Gilău, are o suprafață de 215 hectare și o adâncime de până la
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70 de metri. Barajul în arc a fost construit în 1974, având o
înălțime de 97 de metri și o lungime de aproape 240 de metri.

Lacul Iacobdeal din Munţii Măcinului este unic în România.
Aflat pe raza comunei Turcoaia, județul Tulcea, acesta este
numit de localnici “La fântână”, formându-se în urma unor
încercări de extragere a granitului, prin dinamitare. Lacul are o
adâncime de peste 20 de metri.

Foto: Larisa Şandru
Lacul Iezer Ighiel este unic în țara noastră, fiind singurul
lac de baraj natural care a luat naștere, în urma unor alunecări
de teren, pe o suprafață calcaroasă. Spectaculosul “ochi” de apă
de culoarea smaraldului este situat pe teritoriul satului Ighiel, la
aproximativ 25 de kilometri de Alba Iulia, și are o suprafață de
peste 5.200 de metri pătrați.

Foto: Corina Martin

De o frumusețe aparte este și Lacul Mare, din orașul Oravița.
Acesta are o suprafață de 8,8 hectare, spun reprezentanții
primăriei.

Foto: Ela Vaida

În comuna suceveană Sadova se află un lac ce pare a fi desprins
din povești. Iezer este un lac alpin de alunecare, având o
suprafață de 1,5 hectare și o adâncime de până la 12 metri.

Foto: Ciprian Floare
La o altitudine de 1.255 de metri în Munții Șureanu se află unul
dintre cele mai spectaculoase “ochiuri” de apă din țara noastră.
Este vorba despre Lacul Oașa, situat la granița județelor Sibiu
și Alba, acesta fiind cel mai mare și cel mai pitoresc „ochi” de
apă amenajat pe cursul râului Sebeș. Lacul are o suprafață de
aproximativ 460 de hectare și un volum de peste 130 de
milioane de metri cubi. Versanții sunt înconjurați de păduri
dese, astfel că molizii falnici care se oglindesc în apele
limpezi ale lacului îi conferă acestuia un farmec aparte.

Foto: Toma Bonciu/ tomabonciu.ro
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Lacul Ursu, din Sovata, se mândrește cu trei recorduri
mondiale. Acesta este cel mai mare lac helioterm din lume,
fiind, totodată, unic în Europa. De asemenea, vorbim despre
singurul lac cu apă sărată înconjurat de o oază de verdeață, ca
urmare a solului vulcanic depus de-a lungul anilor. Al treilea
record mondial se leagă de faptul că în Sovata se află singurul
lac din lume în cazul căruia data în care s-a format se cunoaște
cu exactitate: 27 mai 1875, la ora 11:00.

Foto: Romania,te iubesc!

Lacul glaciar Avrig, aflat la o altitudine de 2.011 metri în
Munții Făgăraș, județul Sibiu, are o suprafață de aproape 15
hectare și o adâncime de până la 4,5 metri.

Foto: Albin Fulvius Sebastian

Foto: Cristian Golea

Situat la aproximativ 26 de kilometri de orașul Gheorgheni,
județul Harghita, Lacul Roșu este inclus în Parcul Național
Cheile Bicazului-Hășmaș și este cel mai mare lac natural
montan, luând naștere în urma surpării unei porțiuni
din muntele Ghilcoş. O vale întreagă, acoperită de brazi și
molizi, a fost inundată. Și astăzi se mai văd, la suprafața apei,
trunchiurile retezate ale fostei păduri de rășinoase, de unde și
unicitatea acestui lac. Mai mult, “pădurea scufundată” se află
într-o stare perfectă de conservare, ca urmare a carbonatului de
calciu și a oxidului de fier pe care le conține apa.

Extrem de pitoresc este și lacul de acumulare Colibița, aflat la
poalele Călimanilor, în stațiunea cu același nume, unde se poate
respira un aer ozonat ca-n Alpi. Spectaculosul „ochi” de apă are
aproximativ 270 de hectare și are un volum de aproximativ 65
de milioane de metri cubi.

Foto: Attila Tatár

Lacul glaciar Bâlea se află la o altitudine de aproximativ 2.040
m, în “inima” Munților Făgăraș, și are o suprafață de
aproximativ 4,6 hectare și o adâncime ce depășește 11 metri.
Foto: Peter Lengyel
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Foto: Munții Banatului
Foto: Ionut Vlad

Lacul Trei Ape este cel mai înalt lac de acumulare din Munții
Semenic. Această minunăție aflată în stațiunea cu același nume,
din comuna Brebu Nou, județul Caraș-Severin, are aproximativ
45 de hectare și un volum de peste șase milioane de metri cubi.

Un peisaj a cărui frumusețe cu greu poate fi descrisă în cuvinte.
Asta îi așteaptă pe cei care ajung în zona Lacului glaciar
Capra. Situat pe versantul de sud al Masivului Făgăraș, la
2.230 de metri altitudine, lacul are o suprafață de 1,8 hectare și
o adâncime maximă de 8 metri.

Foto: Foto: Nedici Dragoslav

Foto: Natea Gabriel

Lacul de Smarald s-a format în fosta carieră de bazalt din
comuna brașoveană Racoș.

Lacul Vulturilor este cunoscut și sub numele de „Lacul Fără
Fund”, aflându-se în Masivul Siriu, la 1.420 de metri altitudine.
Lacul periglaciar aflat în apropierea localității buzoiene Gura
Siriului are o suprafață de 0,9 hectare și o adâncime de până la
2,5 metri.

Foto: Eduard Gutescu

De o frumusețe aproape ireală este și Lacul Poiana Mărului.
Peisajele vă vor lăsa fără suflare. Aflat la aproximativ 20 de
kilometri de localitatea Oțelu Roșu, lacul se întinde pe o
suprafață de 272 de hectare și are un volumul ce depășește 96
de milioane de metri cubi.

64

Foto: Auras Mihaiu

Laguna Albastră are o apă ca a Mării Mediterane. Pitorescul
lac se află în apropierea comunei Aghireșu, judeţul Cluj, luând
naștere pe locul unei foste exploatări de caolin (n.r.- rocă
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argiloasă de culoare albă). Drept urmare, culoarea intensă a apei
se datorează reziduurilor rămase pe fundul lacului. De jur
împrejur există dune de nisip uriașe, verdeață și stufăriș.

Lacul Galeş, aflat în estul Munților Retezat, la o altitudine de
1.990 de metri, are o suprafață de aproape 4 hectare și o
adâncime maximă ce depășește 19 metri.

Foto:Levi Bagy

Parcul Național Retezat, supranumit și “Tărâmul fermecat, cu
ochi albaștri”, adăpostește zeci de lacuri glaciare de o frumusețe
rar întâlnită. Lacul Bucura, aflat la o altitudine de
aproximativ 2.040 de metri, este cel mai mare lac glaciar din
țara noastră, având 8,9 hectare și o adâncime de aproximativ 16
metri. În zona lacului se unesc cele două părți ale Masivului
Retezat, respectiv Retezatul Mare, care este bogat în roci
cristaline, și Retezatul Mic, care are o structură calcaroasă, fiind
împânzit de chei și peşteri.

Foto: Liliana Negoe

Cel mai pitoresc “ochi” de apă din Retezat, care are o suprafață
de aproximativ 2 hectare și o adâncime de până la 6 metri, este
Tăul Țapului, aflat la o altitudine de 2.130 de metri. Insulița
verde, apărută în urma unei avalanșe de pe Vârful Țapului, îi
conferă lacului glaciar un farmec aparte. Tabloul mirific este
completat de reflexele de smarald ale apei.

Foto: Ioan Chiriac

Lacul Zănoaga, din Munții Retezat, este cel mai adânc lac din
țara noastră, ajungând până la 29 de metri.

Foto: Adrian Urbanek

Lacul Sfânta Ana, aflat la o altitudine de aproximativ 950 de
metri în masivul Ciomatu, județul Harghita, este singurul lac
din Europa care a luat naștere pe fundul craterului unui vulcan
stins. Puritatea apei se apropie de cea a apei distilate. Lacul are
o suprafață de aproape 20 de hectare și o adâncime de până la 7
metri. Nu are izvoare, fiind alimentat doar din precipitații, astfel
că apa are o mineralizare extrem de scăzută.

Foto: Lucian Satmarean
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Lacul de acumulare Vida, din apropierea localității bihorene
Luncasprie, comuna Dobrești, pare desprins din povești. Acest
colț de Rai din țara noastră este supranumit “Paradisul de
smarald”. Lacul are o culoare exotică, așa cum doar în zonele
tropicale mai întâlnești. Tabloul de o frumusețe ieșită din
comun este completat de pădurea deasă care înconjoară lacul și
care se oglindește pe suprafață de 6 hectare, conferindu-i, în
funcție de anotimp, culori aproape ireale. În mijlocul lacului
există un “vârtej” spectaculos care este, de fapt, un deversor de
tip pâlnie, unic în lume, construit pentru evacuarea apei, atunci
când plouă abundent.

Foto: Dan Mirica

Lacul Ochiul Beiului, din județul Caraș-Severin, a fost declarat
monument al naturii. Culoarea acestuia este aproape ireală.
Interesant este și faptul că lacul aflat pe teritoriul Parcului
Național Cheile Nerei — Beușnița nu îngheață niciodată,
temperatura apei rămânând constantă tot timpul anului, între 4
și 8 grade Celsius. În apropiere se află și cascadele Beușnița.

Foto: Ela Vaida

Foto: Hurghea Constantin

Lacul Albastru, aflat la poalele Munților Gutâi, la câțiva
kilometri de Baia Sprie, în județul Maramureș, este unic în
lume, schimbându-și culoarea în funcție de anotimp și de
lumina soarelui. De exemplu, în timpul primăverii, lacul are
culorile albastru deschis şi albastru închis. În timpul verii,
acesta devine verde închis, ba mai mult, uneori are reflexe de
smarald. Toamna, Lacul Albastru devine verde închis și, uneori,
chiar maro. De altfel, în funcție de lumina soarelui, apa
primește reflexe de smarald până spre verde-albăstrui și chiar
turcoaz.

În Parcul Național Cheile Nerei — Beușnița se află și Lacul
Dracului, cu o adâncime de aproximativ 9 metri. Acesta a luat
naștere în urma prăbușirii bolții unei peșteri. Interesant este și
faptul că o parte a tavanului a rămas deasupra spectaculosului
lac. Fenomenul carstic este unic în România.

Foto: Fotomotica

Foto: Ursulescu Octavian
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Lacul Iezer reprezintă o veritabilă comoară făurită de natură,
fiind unic în țara noastră. Privit de sus, pitorescul “ochi” de apă
din Munții Rodnei își dezvăluie cel mai de preț secret –
are forma hărții României. “Ochiul” de apă face parte din
Rezervația Pietrosul Mare din Parcul Național Munții Rodnei,
aflându-se la o altitudine de 1.825 m. Lacul glaciar are o
adâncime de până la 2,5 metri .
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300 m de ultima casă din sat, în albia minoră a pârâului Sărata,
doi vulcani noroioși activi, aflați la o distanță relativ apropiată
unul de celălalt.

Foto: Loredana Ionescu

Vulcanii noroioși de la Ivănești,
com. Pădureni, jud. Vaslui

Prof. dr. Vicu MERLAN – Huși
În localitatea Ivănești, dar și în zonele din jur, au fost
identificați, cu ocazia unor cercetări în teren, mai mulți
vulcani noroioși, cu particularități asemănătoare, cu mici
nuanțe individuale.
rticolul vine ca o completare la cercetările anterioare
asupra vulcanilor noroioși din zona Moldovei, descriși
în mai multe studii, încă din anul 2005. 1 Toate aceste

A

cercetări s-au materializat într-o lucrare de referință, unde au
fost cartați și descriși individual toți vulcanii noroioși din
România. 2 Atunci când am studiat carstul și pseudocarstul

Vulcanii noroioși din albia minoră a pârâului Sărata
(oct. 2017)
Direcția de scurgere a materialului vâscos: est-vest. Materialul
argilo-loesoidal vâscos este drenat de pârâul Sărata, însă
datorită volumului mai mare și a deversărilor permanente,
conurile au reușit să se contureze, ba chiar barând parțial cursul
apei (talvegul). Aceasta a fost posibilă doar pe timpul verii și
începutul toamnei, ca urmare a sezonului secetos, însă la o
revenire din martie 2018, am observat că vulcanul nordic se
năruiese (malurile estice s-au prăbușit în masa vâscoasă a
vulcanului), conul aplatizându-se la nivelul luciului de apă din
albia minoră, datorită aportului hidric accentuat, prin viiturile
repetate cu ocazia ploilor din decembrie 2017 și ianuarie 2018.

dintre Munții Carpați și Nistru, am dedicat un capitol și
pseudocarstului format în craterele acestora.3
În studiile făcute asupra vulcanilor noroioși de pe Valea Săratei,
vale ce își are obârșia din nordul comunei Pădureni și
confluează cu Valea Prutului la nord-est de localitatea Berezeni,
am identificat la acea dată (2010) astfel de fenomene geologice,
la sud de localitatea Ivănești, mai exact în fostul cătun Todireni,
dar și pe valea Frijeniului, vale paralelă cu Valea Săratei, ce
confluează cu acesta la Ferma Sărata.
În toamna anului 2017, fiind într-o excursie cu elevii Școlii
Pădureni, am identificat la nord de localitatea Ivănești, la circa
1 Vicu Merlan, Vulcanul noroios de pe Valea Moşnişoarei, în rev. Terra
Magazin, nr. 9, 2005, p. 8; Idem, Vulcanii noroioşi de pe valea Elanului, în rev.
Elanul, nr. 94, dec. 2009, p. 3-6; Vulcanii noroioşi de pe valea Săratei, în rev.
Lohanul, nr. 11, febr. 2010, p. 1-3; Vulcanii noroioşi din Subcarpaţii Buzăului,
în Lohanul, nr. 26, iunie 2013, p. 50-54.
2 Vicu Merlan, Vulcanii noroioşi din România, Editura Panfilius, Iaşi, 2011.
3Idem, Carst și pseudocarst în Podișul Moldovei, între Carpați și Nistru, Ed.
Stef, Iaşi, 2014.
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Craterul vulcanului sudic de la Ivănești, având crusta
întărită
În schimb conul sudic, datorită aportului constant, și probabil
consistent, dar având și o compoziție mai solidă, nu a fost
distrus de apa pârâului, însă a scăzut în înălțime cu câțiva
centimetri, printr-o ușoară subcombare. În septembrie 2017, în
zona centrală a celor două cratere se puteau observa la suprafața
masei vâscoase, mici bule de gaz ce se degajau în atmosferă,
gaz provenit de la mari adâncimi, fiind adus la suprafață de apa
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sub presiune de deasupra zăcămintelor de gaze naturale din
profunzimile pământului. Spre est crusta laterală a conurilor
prezintă o ușoară solidificare (întărire), cu depuneri subțiri de
săruri de calciu și potasiu, fiind ușor înțepătoare la gust.
Cei doi vulcani noroiși aveau în 2017 o înălțime de circa 1 m,
față de luciul apei, cu diametrul de peste 25 m. Conurile sunt
circulare, ușor aplatizate, datorită masei vâscoase din
compoziție.Materialul vâscos predominant al vulcanului nordic
este de culoare cenușie (humos), iar cel sudic de culoare gălbuie
(loess).
Cei doi vulcani activi prezintă un pericol de scufundare și
înghițire atât pentru animale cât și pentru om, în special pentru
copii.

Cei doi vulcani noroioși aplatizați, au barat cursul apei
pârâului Sărata
La circa 50 m vest de cei doi vulcani activi, la limita dintre albia
majoră și prima terasă inferioară a pârâului Sărata, se distinge
un vulcan fosil, colmatat, înierbat, cu o vegetație de stuf, ce a
fost drenat spre albia minoră a părâului. Aceasta a fost
accelerată de lucrările antropice funciare de drenare și adâncire
a albiei pârâului Sărata, cu ajutorul excavatoarelor din anii
anteriori.

Vulcanul sudic în martie 2018
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***
La jumătatea distanței dintre localitățile Căpotești și Ivănești,
lângă stâna lui Grecu Ionel, în albia minoră a pârâului Sărata, au
fost descoperiți, în urma informării de către localnici, a altor
vulcani noroioși activi, de dimensiuni mari.Vulcanii din dreptul
stânii, sunt secționați lateral (pe partea estică) de talvegul
pârâului Sărata. Cu ocazia lucrărilor de adâncire a cursului
pârâului, când s-a ajuns în acest sector, personalul
excavatoarelor l-au evitat, mergând pe linia de curbură estică a
acestora, ocolindu-se cu bună știință zona activă periculoasă
din centru.

Perimetrul vulcanilor activi colmatați pe latura de vest,
identificați la stâna lui Grecu Ionel, unde a fost înghițit
un tanc nemțesc în anul 1944
Distanța dintre cele două cratere a celor doi vulcani importanți
din zonă, este de circa 10 m.
Vulcanul din nord nu are con, deoarece a fost erodat și drenat
în permanență de viiturile pârâului, însă în urma excavațiilor
antropice, în mal, poate fi vizibil stratul de humă de culoare
cenușie pe un diametru de circa 15 m, având circumferința de
circa 50 m. În acest sector, datorită activității intense ctonice a
vulcanului, cursul apei este barat și îngustat de aluviunile
permanente, dar și de vegetația ce crește pe acesta, formându-se
un vad puternic îngustat ce permite trecere pârâului cu piciorul.
La o presiune exercitată prin săritură, zona craterului vibrează
pe o rază de circa 5 m.
Vulcanul sudic are un diametru de peste 50 m, cu zona centrală
scufundată în trepte. Treapta estică coboară până pe talvegul
pârâului, după care urcă spre vest cu circa 0,5 m față de luciul
de apă. Acest sector este cel mai activ, fiind alimentat subteran
și de cursul pârâului. La o săritură serioasă masa vâscoasă a
carterului vibrează pe o rază de peste 10 m. De la această
treaptă, în urma unei rupturi abrupte de tip cornișă, se
conturează un al doilea nivel, mai sus cu 0,5 m față de primul și
cu circa 1 m mai jos față de albia majoră a pârâului. Acest nivel
este colmatat de aluviunile pârâului, din timpul viiturilor, dar și
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de vegetația deasă de stuf. Circumferința vulcanului este de
peste 100 m.

zece metri în abisul vânei vâscoase a pământului pădurean,
probabil rămânând acolo pe vecie.

Apa sulfuroasă din craterul vulcanilor noroioși
În perimetrul celor două cratere aplatizate, se simte un miros
acceptabil de sulf, ce provine de la emisiile argilo-lutoase
deversate în permanență, noroi ce traversează strate geologice
din profunzime ce au diverse zăcăminte de gaze și minerale.
La suprafață se distinge un luciu de apă decantat, cu o peliculă
groasă, albicioasă, de sulf, depus pe fundul micilor băltoace și
pe plantele căzute în acestea. Apa din zona craterului este
îmbogățită puternic cu sulf, ce se degajă în atmosferă. Prin
degustarea apei, sulful persistă puternic în compoziția acesteia.
Apa sulfuroasă din craterul vulcanilor noroioși ar putea fi
folosită profilactic în tratarea unor boli hepatice sau de stomac,
având analogii cu cele de la Chersăcosul, com. Duda-Epureni și
Dolhești, jud. Iași., unde pe lângă sulf se adaugă și o
concentrație semnificativă de ioni de argint ce fac din acele ape
adevărate panacee pentru sănătatea umană. 1

Pelicula albicioasă a depunerilor de sulf din zona
centrală a craterului vulcanic colmatat și înierbat
Tancul nemțesc înghițit de vulcanul noroios de la Căpotești
Localnicii satelor din jur, știu de la bunicii lor că în august
1944, când trupele germane se retrăgeau după spargerea
Frontului la Iași, un tanc nemțesc s-a împotmolit în conul
vulcanului sudic, fiind înghițit de masa vâscoasă a acestuia. Nu
știm de soarta echipajului, dar cu siguranță aceștia s-au salvat la
timp, ieșind prin turela de la partea superioară a tancului. În
perioada comunistă, s-a urmărit scoaterea tancului din vulcan,
acesta fiind ancorat și tras spre suprafață de peste 5 tractoare
puternice. Cu tot efortul râvnit nu s-a reușit a fi adus la lumină,
renunțându-se în cele din urmă. Tancul și astăzi zace, la peste

1 Vicu Merlan, Contribuții monografice asupra Depresiunii Hușilor, Editura
Lumen, Iași, 2008.
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Ziua Mondiala a Apei - 22 Martie

Prof. Carmen-Mariana SOCHERI - Huși
Motto: ”Viaţa a apărut în apă. Bătrânii merg la biserică după apă
binecuvântată.Indienii se purifică în Gange, aceeaşi apă care preia cenuşa
morţilor lor. Botezul are loc în apă. Apa spală, purifică şi binecuvântează.”
(Masaru Emoto)

Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a
adoptat la Rio de Janeiro în 1992 Rezoluţia nr.47/193 prin
care la 22 martie, anual, se sărbătoreşte Ziua Mondială a
Apei.
e atunci fiecare ţară a încercat să atragă atenţia asupra
aspectelor semnificative, ca fiecare cetăţean să
conştientizeze gradul în care resursele de apă
contribuie la dezvoltarea economică şi bunăstarea socială.
Leonardo da Vinci spunea:”Apei i-a fost dată puterea de a
deveni seva vieţii pe pământ”, formulare valabilă în trecut, dar
şi în prezent. Pornind de la constituirea primelor aşezări pe
cursul râurilor şi până la „supunerea” în lacurile barajelor de
hidrocentrală şi în marea industrie, fluidul vieţii l-a insoţit pe
om mereu. Omul l-a îmblânzit şi l-a făcut prieten, iar de multe
ori, l-a avut duşman. In concepţia ONU anul 1992 a fost
momentul trezirii naţiunilor la realitate: s-a profitat foarte mult
de generozitatea naturii şi omul a transformat-o într-o mare
ladă de gunoi. Lupta dură între „greii” lumii pentru exploatarea
minereurilor, transporturile, experimentarea ideilor nu
totdeauna fericite, industrializarea şi imbogăţirea galopantă au
condus la consecinţe grave asupra factorilor de mediu. Si, iată,
ajungem să declarăm anivesările anuale ale APEI ca: ”Anul
Internaţional pentru cooperare în domeniul apei”(2013), „Apă
şi locuri de muncă!”(2016),” Apă şi apă uzată”(2017) sau
„Soluţii naturale pentru apă”, tema acestui an. Statisticile şi
rapoartele anuale ale multor organizaţii interne şi internaţionale
indică faptul că utilizăm ape din ce în ce mai poluate, că
metodele de purificare nu sunt cele mai bune, că incidenţa
îmbolnăvirii datorită germenilor care se dezvoltă în apă este în
creştere, că sursele pure potabile sunt tot mai puţine.

D

Toate acestea nu se întâmplă pentru că nu există legislaţie
care să reglementeze exploatarea minunatei resurse, ci pentru că
omul nu are educaţie suficientă, nu are instruire şi nu are teamă
de lege. Chiar dacă în mediul şcolar se dezbat teme care îi
învaţă pe elevi la ce pericole se expun oamenii poluând apele,
chiar dacă se organizează activităţi de voluntariat în acest sens,
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atunci când merg în familie, exemplul greşit al părinţilor de a
arunca gunoi de grajd, resturi vegetale, cenuşă, recipiente în
albia unui râu este mai puternic decât orice teorie. Totdeauna
opinia diferită a copilului-dacă o are, este pusă la zid de
hotărârea părintelui şi va ajuta în gospodărie aşa cum i se cere.
Lipsa cunoştinţelor de fizică, chimie, biologie, geografie au
făcut din oameni nişte ignoranţi, indiferent de comunitatea în
care trăiesc. Spargerea unei conducte în subsolul blocului şi
lipsa remedierilor în timp scurt, amenajarea stânelor pentru
animale în apropierea izvoarelor, spălarea vehiculelor sau
covoarelor lângă albia râului sunt exemplele negative pe care se
fundamentează acţiunea degradantă majoră exercitată de coloşii
industriali terestri, de platformele marine de exploatare a
petrolului şi altele. De foarte multe ori marile companii au fost
reclamate şi sancţionate de forurile internaţionale pentru
încălcarea legislaţiei şi pentru daunele aduse rezervaţiilor
naturale, parcurilor naţionale şi naţiunilor în general, însă nu
este aceasta soluţia.
Studiile şi cercetările specialiştilor menţionează că până în
anul 2025 1,8 miliarde de oameni vor trăi în ţări sau regiuni în
care apa va fi o problemă. Ea trebuie folosită astfel încât rezerva
de apă în viitor să nu fie compromisă. Aceasta inseamnă
utilizare durabilă a apei, satisfacerea nevoilor de apă ale
prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare
de a-şi satisface nevoile lor şi fără a pune în pericol
ecosistemele. Implicarea în managementul apei se traduce prin
cuvintele simple: VIAŢA are nevoie de APĀ! Este datoria
noastră să ne informăm în acest sens, pentru că informaţia
înseamnă putere; este datoria noastră să ne implicăm, să
participăm la dezbaterile publice ca schimb de idei cu
autorităţile competente, pentru că părerea noastră contează;
este datoria noastră să participăm la acţiuni ecologice de
menţinere a cursurilor pârâurilor, râurilor curate, pentru că apa
are nevoie de ajutorul nostru!
Bibliografie:
1. Rezoluţii ale Adunării Generale a ONU, 1992-2017.
2. Colecţia revistei TERRA, 2005-2016.
3. C.Diaconescu, Elemente de biochimie alimentară, Univ. Med. Veterinară,
Bucureşti, 2014.
4. PrezentarePower Point- Ziua Mondială a Apei, Administraţia Naţională”
Apele Române”, Direcţia Apelor Crişuri, 2016.
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Energia eoliană
Prof. Matei DRAGOȘ Colegiul Naţional Bănăţean, Timişoara

Energia eoliană este generată prin transferul energiei
vântului unei turbine eoliene.Vânturile se formează datorită
incălzirii neuniforme a suprafeței Pămantului de către
energia radiată de Soare, care ajunge la suprafața planetei
noastre.
ceastă încălzire variabilă a straturilor de aer produc
zone de aer de densități diferite, fapt care creează
diferite mişcări ale aerului. Energia vântului poate fi
folosită la antrenarea elicelor turbinelor, care sunt capabile de a
genera electricitate. Unele turbine eoliene sunt capabile de a
produce până la 5 MW de energie electrică, deși acestea
necesită o viteză constantă a vântului de aproximativ 5,5 m/s,
sau 20 kilometri pe oră. În puţinele zone ale Pămantului, există
vânturi având viteze constante de această valoare, deși mişcări
ale aerului mai puternice se pot găsi la altitudine mai mare ȋn
zonele din apropierea oceanelor.
Fiind o sursă energetică , energia vântului a fost cunoscut
omenirii de mii de ani. Energia vântului a fost folosită de către
om,ȋncă din cele mai vechi timpuri.
Voi prezenta pe scurt, o istorie cronologică a energiei eoliene.
Egiptenii au fost primii care au folosit energia generata de
vânt, atunci când au navigat pe Nil, ĩn jurul mileniului IV ȋ.Hr,
dar care a fost finalizată de chinezi, indieni, persani, greci, şi
romani.
Totuşi moara de vânt a apărut ȋn China antică.
Ideea de a folosi energia vântului pentru a acţiona roţile
morilor, a aparţinut călugărilor budişti. Aceştia au construit pe
la mijlocul anului 1250 d.Hr., o serie de mori, prevăzute şi ca
locuri de rugăciune, pe lângă măcinarea orezului.
Interesant nu?
Morile respective erau prevăzute cu roţi mici a căror menire
era aceea de a ȋnvarte tot timpul. Desigur ca aceste roți erau
simple si rudimentare. Pe axul vertical era dispus un număr de
până la 12 pânze şi o piatră de moară. Avantajul pânzelor, era,
ca acestea se putea modifica uşor.
Indienii au preluat-o si au modernizat moara de vânt, care a
fost preluată, apoi de către persani ȋn jurul anului secl.VI ȋ. Hr.
Împăratul Darius I 1 a perfecţionat moara de vânt, folosind
energia vântului ȋn irigarea Câmpiei Mesopotamiei. Pânzele
erau folosite pentru a propulsa vasele pe mare, dar au fost
convertite pentru a folosi vântul la măcinarea cerealelor.
Energia eoliană a fost exploatată si pe pe uscat, cand moara
de vânt a fost refăcută ĩn jurul anului 450 a. d Hr. cu palete de
rogojina ĩncrucişate de trestie, care, ȋmpinse de vânt, ĩnvârteau
roata la care erau fixate.
O jumătate de roată trebuia acoperită cu un zid, pentru a
evita ca o parte din palete (ȋn timpul rotaţiei) să se afle
ȋmpotriva vântului, putând opri mişcarea roţii!

A

1Născut la 23 august 550, a fost fiul printului Vishtaspa si printesei egiptene
Rodhugana. Studii stralucite la Ninive iar dupa moartea lui Cambyse II s-a
investit imparat al Imperiului Persan (522-486 I Hr) . Vezi B. Bury, Russel
Meiggs, Istoria Greciei până la moartea lui Alexandru cel Mare
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Aceste mori erau folosite pentru măcinarea cerealelor,
activarea pompelor (care ridicau din puţuri apa necesară pentru
irigarea câmpurilor), tăierea lemnelelor sau pentru furnizarea
altor forme de energie mecanice.
Aceste mori de vânt aveau totuşi inconvenienţa de a
funcţiona numai când sufla vântul, exact din direcţia cuvenită.
Heron din Alexandria1 a descris prima dată moara de vânt,
explicând că aveau un ax vertical, in jurul căruia erau montate
ȋntre 6-12 pale ȋn forma dreptunghiulară, confecţionate din
rogojini de stuf sau pânza, fiind folosite ȋn general la măcinarea
cerealelor.
Din secolul a III-lea ȋ Hr, morile de vânt apar şi pe teritoriul
Greciei antice asiatice. Totuşi prima menţiune a morilor de vânt
apare abia ȋn anul 83 I Hr, când sunt menţionate aceste lucrări la
curtea regelui Mithridate2 al Pergamului.

Fig.3. Mori de vânt din zona Golfului Persic

Mori de vânt au fost atestate şi ȋn timpul califului Al-Ma'mun4 ,
cu ax vertical.
În secolul al X-lea, ȋn timpul califului arab Al-Muttaqi5 a fost
menţionată moara de vânt orizontală.
Abia ȋn secolul a XII sunt atestate mori de vent ȋn Europa.
Primul document, din anul 1105, scris de papa Pascal al II-lea6,
prin care autoriza construirea de 15 mori de vânt ȋn diocezele
franceze Evreaux, Coutances şi Bayeux.

Fig. 1 Heron din Alexandria

În secolul I d. Hr sunt menţionate mori de vânt in Italia.

Faţă de morile din Asia, aceste mori de vânt, erau puţin
modificate, fiind de dimesniuni mai mari şi cu palete groase
legate de o roată verticală. În felul acesta, vântul sufla continu
spre palete, garantând un randament ridicat al morii de vânt.

Fig. 2. Chipul arhitectului-rege Mithridate VI

Totuși în Europa sunt menționate puţine mori de vânt. Cele
multe menţiuni din perioada feudală apar ȋn zona Califatului
Arab.
În anul 636, califul ‘Umar ibn Al- Ḫattāb3 construia 24 de
mori de vânt ȋn zona Golfului Persic.

1Nascut in anul 10 dH , in localitatea Alexandria, decedat in naul 75 dHr, in
localitatea Ieruslaim.Heron a studiat la Atena si Alexandria, fiind matemacian,
inginer, fizician si scriitor. Vezi C. de Sabata, M. Borneas, B. Rothenstein, A.
Munteanu, Bazele fizice ale conversiei energiei solare, Editura Facla, 1982.
2 Născut la 23 octombrie 134 iHr, a fost fiul regelui Mithridates V si Persepona.
A făcut studiile la Atena si Roma. Intrând în conflict cu Roma a fost înfrant și
ucis, în data de 14 iulie 63 I Hr. NA.
3 Născut la 12 august 579 a fost fiul lui Ḫattab ibn Nufayl și Hantama bint
Hišām, facand parte din tribul Banū Maḫzūm. A studiat la la Mecca apoi a
devenit un fanatic religios al cultelor pagane arabe. A devenit intre timp
discipolul lui Muhhammmad apoi dupa moartea acestuia a fost secretar-sef si
calif al Imperiului Arab. Vezi Hourani, Albert, Istoria popoarelor arabe,
Polirom, 2010,Iasi.
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Fig. 4. Moara de vânt europeană din secolul XII

În Evul Mediu european, moara de vânt avea şi alte utilităţi,
cum ar fi măcinatul cereealelor, stoarcerea uleiului de măsline,
măcinarea sări şi acţionarea ferestrăului.

4 Calif între anii 813-833. Idem.
5 Calif între anii 940-944. Ibidem.
6 Născut la 12 iulie 1156, decedat la 12 iunie 1118, fiind papa între anii10991118. NA.
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Anul în care Bărăganul a îngheţat complet
timp de 90 de zile

grade Celsius. Un an mai târziu, Bărăganul înregistrează
minima absolută.

Ionela STĂNILĂ
Un document pus la dispoziţia Muzeului Municipial
Călăraşi de către meteorologul previzionist principal,
gradul I, Dumitru Baltă arată faptul că în iarna lui
1900/1901, zăpada nu s-a topit de la 1 ianuarie până la 8
martie, iar Borcea a stat îngheţată bocnă de la 9 ianuarie
până la 1 februarie, timp în care localnicii treceau cu
piciorul ori cu săniile pe gheaţa care avea o grosime de
aproximativ o jumătate de metru.
n acea iarnă, conform documentului, a nins viscolit în două
rânduri, suficient ca Bărăganul să fie înghiţit de troiene.
Timp de trei luni, doar în perioada 2-14 februarie, pământul
a mai văzut puţin razele soarelui, deoarece din ianuarie şi până
în martie, ninsoarea a acoperit tot ce-a întâlnit în cale.

Î

655 de zile de ploi torenţiale
Datele de referinţă privind starea vremii şi evoluţia fenomenelor
meteorologice din România au fost realizate de specialiştii care
au publicat „Anuarul Statistic al României – 1912” având ca
punct de referinţă perioada de timp cuprinsă între anii 1900 –
1910. În această perioadă de timp, în Bărăgan au fost
înregistrate un număr total de 655 de zile de ploaie torenţială.
Un simplu calcul matematic ar putea indica faptul că în primii
zece ani ai secolului XX, în Bărăgan a plouat continuu timp de
doi ani.

În iarna lui 1909 cea mai friguroasă zi a fost cea de 14 ianuarie,
când temperatura a scăzut la – 19,5 grade Celsius. Tot în anul
1909, Bărăganul a atins recordul la zile de îngheţ. Statistica
arată că 110 din cele 365 de zile ale respectivului an au fost
îngheţate.
Urgia din 1954
Iarna a lovit cu putere Călăraşiul şi în anul 1954, când stratul de
zăpadă a atins la Călăraşi 173 de centimetri. Şi Bucureştiul a
fost atunci troienit.De altfel, în acel an tot sudul ţării a fost
înghiţit de troiene. Erau zone, unde acestea erau înalte de cinci
metri.

Iarna în Bărăgan

Raport meteo din anul 1900 Foto: Muzeul Municipal Călăraşi

În statisticile meteo apar, de-a lungul vremii, temperaturi
record negative, când la Călăraşi s-au înregistrat minus 24,7
grade Celsius în 1929. La Constanţa şi Brăila s-au semnalat
minus 25 de grade în 1929, la Sulina minus 25,6 grade Celsius
în 1929, la Tulcea minus 25,4 grade Celsius în 1911, Cernavodă
minus 24,6 grade Celsius în 1954, iar la Hârşova minus 23,6
grade Celsius în 1954.

1909, cel mai friguros an
Potrivit aceloraşi date statistice, 1908 a fost cel mai călduros an
din Bărăganul începutului de secol. Atunci a fost înregistrată
temperatura maximă absolută a cărei valoare a fost de 37,5
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Înainte de Big-Bang.
Teoria Nimicului
Dumitru Ciprian VÎNTDEVARĂ
Key words: Big-Bang, Universe, quantum, theory of
nothing, Igor and Grichka Bogdanov.
Cred că fiecare dintre noi şi-a pus măcar odată în viaţă
întrebarea aceasta: De unde venim? De unde a apărut
lumea pe care o ştim? De ce existăm?...Şi întrebările pot
continua la nesfârşit!
in dorinţa de a afla cât mai multe despre tot ce ne
înconjoară am inventat ştiinţa, iar ştiinţa va continua să
existe atâta timp cât vor exista întrebări la care nu avem
răspuns...Ce farmec ar avea ştiinţa dacă am şti adevărul absolut
şi nu ar mai exista nimic de adăugat sau nimic de descoperit?
Cred că niciodată nu vom ajunge în punctul în care vom şti tot,
stă în fierea noastră să ne punem întrebări, iar cu cât aflăm mai
multe răspunsuri, cu atât mai multe noi întrebări se nasc în
mintea noastră!
Acest articol este dedicat unui subiect controversat şi
greu de înţeles pentru mulţi dintre noi, chiar şi pentru oamenii
de ştiinţă, şi anume momentul zero, când Universul aşa cum îl
ştim noi nu exista. De fapt nu exista nimic, nu exista materie,
stele, galaxii, nu exista nici măcar timpul.
Dacă studiem cu atenţie istoria, observăm că înaintaşii
nostri pe linia ştiinţei au depus eforturi uriaşe pentru a afla o
parte din răspunsurile la întrebările noastre. Minţile luminate ale
secolului trecut au reuşit să explice parţial, cei drept matematic
(teoretic), originile universului în care trăim. Dar să nu credeţi
că în momentul redactării acestui articol, ştim toate răspunsurile
cu privire la originea Universului! Întra-devăr sau făcut
numeroase descoperiri, iar ştiinţa e evoluat foarte mult, încât,
acum avem la dispoziţie noi tehnologii ce ne ajută să înţelegem
mai bine spaţiul cosmic şi originile universului.
Ca să aflăm cum a apărut tot ne înconjoră: Pământul,
viaţa, stelele şi galaxiile, am recurs la cel bun mijloc de
cercercetare, şi care minţile luminate din istoria omenirii nu au
ezitat să îl folosească, şi anume: matematica. Un domeniu rigid,
greu de înţeles, matematica nu este făcută pentru oricine, ci doar
pentru aceea ce au o scliperie de geniu. În acest caz mă refer la
acei oameni de ştiinţă care au pus bazele matematicii şi la cei
care au inventat matematici speciale pentru explicarea originii
începutului timpului.
Un alt domeniu care a avut un rol extraordinar în
înţelegerea universului în care trăim a fost fizica, de fapt fizica
este un fel de matematică aplicată concret la universul nostru, ca
un liant dintre teoria pură a matematicii şi aplicarea ei în lumea
nostră. Fizica se bazează pe un anumit număr de constante
fundamentale. Una dintre ele este constanta lui Planck. Aceasta
este o frontieră dintre fenomenele clasice şi cele cuantice 1. O
altă constantă este cea gravitaţională, care măsoară forţa de

D

Muzeograf, coordonator al Planetariului şi al Observatorului Astronomic din
cadrul Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad.
1 Igor şi Grichka Bogdanov - "Înainte de Big-Bang" pag. 11, editura Albatros,
Bucureşti 2006

73

atracţie. Dar cea mai cunoscută dintre toate constantele
fundamentale este viteza luminii. Aceasta stabileşte o graniţă
dintre fizica lui Newton şi teoria relativităţii a lui Einstein. Cele
trei constante sunt cele, combinate între ele, formează ceea ce
numim "lungimea cuantică", un număr care constituie un "zid"
între universul nostru (cel care îl percem noi) şi universul la o
scară foarte mică (cuantic) 2.
Lumea noastră, cea în care trăim este făcută din
peisaje, case, albine, nori, oameni şi flori, din tot ce putem
vedea şi atinge în cele trei dimensiuni spaţiale: lungime, lăţime
şi înălţime. La aceste trei dimensiuni spaţiale trebuie să mai
adăugăm şi una temporală: timpul. Numai combinând cele patru
dimensiuni ajungem să ne croim drumul în spaţiu şi timp.
Dar mai există şi o a treia lume? Ceva care s-ar afla
"dedesuptul" lumii cuantice? Un univers "mai mic decât toate",
de o mărime nulă? Se pare că teorectic (matematic) această
lume există. Este foarte greu de imaginat şi de înţeles acest
lucru. Lumea pe care o ştim noi a fost concentrată într-un punct
incredibil de mic. Este punctul zero al Universului, o lume fără
dimensiuni, în afara timpului...doar informaţie pură, ea nu poate
fi descrisă decât prin ceea ce numesc matematicienii "indice
topologic"3.
După cum am descris mai sus, matematic se poate reprezenta
începuturile Universului, chiar putem să ştim ce fost dincolo de
momentul zero, când practic Universul nu exista. În lucrarea
fraţilor Bogdanov 4 explică detaliat această lume stranie:
"Fiecare lume se bazează pe o metrică5 proprie ei. De la scara
cea mai mare, a galaxiilor, până la cea a lui Planck, mult mai
jos decât a atomului, vom găsi metrica lui Lorentz 6 , care
distinge simplu timpul de spaţiu: în acestă lume a noastră,
timpul este cât se poate de real. Dedesupt, între scara lui
Planck şi scara 0, vom găsi o metrică amestecată (complexă),
care suprapune timpul şi spaţiul, fără se le mai distingă cu
adevărat. Timpul devine real şi imaginar totodată. La scara
zero vom găsi o metrică "euclidiană", unde timpul, aşa cum îl
conoaştem, nu mai există: a devenit pur şi simplu imaginar".
Singularitatea iniţială. Teoria nimicului
Poate vă vine greu să credeţi, dar şi nimicul are o teorie.
Da...nimicul acesta poate fi explicat ştiinţific! Nimicul este
2 Spaţiul cuatic este un Univers în care nu vom trăi niciodată şi în privinţa
căruia nu putem avea decât o vagă idee. Îl putem reprezenta ca pe o "spumă"
clocotitoare şi infinit de haotică, în care se reunesc şi se separă bucăţi de spaţiu,
un spaţiu în care noţiunile de lungime şi formă nu mai au nici un sens. Timpul
este şi el de asemenea haotic, nu mai "curge" aşa cum îl percem noi în lumea
reală.
3 Igor şi Grichka Bogdanov - "Înainte de Big-Bang" pag. 20, editura Albatros,
Bucureşti 2006
4 Igor şi Grichka Bogdanov sunt doctor în fizică teoretică şi, respectiv, doctor în
matematică (Universitè de Bourgogne). În prezent, îşi continuă cercetările
asupra originii Universului în cadrul Institutului Internaţional de Fizică /
Matematică. De asemenea, sunt realizatorii unei foarte cunoscute emisiuni
ştiinţifice prezentate pe postul fracez de televiziune France 2.
5 Dacă în lumea noastră timpul e "fix", este pentru că signatura metricii se scrie
"+++–" (signatura "lorenziană": trei semne "plus" pentru coordoatele de spaţiu,
un semn "minus" pentru timp). Dar când metrica fluctuează, această signatură
devine +++±: semnul "minus" al timpului se suprapune semnului "plus" al
spaţiului: timpul şi spaţiul se amestecă (signatura lorentziană se suprapune pe
signatura euclidiană).
6 https://en.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Lorentz
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punctul de plecare a Universului şi nimicul îi condiţionează
viitorul! Greu de crezut că există oameni de ştiinţă care tratează
acest subiect, cum ar fi de exeplu cartea lui John D. Barrow:
"The book of nothing" (Cartea nimicului) 1.

Imaginea nr. 1 Conul de lumină cosmologic
Se pare că nimicul este o chestiune complicată, acesta fiind
de fapt "sămânţa" Universului pe care îl ştim noi. Laureatul
premiului Nobel, Frank Wilczek spunea: "nimicul este o chestie
foarte instabilă"2. Nimicul, aparent vidul pe care îl ştim, posedă
propria sa energie, acest lucru îl ştim din mecanica cuantică.
Cum este posibil ca un spaţiu gol să posede energie? Leonard
Suskind spune în cartea sa "The Cosmic Landscape": "Fizicienii
văd vidul ca fiind plin de particule, care apar şi dispar atât de
repede încât nu pot fi detectate în condiţii normale". Fizicienii
numesc aceste particule virtuale. Exlicaţia existenţei acestor
particule vine din principiul incertitudinii a lui Heinseberg,
definind faptul că nu poţi măsura cu exactitate şi în acelaşi timp
viteza şi poziţia unei particle cuantice. Acest principiu, al
incertitudinii, nu reprezintă doar o dificultate de măsurare, el
ilustrează un adevăr mai mult legat de Universul cuantic (acel
univers aflat la o scara extrem de mică).
Am prezentat în acest articol că universul la scară
cuantică este definit ca o lume ciudată, ce nu respectă legile
fizicii din universul în care trăim noi. Spuma cuantică este dată
de faptul că la această scară, timpul şi spaţiul nu mai au nici un
sens, acolo totul este haotic. Dar, se pare că tocmai această
lumea dezordonată şi neînţeleasă stă la baza universului şi la tot
ce ştim noi. De exemplu, dacă ne imaginăm un spaţiu din care
am extras toate particulele de acolo, şi am creat un vid absolut3
(altfel spus nu avem nimic...un spaţiu gol). Acum lucrurile
încep să devină interesante: acest spaţiu gol, unde nu este nimic
începe să prindă "viaţă". Chiar dacă pare un non-sens, în fizica
cuantică, la scara cea mai mică din acel spaţiu gol, plecând de la
principiul incertitudinii, acolo apar perechi de particule şi
antiparticule, care imediat se anihilează reciproc. Intră în
existenţă pentru foarte scurtă vreme aceste particule, astfel încât
nu există mijloace pentru a le detecta. De aceea poartă numele
de particule virtuale.
1 https://carturesti.ro/carte/mic-tratat-despre-nimic-64982
2 http://stiintasitehnica.com/despre-nimic/
3Vidul absolut spre deosebire de vidul pe care îl ştim noi se poate realiza prin
extragerea dintr-un spaţiu dat a tot ce este acolo, inclusiv molecule şi atomi,
poate chiar şi unele particule.
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Dintr-o dată, ciudăţenia mecanicii cuantice transformă
spaţiul gol, vidul, nimicul, în ceva foarte complicat şi greu de
înţeles. La scara mică a lumii, atunci când ne apropiem de
dimensiunile lui Planck (10-35 m), spaţiul nici nu mai seamănă
cu ceva ce poate fi imaginat de către intuiţia noastră, de nişte
oameni obişnuiţi.
"Fiecare tip de particulă elementară este prezent în
fluctuaţiile violente ale mării de particule virtuale pe care noi o
numim vid", spune Susskind, şi continuă: "În acestă mare
întâlnim electroni, pozitroni, fotoni, cuarci, neutrini şi multe
alte particule. Energia totală a vidului este suma tuturor
energiilor acestor particule virtuale, fiecare tip de particulă
aducându-şi propria contribuţie"
Un alt aspect interesant al acestei teorii a nimicului
este faptul că particulele virtuale au o anumită energie, care
teoretic, însumată ar rezulta o cantitate incredibilă de energie.
După cum spune Susskind: "Prin estimarea dată de mecanica
cuantică, întru-un centimetru cub de vid, se află o cantitate de
energie de 10 la puterea 116 Jouli. Această cantitate de energie
ar face să fiarbă întreaga apă din Univers. Este o cantitate mai
mare decât cea pe care toate stelele din Univers a produce-o pe
parcursul întregii lor vieţi". Se pare că această energie 4
conţinută de vid dictează evoluţia universului, atât la nivel
cuantic, cât şi în Universul în care trăim noi. O foarte mică
modificare a valorii acestei energii, ar face ca Universul să fie
total diferit, poate chiar să nu mai fie favorabil vieţii, cel puţin
nu în forma pe care o cunoaştem noi.
Poate că pare un subiect desprins din filmele SF, dar să
ne imaginăm că dacă ar fi posibil să colectăm măcar o cantitate
infim de mică din această energie a vidului şi să o folosim în
viaţa noastră de zi cu zi? Probabil am intra într-o nouă eră a
evoluţiei industriale, cu o sursă de energie din belşug şi fără nici
un impact negativ asupra mediului. Cine ştie ce ne va rezerva
viitorul!

Imaginea nr. 2 Universul
Pentru fizicieni, vidul reprezintă locul potenţial pentru
toate lucrurile. Asta înseamnă o listă cu toate particulele
elementare, dar la fel de bine, şi constantele naturii. Vidul este
un mediu în care legile fizicii prind o formă personalizată
pentru universul nostru. Un vid diferit ar putea însemna alte legi
ale fizicii. 5 Din acest studiu putem să tragem concluzia că
4 Toate particulele virtuale luate în calcul au fost considerate a avea energie
pozitivă. De aici rezultă această cantitate uriaşă de energie. Această energie a
vidului mai este cunoscută şi sub denumirea de energie întunecată şi este
responsabilă cu accelerarea expansiunii Universului.
5 http://stiintasitehnica.com/despre-nimic/
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Universul în care trăim noi îşi are originea în lumea cuatică,
acel Univers la o scară foarte mică. Nimicul din acest vid are un
rol fundamental în apariţia a tot ceea ce ne înconjoară. Este
posibil ca universul cuantic să fi existat înainte de Big Bang,
teorie prin care noi încercăm să explicăm apariţia şi formarea
universului. Se pare că (teoretic) lumea cuantică a existat cu
mult timp înainte de singularitatea îniţială de acum circa 13,7
miliarde de ani, iar fluctuaţiile de la scara cuantică au dat
naştere universului în care trăim noi.
În acest mod putem deduce că este posibil ca universul
nostru să nu fie singurul şi să fi existat mai multe universuri, iar
cel în care trăim noi a evolut suficient de mult şi într-un anumit
fel, încât să fie favorabil vieţii.
În cartea lui Frank Close descrie frumos situaţia
acestui început "Alan Guth şi Paul Steinhardt au venit cu ideea
că Universul nostru este un domeniu al unei structuri mai
mari". În momentul de început, în domeniul corespunzător
Universului nostru, "exista", un "vid fals". "Vidul fals diferă de
cel real prin faptul că este instabil. Situaţia seamănă cu cea a
unui creion în poziţie verticală, care se sprijină pe vârful său".
Creionul se află într-un echilibru instabil şi poziţia sa
se va modifica rapid, până când va ajunge la energie potenţială
minimă (poziţia de echilibru). Aşa ar fi putut începe totul. O
fluctuaţie care a durat prea mult într-un "vid fals" a dus la
materializarea din nimic a Universului.

oxigen este nevoie de încă o particulă alfa care să fuzioneze cu
cel de carbon. După cum am relatat mai sus procesul de
"fabricare" a elementelor chimice ce stau la baza vieţii nu este
aşa de simplu. Un aspect şi mai interesant este dat de faptul că
nucleonii (protonii şi neutronii) care formează nucleul atomic
sunt, la rândul lor, alcătuiţi din trei quarci. Protonul este alcătuit
din două quarcuri up şi un quarc down, iar neutronul din două
quarcuri down şi un quarc up. Masa acestor quarcuri reprezintă
nişte constante fundamentale universale. Dacă masa quarcilor ar
fi fost cu 2 - 3% mai mică, atunci abudenţa carbonului în
Univers ar fi fost foarte mare, dar ar fi fost mult mai sărac în
oxigen. Dacă masa lor ar fi fost mai mare, atunci Universul ar fi
fost sărac atât în carbon, cât şi în oxigen. În ambele cazuri,
viaţa, aşa cum o ştim noi, ar fi fost practic imposibilă. 1
Concluzia pe care o putem trage din ce am relatat mai
sus este că trăim într-un Univers ale cărui "legi de funcţionare"
sunt foarte fin reglate, astfel încât viaţa să fie posibilă.
Bibliografie:
1. Igor şi Grichka Bogdanov - "Înainte de Big-Bang", editura Albatros,
Bucureşti 2006;
2. John D. Barrow, "Mic tratat despre nimic", editura Tehnică, Bucureşti 2006;
3. http://stiintasitehnica.com/despre-nimic/;
4. http://stiintasitehnica.com/un-univers-foarte-bine-reglat/;
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Lorentz;
6. http://astronomie.narbonne.free.fr/spip.php?article517.

Viaţa în Univers să fie o pură întâmplare?
O situaţie extrem de interesantă este dată de faptul că
viaţa pe Pământ se bazează pe două elemente chimice ce se
găsesc din abundenţă în Univers, şi anume carbonul şi oxigenul.
Aceste elemente chimice nu existau de la începutul universului
şi au fost treptat "fabricate" în interiorul stelelor mari (mult mai
mari decât Soarele), prin fuziune nucleară.

Imaginea nr. 3 Universul apropiat. Roiurile şi superroiurile de
galaxii
Datorită condiţiilor extreme de temperatură şi de presiune
hidrogenul fuzionează în heliu, iar acesta în carbon. Această
fuziune nu se face oricum, în cazul carbonului este nevoie să
fuzioneze patru nuclee de heliu 4 care mai poartă numele şi de
particule alfa. În continuare mai fuzionează două nuclee de
heliu 4 (două particule alfa) rezultând un izotop instabil al
beriliului. Acesta se dezintegrază rapid în două particule alfa.
Uneori, până se produce procesul de dezintegrare, nucleul de
beriliu fuzionează cu o particulă alfa (nucleu de heliu 4) şi
rezultă un nucleu de carbon. Pentru a se produce un nucleu de
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Un tânăr gălățean A DESCOPERIT 4
STELE VARIABILE

Andrei-Marian Stoian, de 17 ani, a descoperit patru noi
stele variabile, care vor purta numele comunei din care este
originar - Schela (Schela V2, Schela V3, Schela V4 şi Schela
V5).
Este o premieră națională, potrivit Agerpres.
Toate datele au fost raportate către Asociaţia Americană a
Observatorilor de Stele Variabile (AAVSO - American
Association of Variable Stars Observers), care a confirmat
aceste descoperiri.

1 http://stiintasitehnica.com/un-univers-foarte-bine-reglat/
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Andrei este elev la Seminarul Teologic "Sf. Ap. Andrei" Galaţi,
dar şi membru al Astroclubului "Călin Popovici", care
funcţionează pe lângă Observatorul Astronomic al Complexului
Muzeal de Ştiinţele Naturii "Răsvan Angheluţă" Galaţi. Un
articol de: B1.ro

A fost descoperită o galaxie uriașă în jurul
căreia orbitează alte galaxii pitice, la fel
cum planetele orbitează în jurul unei stele
Oliver Müller

O nebuloasă planetară ca un ornament de
sărbători în spațiu

O galaxie numită Centaurus A a păstrat până acum un
secret ciudat. Cercetătorii au descoperit recent faptul că în
jurul său există galaxii pitice care o orbitează, la fel cum fac
planetele în jurul stelelor.

Nebuloasa planetara NGC 6326 (Foto: nasa.gov)

Telescopul spaţial Hubble a capturat o imagine ce arată
ca un ornament de sărbători colorat în spaţiu. Este vorba de
fapt despre NGC 6326, o nebuloasă planetară cu şuvoaie
strălucitoare de gaze care sunt aprinse de o stea centrală
care se apropie de sfârşitul vieţii, notează Agerpres citând
NASA.
tunci când o stea îmbătrâneşte şi faza de gigant roşu a
vieţii sale se apropie de sfârşit, ea începe să evacueze
straturi de gaz de pe suprafaţa sa, lăsând în urmă o
pitică albă caldă şi compactă. Uneori, aceasta ejecţie are ca
rezultat modele inteligente de simetrie ale gazului strălucitor,
dar NGC 6326 este mult mai puţin structurata. Acest obiect
astronomic se afla în constelaţia Ara, sau Altarul, la
aproximativ 11.000 de ani-lumină de Pământ, explica NASA
care a publicat această imagine pe site-ul său la 22 decembrie.

A

Nebuloasele planetare reprezintă una dintre principalele căi prin
care elementele mai grele decât hidrogenul şi heliul sunt
dispersate în spaţiu după crearea lor în inimile stelelor. În cele
din urmă, o parte din acest material ar putea forma noi stele şi
planete.
Această imagine a fost creată din imagini captate de Wide Field
Planetary Camera 2 a telescopului spaţial Hubble. Culorile vii
albastre şi roşii provin din materiale care includ oxigenul
ionizat şi hidrogenul care strălucesc sub acţiunea radiaţiei
ultraviolete aprinse de la steaua centrală încă caldă.
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cest lucru uimitor confirmă o teorie susținută de mult
timp, conform căreia galaxiile pitice „atârnă” în jurul
galaxiilor mai mari.

A

Centaurus A este una dintre cele mai apropiate galaxii față de
Pământ, astfel că nucleul său galactic activ a fost studiat
intensiv de astronomii profesioniști. De asemenea galaxia este a
cincea cea mai strălucitoare de pe cer, fiind o țintă ideală pentru
astronomii amatori.
Astronomii au identificat faptul că 14 din cele 16 galaxii pitice
din jurul Centaurus A urmează același model de mișcare.
Autorul principal al cercetării, Oliver Müller de la Universitatea
din Basel din Elveția a spus că rezultatele întăresc ideea că
coliziunile dintre două galaxii mari, care sunt mai susceptibile
de a se ciocni la un moment dat, produc galaxii pitice mai mici
din resturile ejectate. Lucrarea echipei a fost publicată în revista
Science.
Centaurus A a fost descoperită în 1826 de către astronomul
scoțian James Dunlop, de la casa sa din Parramatta, New South
Wales, Australia. Centrul galaxiei conține o gaură neagră uriasă,
cu o masă echivalentă cu 55 de milioane de mase solare.
sursa: http://www.sciencealert.com/centaurus-a-galaxy-dwarf-galaxiesorbiting-on-a-plane-cold-dark-matter; traducere și adaptare: Radu
Ungureanu
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„Ochiul lui Sauron” se află la 25 de ani
distanță de Pământ
Tomi TOHĂNEANU
Fomalhaut se clasează pe locul 17, între cele mai
strălucitoare stele de pe cerul nopții. Se află la aproximativ
25 de ani lumină de Pământ.
teaua respectivă are de două ori masa Soarelui nostru, dar
este cu mult mai fierbinte și mai luminoasă. La
examinarea lui Fomalhaut în spectru infraroșu, vom
vedea un mare inel de praf stelar, acolo unde s-ar putea forma
noi planete. Ceea ce apare în imagine seamănă destul de bine
cu… Ochiul lui Sauron.

S

Pentru a vedea inelul protoplanetar, astronomii folosesc un
instrument numit coronograf. Fantele vizibile la nivelul
giganticului „ochi” sunt umbre generate de către coronograf.
Oamenii de știință apreciază că vânturile stelare au împins la
distanță resturile (praful) care au persistat în propriul nostru
sistem solar vreme de aproximativ 10 milioane de ani după ce
Soarele s-a format. Astfel, în sistemul nostru solar au rămas
numai planetele și alte corpuri cerești mai mari, care deja
apucaseră să se constituie. Chiar dacă este în vârstă de 440 de
milioane de ani, Fomalhaut deține, încă, o cantitate
semnificativă de astfel de resturi, în discul său protoplanetar.

Se pare că planeta Dagon (un gigant gazos), inițial numită
Fomalhaut b, se comportă precum sateliții lui Saturn și
„mătură” materialul discului protoplanetar, conducând la
formarea unui inel cu margini bine delimitate. Așa cum Dagon
orbitează în interiorul inelului, decupând cercul interior, o a
doua planetă ar putea orbita în jurul marginii exterioare a
giganticului inel.
Putem învăța o mulțime de lucruri despre propriul nostru sistem
solar, prin examinarea sistemului solar dominat de către steaua
Fomalhaut. De exemplu, Dagon se rotește în jurul lui
Fomalhaut o dată la 1700 de ani, la o distanță mai mare decât
cea dintre Neptun și Soare. Se pare, însă, că Dagon s-a format
mai aproape de steaua Fomalhaut, dar apoi planeta aceasta a
fost aruncată pe orbita actuală, de către un alt corp ceresc, mai
masiv.

Mulți astronomi cred că este exact ceea ce s-a întâmplat în
vecinătatea noastră, și că Jupiter, Saturn, Uranus ori Neptun sau format, toate, în proximitatea Soarelui și se aflau foarte
aproape una de alta, până când au fost deplasate în pozițiile lor
actuale printr-o coliziune survenită cu multă vreme în urmă.

Sursa: www.popularmechanics.com
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Teoria relativităţii generale confirmată din
nou, astronomii au surprins fenomenul
inelul lui Einstein şi în cazul stelelor aflate
în afara sistemului
Terry Oswalt

Trăim într-un Univers aflat în plină
expansiune. Este acesta cu adevărat
infinit?
Teoria acceptată este cea conform căreia trăim într-un
Univers infinit. Dar, într-un univers infinit și static,
expansiunea accelerată a cosmosului este lipsită de sens.
Cum poate fi ceva static și neschimbător într-o continuă
expansiune în același timp?
ând Sir Issac Newton a început să studieze stelele,
predicția lui era că materia este atrasă de altă materie, de
o forță invizibilă. Mergând un pic mai departe cu acest
raționament, geniul a crezut că forţa de atracţie dintre obiectele
cosmice depinde de masa acestora şi de distanţa la care se află
una de cealaltă. În teoria sa, stelele ar trebui să se atragă
reciproc într-un mod similar atracţiei dintre doi magneți. Cu
toate acestea, așa cum le observăm noi, stelele îndepărtate
rămân într-o poziție statică și aparent nemișcate. În plus, dacă
stelele și materia sunt într-adevăr atrase una de cealălaltă, nu sar putea ca să se prăbușească împreună…? Acest lucru l-a
contrariat pe Newton care, în loc să-şi modifice teoria, a
presupus că Universul este infinit, având un număr infinit de
stele care sunt distribuite în mod uniform. Stelele nu se vor
prăbuşi împreună dacă nu există un punct central spre care să
cadă, astfel încât această ipoteză părea să rezolve enigma
privind aspectul neschimbat al bolţii cereşti.

C
Cercetătorii au confirmat una dintre teoriile lui Albert
Einstein, fiind martorii unui fenomen astronomic unic, cu
ajutorul telescopului spaţial Hubble.
stronomii au reuşit să surprindă fenomenul de curbare a
luminii provenite de la o stea îndepărtată, în momentul
în care un obiect trece prin faţa sa, informează AFP.
Fenomenul astronomic este cunoscut cu denumirea de
,,gravitational microlensing” (microlentilare gravitaţională).

A

,,Einstein ar fi mândru. Una dintre cele mai importante teorii
ale sale a trecut unul dintre cele mai riguroase teste de
observare,” afirmă Terry Oswalt din cadrul Embry-Riddle
Aeronautical University. Microlentilarea gravitaţională a fost
observată în 1919 atunci când lumina provenită de la o stea s-a
curbat în jurul unei eclipse totale de Soare.
În acea perioadă, evenimentul a oferit unele dintre cele mai
convingătoare dovezi ale teoriei relativităţii generale. ,,Atunci
când o stea din prim plan traversează zona dintre Pământ şi o
altă stea, apare microlentilarea gravitaţională, fiind vizibilă
sub forma unui inel de lumină (inelul Einstein)”, afirmă Oswalt.
Einstein nu credea că acest fenomen ar putea fi detectat în cazul
altor stele în afară de Soare. El afirma într-un articol din 1936
că stelele sunt atât de îndepărtate de noi încât ,,nu există nicio
speranţă ca acest fenomen să poată fi observat”.
Însă, prin intermediul telescopului Hubble, o echipă de
cercetători din cadrul Space Telescope Science Institute, SUA,
au reuşit să observe momentul în care lumina unei stele
îndepărtate se curbează în jurul unei stele albe pitice denumită
Stein 2051 B.
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Într-un Univers infinit, fiecare punct poate fi considerat centrul
Universului, iar această teorie înseamnă că fiecărui punct de pe
bolta cerească îi corespunde un număr infinit de stele. Conform
legii atracţiei universale a lui Newton, stelele se vor prăbuşi la
fel de repede într-un Univers infinit ca şi într-un Univers finit,
deoarece forţa care ar acţiona asupra unui obiect ar fi, de
asemenea, infinită.
Edwin Hubble a fost primul care a observat că galaxiile se
îndepărtează de noi cu viteze uimitoare. Observațiile lui Hubble
au sugerat că a existat un moment în care Universul a fost
infinit de mic și de dens. Înainte de evenimentul Big Bang
timpul nu exista. Într-un Univers neschimbat, nu există
necesitatea fizică a unui început. Dar, într-un Univers în
schimbare un început în timp reprezintă o cerinţă impusă de
unele cauze externe, poate una din afara Universului în sine…
Este Universul finit sau nu? Este încă un subiect care necesită
multă dezbatere. Poate că vom revizui teoriile noastre asupra
subiectului dacă sau când vom determina mecanismul exact al
expansiunii Universului. sursa: https://futurism.com/is-the-universeinfinite-or-finite-2/; traducere și adaptare: Radu Ungureanu
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Astronomii au descoperit o planetă ce «nu
ar trebui să existe»

rotație completă în jurul astrului său în două zile și jumătate.
„Chiar dacă NGTS-1b este un monstru, ea a fost dificil de
observat, întrucât steaua ei maternă este cu adevărat mică și
puțin luminoasă”, a explicat Peter Wheatley, unul dintre colegii
cercetătorului Daniel Bayliss.

Daniel Bayliss, Peter Wheatley
O „planetă-monstru”, care în teorie nu ar fi trebuit să
existe, a fost descoperită orbitând în jurul unei stele pitice
cu luminozitate scăzută, spre marea uimire a astronomilor,
informează Agerpres.

D

escoperirea contrazice actualul model teoretic al
formării planetelor, care este acceptat pe scară largă în
rândul oamenilor de știință. Potrivit teoriei, stelele mici
pot forma în jurul lor planete telurice, „dar nu pot să adune
suficientă materie pentru a forma planete de mărimea lui
Jupiter”, potrivit unui comunicat publicat de Royal
Astronomical Society (RAS), la 31 octombrie 2017, la Londra.
Or, uriașul gazos, supranumit „planetă-monstru” din cauza
volumului său, are aproximativ aceeași mărime cu Jupiter, cea
mai mare planetă din Sistemul Solar, în contextul în care steaua
ei
are
doar
jumătate
din
talia
Soarelui.
Planetele se formează din norii de praf și reziduuri care se
aglomerează treptat pentru a forma corpuri cerești în jurul unei
stele noi. „Planeta-monstru” a fost descoperită de NextGeneration Transit Survey (NGTS) din deșertul chilian
Atacama, o rețea de 12 telescoape al cărei nume a fost dat stelei
și planetei nou descoperite (NGTS-1 respectiv NGTS-1b).
Acest straniu duet cosmic a fost observat la o distanță de circa
600 de ani-lumină față de Terra, în constelația Porumbelul.

Studiul care demonstrează faptul că
organismele terestre ar putea supraviețui
pe Marte
traducere și adaptare: Radu Ungureanu
Formele de viață metanogene (bacterii) pot supraviețui în
condiții simulate celei de pe planeta Marte. Descoperirea
reprezintă un mic impuls pentru șansele dezvoltării vieții pe
vecinul nostru.
e presupune că orice formă de viață ar avea nevoie de
anumite condiții pentru a supraviețui, condiții pe care
doar planeta noastră le îndeplinește în prezent. Cu toate
acestea, Rebecca Mickol, doctorant la Universitatea din
Arkansas, a subliniat în cadrul conferinței anuale a Societății
Americane de Microbiologie faptul că: „Presiunea scăzută de la
suprafața planetei Marte (7 mbar) este o condiție optimă pentru
dezvoltarea vieții; este într-adevăr la limitele inferioare pe care
aceasta le-ar putea îndura, însă în timp cu siguranță viața poate
evolua și se poate adapta într-un astfel de mediu. Nu trebuie să
ne luăm după condițiile pe care le avem noi pe Terra și să
credem că sunt un must have”.

S

Pentru a fi sigură pe ceea ce afirmă, Mickol a vrut să vadă dacă
ar fi o problemă pentru organismele cu o singură celulă să se
adapteze coondițiilor marțiene. A introdus bacterii într-o cameră
specială cu o presiune de 7 milibari și o atmosferă controlată,
compusă din 80% hidrogen și 20% dioxid de carbon. Toate cele
4 specii au supraviețuit, demonstrând că presiunile scăzute nu
sunt un obstacol în dezvoltarea vieții, nici măcar în fața acelor
specii care nu au avut timp de aclimatizare.
„Aceste organisme sunt candidați ideali pentru viața pe Marte.
Toate speciile de metanogeni ne-au demonstrat că pot fi expuse
la presiune scăzută”, a concis Mickol.

„Descoperirea lui NGTS-1b ne-a surprins cu adevărat... Astfel
de planete masive nu ar trebui să existe în jurul stelelor mici”, a
declarat Daniel Bayliss de la Universitatea Warwick, coautor al
studiului ce a fost publicat în Science Monthly Journal editat de
Royal Astronomical Society.
„Raza planetei este de aproximativ 25% din aceea a stelei sale,
este foarte mare în raport cu gazda sa. Ca titlu de comparație,
Jupiter nu reprezintă decât aproximativ 10% din raza Soarelui
nostru”, a declarat Daniel Bayliss.
Potrivit comunicatului de presă publicat de RAS, planeta
orbitează foarte aproape de steaua ei, la o distanță ce reprezintă
doar 3% din aceea care separă Terra de Soare și efectuează o
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Bacteriile metanogene sunt arheobacterii care utilizează
hidrogen molecular eliberat prin fermentarea altor bacterii,
protozoarelor și ciupercilor. Pot trăi în absența oxigenului, o
condiție prezentă astăzi pe pământ numai în medii specifice,
cum ar fi fundul mlaștiniilor sau adâncul pământului. Există
peste 50 de specii cunoscute de bacterii metanogene pe Terra.
Ce este extrem de interesant, în urmă cu vreo 3 ani, roverul
celor de la NASA, Curiozity, a detectat metan pe Marte, iar
posibilitatea ca acesta să provină de la bacteriile metanogene
este una foarte mare, deși unii oameni de știință inclină spre a
crede faptul că prezența acestui compus organic se datorează
activităților vulcanice. sursa: http://www.iflscience.com/space/earthorganisms-survive-mars-conditions/
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Ultimele imagini provenite de pe Marte au
un aspect neobișnuit de… terestru
Tomi TOHĂNEANU
O incredibilă imagine panoramică a fost creată, la
agenția spațială americană, prin îmbinarea mai multor
cadre realizate de către roverul Curiosity, la suprafața
Planetei Roșii, în Craterul Gale.
ceastă imagine, una uluitor de asemănătoare cu un
peisaj dintr-o zonă deșertică de pe Terra, dezvăluie o
mică dar foarte interesantă porțiune din „chipul”
planetei vecine.

A

NASA a publicat, de asemenea, o versiune „adnotată” a
fotografiei panoramice, în care sunt prezentate locuri importante
din călătoria roverului Curiosity, cum ar fi „Murray Buttes” și
Canalul Peace Vallis. Pentru prima dată, a fost jalonat întregul
parcurs al roverului de până acum.

Una dintre camerele foto de la bordul roverului a obținut 16
imagini ale diferitelor puncte de pe traseul parcurs de către
rover iar din alăturarea acestora a rezultat fascinanta imagine
panoramică recent dată publicității. De aspectul neobișnuit de
familiar, de „pământesc”, al imaginii compuse este responsabilă
și nuanța albăstruie, ce se deosebește puternic de culoarea
roșiatică, specifică unui peisaj obișnuit de pe Marte.

Trebuie spus că roverul Curiosity a fost lansat în spațiu la Cape
Canaveral, Florida, la 26 noiembrie 2011.
Se cuvine să precizăm că specialiștii de la NASA au ajustat
imaginea într-un asemenea mod încât formele de relief aflate la
distanța de 80 de kilometri să dobândească acea nuanță
albăstruie, caracteristică obiectelor terestre privite de la mare
depărtare. Oricum, chiar și fără acest artificiu, nu
oricine ar putea bănui, la vederea imaginii panoramice, că este
vorba despre un peisaj marțian și nu de unul de pe planeta
noastră.
Peisajul marțian a fost fotografiat de pe o creastă cu altitudinea
de 327 de metri. În imagini este înfățișat Craterul Gale, care are
o vârstă de aproximativ 3,5 – 3,8 miliarde de ani și 154 de
kilometri în diametru. La orizont apar marginile de nord ale
craterului, care se înalță cu mult deasupra locului în care se află
roverul Curiosity. Datorită atmosferei rarefiate a planetei Marte,
un munte situat la o distanță mai mare de 80 km de obiectivul
camerei poate fi văzut în detaliu și pare să se afle „la doi pași”.

După o călătorie de 560 milioane de kilometri prin spațiu și
aterizarea pe Planeta Roșie, roverul Curiosity a străbătut, până
acum, o distanță totală de 18 kilometri, în explorările sale
marțiene. S-a îndepărtat până la 2,4 km de locul aterizării.
Dispozitivul a ajuns pe Marte în august 2012.
Roverul are o greutate de aproape 900 de kg, 2,9 metri lungime,
2,7 lățime și o înălțime de 2,2 metri. Ca sursă de energie
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folosește un „combustibil” pe bază de plutoniu și a fost trimis
pe Marte pentru a se stabili dacă planeta vecină oferă condiții
propice vieții, dacă deține cantități însemnate de apă, precum și
pentru îmbunătățirea cunoștințelor despre geologia și climatul
acesteia.

perspective asupra mișcării Plantei Roșii în cadrul Sistemului
Solar, cercetători din Japonia, Statele Unite și Regatul Unit au
efectuat simulări conforme cu așa-numitul model Grand Tack.
Acest model sugerează că Jupiter a jucat un rol major în
formarea și arhitectura orbitală finală a planetelor interioare. De
asemenea, a împins Marte în poziția sa actuală.
Din moment ce Marte s-ar fi format mult mai departe de Soare
este posibil ca planeta să fi fost mult mai rece inițial și acoperită
cu gheață. Această teorie pare să sugereze ideea că Marte, odată
ajunsă în poziția în care se găsește astăzi, datorită căldurii
Soarelui, ar fi beneficiat din belșug de apă lichidă, element
primordial pentru susținerea și dezvoltarea vieții.
sursa: http://www.sciencealert.com/mars-and-earth-not-early-neighbours-afterall; http://www.messagetoeagle.com/it-seems-that-mars-has-not-always-beenour-planetary-neighbor/

Pentru prima dată, va fi trimisă o sondă
spațială pe fața nevăzută a Lunii, de către
China
Surse: www.space.com, dailymail.co.uk

Marte nu a fost dintotdeauna vecinul
nostru. Ipoteză surprinzătoare
traducere și adaptare: Radu Ungureanu
Până acum se credea că planeta Marte și Pământul sau format în aceeași regiune a Sistemului Solar timpuriu,
dar dacă așa au stat lucrurile atunci de ce sunt compozițiile
lor atât de diferite?
n nou studiu ar putea avea răspunsul. Folosind simulări
computerizate sofisticate, cele mai recente ipoteze
sugerează că Marte ar fi putut să „crească” în centura de
asteroizi înainte de a se muta în vecinătatea noastră.

U

Potrivit iflscience.com, în anul care tocmai a început se
vor derula o mulțime de proiecte de explorare a spațiului,
printre care și lansarea inaugurală a sistemului Falcon
Heavy, precum și o misiune care să aibă, drept țintă,
planeta Mercur.
ntre toate aceste misiuni spațiale, cea mai ambițioasă este
aceea a Chinei. Astfel, chinezii doresc să realizeze, nici mai
mult, nici mai puțin, decât o aterizare pe fața ascunsă a Lunii
– care, până acum, n-a fost studiată decât indirect, de la distantă,
cu ajutorul sondelor spațiale sau de către astronauți (aflați pe
orbita selenară).

Î

Dacă totul va merge strună, acesta va fi cea de-a patra misiune
spațială chinezească ce vizează Luna. Se va numi Chang’e 4.
Au mai existat planuri de aterizare a unor sonde spațiale în
această zonă a suprafeței lunare, atât americane, cât și rusești,
însă ele nu s-au materializat.

În timp ce echipa internațională de cercetători din spatele noii
idei admite că totuși această ipoteză are nevoie și de mai multe
studii, ideea s-ar potrivi ca o mănușă cu o altă explicație
alternativă despre modul în care sistemul nostru solar s-a format
în urmă cu miliarde de ani.
„Formarea lui Marte în centura de asteroizi a avut loc foarte
devreme în istoria lui Marte. Masa lui Marte este aproximativ
11% din masa Pamântului și este alcătuită din materiale care o
fac mai mult un meteorit decât o clonă a planetei noastre”, a
declarat Joelle Renstrom pentru revista Astrobiology.
Marte conține silicați diferiți, mai ușori decât cei ai Pământul, și
mult mai asemănători cu cei găsiți în meteoriți. Pentru a obține
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Misiunea chinezească pe Lună va avea două părți. Prima parte
va însemna lansarea unui satelit pe orbita lunară – care va fi
folosit pentru transmiterea comenzilor, dar și a informațiilor
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preluate de pe fața nevăzută a Lunii. Apoi, spre sfârșitul anului,
va avea loc aterizarea pe Lună, în zona ce nu poate fi văzută de
pe Terra.
Chang’e 4 se vrea a fi o continuare a misiunii Chang’e 3, în
cadrul căreia o sondă spațială, precum și un rover au ajuns
Lună, pe fața sa vizibilă, în urmă cu aproape 5 ani. Una dintre
fețele Lunii nu este vizibilă de pe planeta noastră și a fost
numită „fața întunecată a Lunii”, ceea ce nu este prea corect,
deoarece ambele fețe beneficiază de expunere la lumina solară.

NASA începe testarea sondei care va
„atinge Soarele”
traducere și adaptare: Radu Ungureanu

NASA a început să testeze noua sa sondă care va pleca spre
Soare în această vară. Sonda Parker Solar va petrece 7
săptămâni în camera de vacuum, simulând condițiile dure pe
care le va întâlni în drumul său către steaua sistemului nostru
solar. Nava spațială va ieși din cameră la mijlocul lunii martie
pentru testele finale înainte de a ajunge în Florida, unde este
programată să fie lansată în iulie 2018 de la bordul unui vehicul
de lansare Delta IV Heavy.
Interesant este că la bordul sondei spațiale ce va ajunge pe
Lună, trimisă de către chinezi, se vor afla și câteva plante, ba
chiar și insecte. Din informațiile dezvăluite până acum, vor fi
folosiți, în experimente, viermi de mătase și tuberculi de cartof
– încercându-se creșterea acestora în solul lunar.
Obiectivul cel mai ambițios al Chinei este, însă, trimiterea unei
misiuni umane pe satelitul natural al Pământului, probabil după
2030. Anul viitor, chinezii speră să intre în posesia unor mostre
de rocă preluate de pe suprafața Selenei. Misiunea Chang’e 4
este gândită ca o etapă în realizarea obiectivului final: trimiterea
primului astronaut chinez pe Lună.

Într-o declarație scrisă, un purtător de cuvânt al agenției spațiale
a declarat: „Parker Solar va revoluționa înțelegerea noastră
despre Soare. Parker Solar Probe va călători prin atmosfera
Soarelui, mai aproape de suprafață decât orice altă navă spațială
trimisă de om. Se va confrunta cu multă căldură și radiații
brutale”.
Scutul ce va proteja sonda de temperaturile extreme a fost
amplasat și măsoară 2,43 de metri în diametru şi are o grosime
de 11,43 de centimetri. Conform cercetărilor actuale, vârsta
Soarelui este de aproximativ 4,6 miliarde de ani, și el se află pe
la jumătatea ciclului principal al evoluției, în care în miezul său
hidrogenul se transformă în heliu prin fuziune nucleară. În
fiecare secundă, peste patru milioane de tone de materie sunt
convertite în energie în nucleul soarelui, generându-se astfel
neutrino și radiație solară.
Hidrogenul reprezintă aproximativ 74% din masa Soarelui,
heliul 25%, iar restul este constituit din cantități mici de
elemente mai grele. Datorită acestei compoziții și a
temperaturilor ridicate, pe Soare nu există o crustă (scoarță)
solidă, și nici materie în stare lichidă, toată materia solară fiind
în întregime în stare de plasmă și gaz.

Surse: www.iflscience.com, wikipedia.org, www.dailygalaxy.com; de Tomi
Tohaneanu
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sursa:
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5298187/Nasa-beginstesting-probe-touch-sun.html
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Cea mai mare cameră digitală de pe Terra
va fi folosită pentru căutarea… vieții
extraterestre

LSST va include un mecanism de schimbare a filtrelor și un
obturator, care va îngădui camerei să obțină imagini în diferite
lungimi de undă. Un performant sistem de date va compara
noile imagini cu imaginile anterioare, pentru a detecta
schimbările survenite în luminozitatea și poziția unor obiecte la
fel de mari ca și grupurile de galaxii îndepărtate și la fel de mici
precum asteroizii cei mai apropiați. Neîndoielnic, Large
Synoptic Survey Telescope ne va ajuta să găsim răspuns la
unele dintre cele mai dificile întrebări legate de Univers și poate
chiar să identificăm sistemele solare care conțin planete propice
vieții sau corpurile cerești pe care deja s-au dezvoltat forme de
viață extraterestră.

O serie de noi fotografii realizate cu drona ne
dezvăluie stadiul în care se află activitatea de construire a
unui viitor instrument de examinare a Cosmosului, numit
Large Synoptic Survey Telescope (LSST) și aflat în Chile.

O

perațiunile de construire au debutat în urmă cu 3 ani și
se vor isprăvi în 2022. Complexa instalație, situată pe
vârful unui munte, începe, deja, să capete formă.

Telescopul LSST va obține, probabil începând cu anul 2023,
câte 800 de imagini în fiecare noapte, având capacitatea de a
„scana” integral bolta cerească (vizibilă în zona sa de lume) de
câte două ori în fiecare săptămână. Una dintre dotările cele mai
impresionante ale telescopului LSST este uriașa cameră de 3,2
gigapixeli. Acest instrument, care a fost numit „cea mai mare
cameră digitală din lume”, va constitui inima (și ochiul)
observatorului Large Synoptic Survey Telescope. Ar fi nevoie
de 1500 de ecrane high-definition pentru a reda numai o
imagine preluată de către LSST, cu ajutorul puternicei sale
camere.

Surse informatii si imagini: wikipedia.org, www.dailymail.co.uk; Autor: Tomi
Tohaneanu

„Febra spațială”. Astronauții pot face
febră în spațiul cosmic, dar din cu totul
alte cauze decât oamenii de pe Pământ…
traducere și adaptare: Radu Ungureanu

Începând din 2023, Large Synoptic Survey Telescope va prelua
imagini integrale ale cerului vizibil în emisfera australă
(sudică), fiind amplasat într-una dintre cele mai propice zone
pentru asemenea activități, pe vârful unui munte din Chile,
numit Cerro Pachón. În doar un deceniu, LSST va putea detecta
miliarde de corpuri cerești. Este primul telescop care are
capacitatea de a examina, în detaliu, mai multe galaxii decât
numărul oamenilor de pe planetă. Este un instrument care va
crea posibilități incredibile de cunoaștere a Cosmosului.
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Pe Pământ, febra nu este neapărat un lucru rău. Este
un mod prin care organismul încearcă să lupte împotriva
infecției. În spațiu în schimb nu există sau nu ar trebui să
existe infecții care să deregleze temperatura organismului
nostru. Deci ce o cauzează?

C

onform unui studiu publicat de cei de la Nature Science,
care a analizat 11 astronauţi, s-a constatat faptul că
treptat, în decurs de 2 luni și jumătate de stat pe Stația
Spațială, apar creşteri ale nivelului temperaturii interne a
organismului uman.
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În mod normal, temperatura corpului uman este de 37° C, însă o
ședere prelungită în spațiul cosmic pare să schimbe puțin
lucrurile; în acest mediu temperatura corpului devine 38° C, dar
au fost semnalate și cazuri în care aceasta a ajuns și la 40° C,
temperatură care pe Pământ este considerată urgență medicală.
La o astfel de temperatură ridicată organele interne sunt extrem
de afectate, iar netratarea febrei poate duce la deces.
Deocamdată, oamenii de știință nu știu cu certitudine ce
cauzează apariției febrei în spațiu. Ar putea fi din cauza
stresului, ori a expunerii la radiațiile de fond sau lipsa
gravitației. În lipsa gravitaţiei, transpirația, care ajută la
eliminarea infecției din corp, se formează cu dificultate, lucru
pe care organismul l-ar putea identifica ca un posibil semn al
unei infecții, reacționând în consecință pentru eliminarea
acesteia. sursa:http://www.news.com.au/technology/science/space/astronautssuffer-space-fever-from-unusually-elevated-core-body-temperatures/newsstory/284eb3770cffb46085db9b6fac031895

Evaluarea programului de politici publice
Ec. Aurel CORDAȘ - Iași
1. Politica fiscal-bugetară
Politica fiscal-bugetară este o formă a politicii
economice ce reprezintă ansamblu deciziilor guvernamentale
prin care cheltuielile publice şi impozitele (veniturile) sunt
direcţionate şi utilizate pentru dezvoltare economică. Politica
bugetară şi creşterea nesustenabilă de venituri pentru bugetari a
dus la creşterea preţurilor. Altfel spus, creşterea salariilor
nominale fără acoperire în creşterea pozitivă a a productivităţii
muncii au dus la scumpirea mărfurilor şi serviciilor cu
implicaţii în erodarea puterii de cumpărare a salariului real.
Astfel orice creştere promisă de salarii, prin ,,revoluţia fiscală"
îşi va pierde total sau parţial parte din puterea de cumpărare.
Deficitul bugetar exprimat prin creşterea nevoii de
împrumut, are un impact major, are un impact major asupra
zonei fiscale. Mai simplu exprimat, finanţarea deficitului public
(bugetar) se realizează de regulă prin: creşterea obligaţiilor
fiscale (impozite, taxe); emiterea de monedă nouă;
împrumuturi (emisiuni de obligaţiuni şi bonuri de tezaur.
Cererea de monedă suplimentară face să crescă preţul banilor
(dobânda), Robor (rata medie a dobânzii la care băncile
româneşti se împrumuta între ele...) aproape că s-a triplat.
Scumpirea creditului, adică creşterea ratei dobânzii,
descurajează investiţiile. Din păcate necazurile nu se opresc
aici. Când deficitul public este acoperit cu împrumuturi pe
termen lung, aceste surse atrase vin şi încarcă, adică măresc
datoria publică / naţională. Deci, datoria naţională este în mare
măsură rezultatul deficitului bugetar. Altfel spus, datoria
naţională, creşte ori de câte ori cheltuielile statului depăşesc
veniturile într-un an.
2. Investiţiile publice
Se ştie că investiţiile sunt partea din venit cheltuită
pentru formarea capitalului, creşterea volumului capitalurilor
fixe, creşterea volumului stocurilor etc. Investiţiile constituie
un act economic fundamental care generează o creştere a
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veniturilor, de unde decurge o nouă creştere a consumului şi
economiilor, un nou imbold de a injecta în economie noi vectori
de producţie. Din păcate Guvernul a sacrificat viitorul ţării,
lăsând investiţiile publice la cel mai mic nivel posibil.
Creşterea PIB s-a datorat transferării forţate de
resurse dinspre investiţii spre consum, ceea ce ar da romanilor
iluzia bunăstării, o iluzie trecătoare, deoarece aşa cum se ştie,
consumul nu poate fi susţinut fără investiţii care să dezvolte
producţia. Fără investiţii productive, fără investiţii în şcoli,
spitale, drumuri etc. creşterea de salarii, pensii este iluzorie.
3. Absorția fondurilor europene
În vreme ce statul trăieşte din datorii, din împrumuturi,
Guvernul se poate lăuda cu nivelul cel mai redus, practic spre
zero, de atragere a fondurilor europene, fapt care nu mai
necesita alte comentarii.
4. Accentuarea dezechilibrelor componentelor balanţei
de plăţi externe
Creşterea accelerată a consumului intern nu a generat o
creştere a ofertei interne, ci o degradare a balanţei comerciale
(tablou statistico-economic în care se înscriu şi se compară
valoarea exporturilor şi cea ai importurilor). Importurile fiind
mai mari decât exporturile, balanţa noastră comercială este
considerată deficitară. Creşterea importurilor atrage după sine
creşterea cheltuielilor, altfel spus, creşte efortul valutar pentru
satisfacerea cererii de produse din afara ţării, datorită faptului
că cererea de valută este mai mare că oferta de valută, preţul
valutei creşte şi astfel importurile se scumpesc, rezultând datorii
externe în efortul Guvernului de a echilibra acest deficit.
Balanţa comercială deficitara se echilibrează recurgându-se la
rezervele valutare proprii sau la împrumuturi externe.
Mărirea deficitului balanţei comerciale influenţează în
sensul creşterii balanţei contului curent/ contul curent, adică
măreşte diferenţa dintre exporturile de bunuri şi servicii, faţă de
importuri, ce indică faptul că cererea agregată (consumul total
de mărfuri şi servicii) este mai mare decât producţia internă el
finanţându-se fie prin împrumuturi de bani (adică să acumuleze
datorii), fie să vândă activele (patrimoniu, totalitatea bunurilor
cu valoare comercială sau de schimb aflate în posesie.) pe care
le mai are, să concesioneze bogăţiile solice şi subsolice, pe
redevenţe cele mai mici din Europa etc. În consecinţă o balanţă
de plăţi externe deficitara reflecta o situaţie la limita
supravetuirii economice.

O să plătim 20 de ani. Guvernul s-a
împrumat de câteva miliarde ca să
menţină stabil cursul euro
În dată de 1 februarie, România a împrumutat 2
miliarde de euro de pe pieţele financiare internaţionale,
printr-o emisiune de euroobligaţiuni în euro, în două transe:
750 milioane euro cu maturitatea de 12 ani şi 1,25 miliarde
euro cu maturitatea de 20 ani.
upă cum recunoaşte chiar ministrul Finanţelor, Eugen
Teodorovici, banii sunt folosiţi şi pentru „finanţarea
deficitului bugetar”, conform Digi24.ro.

D
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„Tranzacţia face parte din planul de finanţare externă aferent
anului 2018, prin această emisiune România asigurând o parte
importantă din necesarul de finanţare de pe pieţele externe
pentru acest an, consolidând totodată rezervă financiară în
valută la dispoziţia Trezoreriei statului. Totodată, prin
maturităţile alese, România a urmărit atingerea obiectivului de
extindere a curbei de maturităţi în euro”, a explicat Ministerul
Finanţelor Publice, printr-un comunicat de presă.
Emisiunea a fost intermediată de către Barclays Bank PLC,
Erste Group Bank AG, Societe Generale, Unicredit şi ING
Bank NV.
„Emisiunea de euroobligaţiuni realizată nu este un împrumut
special, ci este un instrument uzual pe care Ministerul
Finanţelor Publice îl utilizează pentru asigurarea necesitaţilor de
finanţare a deficitului bugetar şi refinanţare a datoriei publice.
Aceste emisiuni reflecta însă, percepţia mediilor investiţionale
şi a pieţelor financiare asupra evoluţiei României pe termen
lung. Suprasubscrierea celor două tranșe de emisiune, cât şi
diversificarea bazei investiţionale atât pe tipuri de investitori,
cât şi din punct de vedere geografic reflectă încrederea pe
termen lung în dezvoltarea economică a ţării noastre. Această
emisiune se încadrează perfect în strategia de administrare a
datoriei publice guvernamentale care vizează extinderea
maturităţii portofoliului de datorie şi implicit reducerea riscului
de refinanţare, consolidarea rezervei în valută la dispoziţia
Trezoreriei statului, precum şi minimizarea costurilor pe termen
lung aferente împrumuturilor guvernamentale”, a declarat
ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici.
Detalii privind distribuţia pe tipuri de investitori şi distribuţia
geografică aferente celor două transe:

Criptomoneda – o escrocherie care va duce
la înrobire totală
Criptovalutele au apărut dintr-o dorinţă de a utiliza
altceva decât dolarul şi alte bancnote fără acoperire, care se
prăbușesc. Ironia este că aceste criptomonede sunt vehiculul
globaliştilor. Scopul este guvernarea mondială.
tatele Unite (şi întreaga lume) folosesc biletele de bancă
fără valoare ale Rezervei Federale, care nu sunt acoperite
de niciun bun economic real şi tangibil. Singura susţinere
nu este nici măcar „întreaga lealitate şi credit al guvernului
Statelor Unite”, deoarece guvernul este prea îndatorat pentru a
mai avea vreo trecere. Încrederea a dispărut cu mult timp în
urmă: încrederea noastră în demnitarii aleşi ca funcţionari
publici. În schimb, aceştia beneficiază de pe urma muncii
cetăţenilor, iar populaţia îi serveşte pe ei, în toate înţelesurile
cuvântului.

S

Criptomoneda este o iluzie. Noul „joc cochilie” a fost creat
pentru a înlocui o iluzie… valuta fără acoperire… cu o altă
iluzie „bitcoin”-ul.
Rusia a anunţat multiple măsuri pentru a „gestiona”
criptomoneda… pentru început lansând o criptorublă. Dacă
citiţi documentaţia, guvernul rus depune diligenţe spre a o taxa
şi norma, cu un impozit pe profit de 13%, la fel în cazul
„criptorublelor” care apar dintr-odată de nicăieri.

– Pentru tranșă de 12 ani distribuţia geografică a fost
următoarea: UŞA (19%), Centrul şi Estul Europei (16%),
Germania/ Austria (16%), România (14%), Franţa/ Benelux
(9%), Italia (9%), Elveţia (6%) şi UK (5%). În privinţa tipurilor
de investitori, au predominat managerii de fonduri (62%), fiind
urmaţi de bănci comerciale şi bănci private (25%), fonduri de
pensii şi societăţi de asigurare (8%), bănci centrale (5%) şi alţi
investitori (1%).

Piaţa neagră nu va fi atât de afectată, întrucât se va plăti 13%
pentru a închide ochii faţă de miliardele de ruble ce sunt furate
de mafia rusească şi de către oligarhie cot la cot. Şmecheria aici
este ca guvernul să ia şi el o felie, pentru moment. Motivul
pentru care se argumentează acţiunea „pe moment”, este că mai
apoi vor schimba viteza, vor promulga legislaţia, şi în cele din
urmă vor scoate în afara legii comerţul privat care nu este
sancţionat sau aprobat de către guvern.

– Pentru tranșă de 20 ani distribuţia geografică a fost
următoarea: UK (33%), Germania/ Austria (32%), UŞA (10%),
Elveţia (6%), Italia (5%), Franţa/ Benelux (4%), Centrul şi Estul
Europei (3%) şi Scandinavia (2%). În privinţa tipurilor de
investitori, au predominat managerii de fonduri (72%), fiind
urmaţi de bănci comerciale şi bănci private (12%), fonduri de
pensii şi societăţi de asigurare (8%), bănci centrale (6%) şi alţi
investitori (4%). Sursă: Aktual24.ro

Un guvern nu se preocupă decât de propria sa perpetuare şi de
păstrarea puterii. Metoda de bază prin care face acest lucru este
controlarea valutei unei ţări, reglementarea ei şi taxarea
cetăţenilor. În SUA, multiple surse au transmis că JP
MORGAN CHASE va adopta criptovaluta. Europa este deja
departe pe drumul de stabilire a unui „euro-bitcoin”, iar China a
implementat de curând câteva măsuri cu privire la aceasta.
Acesta este calmul de dinaintea furtunii: guvernele studiază şi
studiază populația pentru a găsi mijloacele de a prelua controlul
asupra
sa.
Mulţimile naive le mănâncă din palmă. Problema cu
criptomoneda nu este doar faptul că nu este susţinută de nimic
(treabă zadarnică dintru început), însă nu există
confidenţialitate. Deloc. Dacă guvernele controlează şi
monitorizează toate computerele şi mediile electronice, reiese
că nu există confidenţialitate în ce priveşte moneda virtuală.
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Aceasta va însemna moartea banilor gheaţă şi implicit moartea
oricărei intimităţi pentru cetăţeni.
Nu va exista ascunzătoare faţă de fisc. Toate conturile vor fi
monitorizate: taxare pentru orice creştere şi dare de seamă
pentru fiecare penny. Guvernul va şti ce muncă prestezi, pentru
cât, şi câtă „criptomonedă” ai în conturi. Tot gunoiul electronic
confuz şi nesusţinut. Cum ar fi să se producă o „pană” în urma
căreia, din senin, soldul contului să scadă la zero? Această
„defecţiune” poate oricând apărea.
Nu, politicienii şi oligarhii vor avea aur, argint, proprietăţi
imobiliare, drepturi de minerit, contracte asupra oricărei utilităţi
şi funcţii municipale de care populaţia depinde. În cele din urmă
criptodolarii vor fi daţi cu greu în schimbul mâncării,
îmbrăcămintei şi pentru plata facturilor, iar întregul sistem este
conceput pentru un singur lucru: păstrarea populaţiei la un nivel
de subzistenţă şi înfometare în vreme ce „elita” aflată la
conducere deţine totul, inclusiv oamenii, conduşi de politicieni
şi oligarhi, prostiţi de presă şi de amvoanele religioase false şi
ucişi de către braţele înarmate ale poliţiei şi armatei.

Dacă politicienii fură bani acum, cât timp numerarul încă există,
gândiţi-vă cât de mult vor putea fura când totul se va face
electronic… când toţi bancherii şi oligarhii se află sub controlul
lor într-o relaţie simbiotic-parazitară şi când pot promulga orice
lege poftesc. Criptomoneda este o escrocherie care în cele din
urmă va duce la înrobirea finală a oamenilor.

Bancnotele Băncii Naționale a României
emise în timpul domniei regelui Carol I

Prof. Marian BOLUM - Bârlad
Dezvoltarea economică, socială și politică precum și
modernizarea instituțională a statului român, în a doua
jumătate a secolului al XIX-lea, a impus fabricarea și
punerea în circulație a unor noi semne monetare.

În 1910 a avut loc întâlnirea de pe Insula Jekyll, Georgia, care a
pregătit terenul pentru 1913. Atunci a fost stabilit cadrul pentru
transferul puterii guvernului american asupra monedei naţionale
către Rezerva Federală. „Adevărul asupra chestiunii este că,
aşa cum amândoi ştim, un element financiar în centrele mai
largi a deţinut Guvernul încă din zilele lui Andrew Jackson.” –
Scrisoarea lui Franklin D. Roosevelt către Casa Colonelului
Edward Mandell, fost consilier al preşedintelui Woodrow
Wilson, 21 noiembrie 1933.

doptarea
sistemului
monetar
național,
prin
promulgarea la 12 aprilie 1867 a Legii pentru
instituirea unui nou sistem monetar și pentru
fabricarea monedelor naționale1, a însemnat pentru domeniul

Odată ce fiecare naţie îşi are instituită propria criptomonedă, ei
le pot apoi „alinia” şi pot aboli toate barierele şi amortizoarele
economice… care se vor prăbuşi la fel cum migranţii ilegali din
Europa şi SUA distrug barierele, limba, cultura şi societăţile.
Întreaga chestiune este trâmbiţată drept un refugiu, însă nu este
altceva decât o extensie a principiului Alinsky „organizarea
organizatului”. La momentul potrivit, guvernele se vor năpusti,
vor norma şi taxa aceste criptomonede.

Adoptarea legii monetare din 1867 (avea în vedere fabricarea
și punerea în circulație doar a monedelor de aramă, argint și
aur) nu realiza o circulație monetară eficientă și nici nu rezolva
problema resurselor necesare statului în condițiile în care
cheltuielile bugetare erau din ce în ce mai mari, datorită
extinderii aparatului administrativ. Problema deficitului bugetar
nu putea fi rezolvată datorită faptului că meseriașii și
comercianții care plăteau impozite erau încă puțini (consecință a
slabei dezvoltări economice), deoarece veniturile statului din
resurse proprii (poștă-telegraf, căi ferate, domeniile statului,
monopoluri) erau încă modeste, datorită statutul României
(nefiind stat independent era aproape imposibil să contractăm
împrumuturi externe deoarece acestea trebuiau garantate de
puterea suzerană care nu era interesată să realizeze astfel de
demersuri) și în același timp datorită contextului internațional, o
nouă fază a Crizei orientale fiind pe punctul de a se declanșa iar
implicarea noastră în evenimente era previzibilă deoarece
doream să ne obținem independența (implicarea în războiul ce
se prefigura însemna folosirea unor resurse importante care ar fi
determinat o creștere însemnată a deficitului bugetar). În aceste
condiții interne și externe dificile statul român avea doar două

Odată ce numerarul este eliminat, activele tari precum aurul,
argintul şi alte resurse vor fi uşor de controlat. De unde ai
obţinut aurul? Cum l-ai obţinut, se află în registrele tale?
Puterea stă în chitanţă, bonul de plată indicând unde ai obţinut
produsul şi cum ai făcut rost de el… totul bazat pe POS-uri
(puncte de vânzare), monitorizarea electronică a fiecărei
cheltuieli la catastif. Implementarea „cu succes” a
criptomonedei va însemna că oamenii au fost complet prostiţi şi
au cedat întreaga confidenţialitate în mâinile guvernului. Odată
ce îi vor controla pe toţi economic, vor folosi acel control
pentru a confisca alte aspecte ale vieţii cotidiene ce nu sunt
reglementate. Vor şti cât câştigi, unde lucrezi şi cât capital
disponibil ai. Sau ceea ce crezi că este capital disponibil, pentru
că, dacă vor, într-o clipită vor face criptodolarii tăi să dispară şi
nu vei avea niciun adăpost, aşa cum ei nu vor da nicio
socoteală.
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A

financiar-bancar tramsformări rapide care au determinat o serie
de realizări importante în domeniul economic. Aceste
transformări au permis conectarea treptată a României la
circuitul economico-financiar european.

1 Costin C. Kiriţescu, Sistemul bănesc al leului şi precursorii lui, vol I, Editura
Enciclopedică, Bucureşti, 1997, p. 166-168.
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opțiuni pentru completarea resurselor financiare, sporirea
presiunii fiscale prin noi taxe și impozite sau emiterea unor
hîrtii de valoare. Deoarece colectarea texelor și impozitelor era
deja deficitară s-a optat pentru emiterea unor hărtii de valoare,
biletele ipotecare, instrumente bancare ce pot fi considerate ca
fiind primele bancnote românești.
Prin Legea pentru emiterea de bilete ipotecare din 10 iunie
1877 Ministerul de Finanțe era autorizat să emită bilete la
purtător, cu un curs obligatoriu, cu valori nominale de 5, 10, 20,
50, 100 și 500 de lei1.
După proclamarea (1877) și recunoașterea internațională a
independenței de stat (1878) ideea înființării unei bănci de
emisiune este reluată. Un nou proiect de lege pentru înființarea
unei bănci de scont și circulație este prezentat în Parlament la
27 februarie/ 11 martie 1880, este votat la 27 martie/8 aprilie și
31 martie/12 aprilie și devine lege la 17/29 aprilie 1880 2 .
Conform acestei legi, Legea pentru înființarea unei bănci de
scompt și circulațiune 3 , noua instituție înființată, Banca
Națională a României, era singura bancă care avea dreptul de a
emite bilete de bancă la purtător (articolul I). Banca se înființa
pentru 20 de ani începând cu data de 1 iulie 1880 (articolul IV)
și avea un capital de 30 de milioane lei din care 10 milioane de
lei era contribuția statului iar 20 milioane de lei urmau să se
depună particularii, prin subscripție publică (articolul V).
Conform aceluiași articol capitalul băncii era împărțit în 60.000
de acțiuni nominative sau la purtător în valoare de 500 lei
acțiunea iar deținătorul a patru acțiuni avea dreptul la un vot în
Adunare Generală (nici un acționar nu avea dreptul la mai mult
de 10 voturi indiferent de numărul acțiunilor deținute). Legea
stabilea operațiunile pe care le putea realiza banca (articolele:
IX, XI, XIV, XV, XVI) dar și operațiunile care îi erau interzise
(articolul X). Pentru a putea emite bancnote banca trebuia sa
aibă o rezerva metalică de o treime din suma biletelor emise
(articolul XII). Forma biletelor de bancă și cantitatea pentru
fiecare categorie urma să fie stabilită prin statutele băncii iar
valoarea cea mai mică ce putea fi tipărită nu putea fi decât de 20
de lei (articolul XIII). Banca urma să fie administrată de un
guvernator (numit de guvern pe timp de cinci ani) și de șase
directori (formau împreună cu guvernatorul, Consiliul de
administrație) și era supravegheată de șapte cenzori (formau
Consiliul cenzorilor). Cele două consilii formau Consiliul
general (articolele XVII-XX). Legea preciza incompatibilitățile
guvernatorului și a celorlalți înalți funcționari, cine alegea sau
numea directorii și cenzorii (acționarii și guvernul) și dreptul de
control al guvernului asupra tututor operațiunilor bancii
(articolele XXI-XXVII). Celelalte prevederi urmau a fi stabilite
1 S.Rusentuler,S Marițiu, R. Cîrjan, Bancnotele României. 125 de ani de la prima emisiune
de bancnote a Băncii Naționale a României, vol I, 2006, p. 11.
2 Costin C. Kiriţescu, op cit, p. 301.
3 Ibidem, p. 304-306.
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de guvern prin Statutele băncii, documente ce urmau să aibă in
vedere principiile legii (articolul XXIX). În ultimul articol,
dispoziții tranzitorii, se prevedea obligația băncii de a retrage
din circulație și de a administra biletele ipotecare. Această lege
completa sistemul monetar național prin introducera unor
semne monetare confecționate din hârtie, bancnotele (mijloc
comod și ieftin de circulație și de plată). Aceste noi semne
monetare au asigurat masa de bani necesară circulației monetare
și implicit dezvoltarea economiei capitaliste în România. Banca
Națională a României a folosit disponibilitățile banești ale
economiei, disponibilitățile tezaurului și emisiunea de bancnote
pentru acordarea de credite industriei, agriculturii și comerțului.
Statutele Băncii Naționale a României au fost adoptate la 25
mai 1880. Prin aceste documente se stabilea că forma, modul de
emisiune și cantitatea pentru fiecare categorie de bilete de bancă
se va stabili de Consiliul general. Astfel, s-a hotărât că primele
bancnote să aibă valori nominale de 20, 100 și 1000 de lei4. Cu
această ocazie s-a avut în vedere posibilitatea emiterii unor
tipuri intermediare, de 50 și 500 lei (această propunere nu a fost
finalizată, prima bancnotă de 50 de lei va fi tipărită în anul 1966
iar prima bancnotă de 500 lei în anul 1916). Tot în Statute se
menționa și procentajele primelor bancnote ce urmau a fi puse
în circulație: bancnotele de 20 lei, eventual cu cele de 50 lei,
25%, bancnotele de 100 lei, 45% iar cele de 1000 lei, eventual
împreună cu cele de 500 lei, 30%5.
După promulgarea legii de inființate a Băncii Naționale a
României au fost începute demersurile pentru organizarea
activității. La prima Adunare generală a acţionarilor, ce a avut
loc între 15 şi 17 iulie 1880, a fost instalat primul guvernator,
Ion I. Câmpineanu, şi au fost aleşi primii directori (Theodor
Ştefănescu, Theodor Mehedinţeanu, Emil Costinescu şi Dinu
Bilcescu) şi primii cenzori (Ştefan Ioanid, Menelas Ghermani,
Em. Hillel Manoah şi Constantin Angelescu) pentru ca la 24
iulie 1880, în prima şedinţă a Consiliului general, să fie
prezentaţi directorii (I. Antoniu şi Gogu C. Cantacuzino) şi
cenzorii (Eugen Alcaz, Petre Stoicescu şi Al. Băicoianu) numiţi
de guvern6.
În vederea organizării activității de tipărire a primelor
bancnote a fost înființat, conform propriilor regulamente,
Serviciul fabricarea și contabilitatea biletelor, condus de Emil
Costinescu 7 cu două secții: Secția contabilitatea biletelor
(primea și contabiliza hărtia specială, cu filigran, realizată în
Franța) și Secția fabricarea biletelor (primea, în urma unei
decizii a Consiliului general, hărtia necesară și realiza fabricarea
bancnotelor). Consiliului general era singura autoritate ce putea
4 S.Rusentuler,S Marițiu, R. Cîrjan, op cit, p. 19.
5 http://www.bnro.ro/1880---1918--1054.aspx
6 http://www.bnro.ro/Inceputurile--1053.aspx
7 S.Rusentuler,S Marițiu, R. Cîrjan, op cit, p. 50.
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autoriza fabricarea bancnotelor, data de pe bancnote fiind data
la care a fost luată decizia imprimării bancnotelor respective 1.
Un rol important în realizarea primelor bancnote l-a avut
Eugenin Carada director al băncii între 1883 și 1910. Avînd
experiența tipării biletelor ipotecare E. Carada va fi trimis la
Paris să facă demersurile necesare pentru contractatea hărtiei
filigranate necesare realizării primelor bancnotelor de 20, 100 și
1000 de lei (primul contract a fost semnat la 20 iulie 1880 iar
primul transport, cu șase lăzi, ce conțineau hărtia necesară
primei emisiuni a bancnotei de 20 de lei va ajunge în țară in
noiembrie 1880 2 ) pentru realizarea clișeelor galvanoplastice
necesare (ulterior au fost achiziționate aparate pentru realizarea
unui atelier de galvanoplastie în cadrul imprimeriei) și pentru a
achiziționa utilajele necesare înființării primei imprimării a
BNR (majoritatea mașinilor tipografice au ajuns la București în
luna decembrie 1880 și au fost instalate, inițial, în clădire
Creditului Funciar Rural3).
Prima bancnotă cu valoarea nominală de 20 de lei a fost
emisă de Banca Națională a României cu data de 19 ianuarie
1881, data la care Consiliul general a hotărât imprimarea a
100.000 de bilete. Datorită cererii mari de bancnote ce se
manifesta pe piața romănească Consiliul general a hotărât, la 28
februarie 1881, să autorizează Serviciul fabricării și
contabilității biletelor să imprime încă 150.000 de bancnote de
20 de lei. Cu aceeași ocazie s-a hotărât imprimarea primelelor
bancnote de 100 de lei și de 1000 de lei, într-un tiraj de 50.000
și respectiv 25.000 bilete4.
Bancnotele emise de Banca Națională a României au fost bine
primite de populație, cele patru sucursale, Iași Craiova, Galați
Brăila, solicitând, cu insistență, noile bilete. În aceste condiții
Consiliul general aprobă, in mai multe rânduri, continuarea
fabricării biletelor. La 16 iulie 1881, Serviciul fabricării și
contabilității biletelor este autorizat să imprime bilete de 20 de
lei în valoare de 6 milioane de lei, bilete de 100 de lei în valoare
de 12,5 milioane de lei și bilete de 1000 de lei în valoare de 25
milioane de lei iar în septembrie 1881 este aprobată o nouă
emisiune de 20 de lei în valoare de 5 milioane de lei astfel că, la
un an de la imprimarea primei emisiuni, în ianuarie 1882, cu
ocazia unei verificări, s-a constatat că Serviciul fabricării și
contabilității biletelor realizase 2.773.056 de bancnote, cu valori
nominale de 20 de lei, 100 de lei și 1000 de lei5.

1 Ibidem, p. 19.
2 Ibidem, p. 44.
3 Ibidem, p. 31.
4 Ibidem, p. 58.
5 Ibidem, p. 61.
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20 lei 18816 (tip I, ianuarie 1881- august1895)
Dimensiuni: 168 x 96 mm. Filigran: culoare mai deschisă decât
hărtia, „20” în medalionul din stânga și „ Traian” în medalionul
din dreapta în profil spre stânga 7.
Avers: desen arabescuri ornamentale de culoare albastru palid.
Chenar dintr-un fir. În centru, sus, cartuș curbat cu inscripția
BANCA NATIONALA A ROMANIEI. Sub acest cartuș sunt
înscrise numărul de control, data emisiunii și valoarea
nominală, DOUE DIECI LEI. Sub aceste înscrisuri sunt
prezentate funcțiile (GUVERNATOR, DIRECTOR, CASIER
GENERAL) și semnăturile autorizate. În stânga și în dreapta
două medalioane albe cu filigran, încadrate în partea inferioară
de ramuri de laur și stejar. Dedesubt, în stânga și în dreapta,
două frontoane ce au în partea superioară stema țării, in mijloc
ROMÂNIA iar în partea inferioară valoarea „20”. În centru, jos,
două figuri alegorice, ce reprezintă industria și comerțul, care se
sprijină pe un panou ornamentat ce conține valoarea „20”. În
colțuri, dispuse în diagonală, seria și numărul, de culoare
neagră. În afara compoziției, jos, în stânga, numele
desenatorului, GEORGES DUVAL fecit., iar în dreapta numele
gravorului, P. DUJARDIN sc.
Revers: Desen arabescuri de culoare albastru palid. Chenar cu
fire drepte cu ornamente decorative în cele patru colțuri. În
centru medalion cu bustul împăratului Traian. În coroana
circulară a medalionului, pe două rânduri, este înscris, în arc de
cerc, textul penalităților: falsificatorii acestoru bilete precumu
si toti aceia cari voru fi contribuitu a se emite sume mai mari
decatu acele / determinate prin lege si statute, se voru pedepsi
conformu art.112 si urmatori din codicele penale iar în partea
6 http://harapinalba.go.ro/filehires/br_02.jpg
7 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, Monede şi bancnote
româneşti, Editura Sport Turism, Bucureşti, 1977, p. 335
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de jos valoarea nominală, DOUE DIECI LEI. Deasupra
medalionului este prezenta, din nou, valoarea DOUE DIECI
LEI iar dedesubt într-un cartuș rectangular inscripția
ROMANIA. În stânga și în dreapta medalionului central două
medalioane rotunde, albe, cu filigran ce conțin, în stânga, efigia
împăratului Traian iar în dreapta, valoarea „20”. Sub fiecare din
cele două medalioane laterale câte un panou ornamental în care
este înscrisă valoarea „20”. În afara chenarului, în stânga jos,
numele desenatorului, G. DUVAL fecit. iar în dreapta numele
gravorului P Dujardin sc.
Bancnota de 20 lei, tip I a avut 32 emisiuni: 19 ianuarie
1881, 28 februarie 1881 (doua emisiuni, diferența fiind dată de
numele casierului general), 3 iunie 1881 (doua emisiuni,
diferența fiind dată de numele casierului general), 30 septembrie
1881, 18 noiembrie 1881, 7 aprilie 1882, 21 iunie 1882, 25
august 1882, 10 noiembrie 1882, 30 martie 1883, 7 septembrie
1883, 5 septenbrie 1884, 19 ianuarie 1885, 6 noiembrie
1885, 25 iunie 1886, 20 mai 1887, 30 septembrie 1887, 9 iunie
1888, 19 aprilie 1889, 31 august 1889, 12 octombrie 1889, 4
mai 1890, 2 august 1890, 10 noiembrie 1890 (doua emisiuni,
diferența fiind dată de numele guvernatorului), 11 iulie 1891, 25
iunie 1892 (doua emisiuni, diferența fiind dată de numele
casierului general), 18 martie 1893, 31 august 18951.

se înmulțesc și incercările de falsificare. Cea mai folosită
bancnotă era cea de 20 lei, din această cauză acest cupiu fiind
cel mai expus falsificării. Prima contrafacere a bancnotei de 20
lei a fost descoperită în 1883 la Varna unde doi bulgari și un
grec au fabricat bilete în valoare de 21720 de lei în timp ce în
țară prima falsificare a fost descoperită în 1889 cînd un cetățean
german împreuna cu un complice român au reușit sa
confecționeze 360 de bilete 3 .Dimensiune:195 x110 mm.
Filigran: Zeița Roma în medalionul din stânga în profil spre
dreapta, împăratul Traian în medalionul din dreapta în profil
spre stânga și „100 LEI ” în cartuș dreptunghiular, cu zerourile
drepte, capetele ovale, „LEI” scris cu majuscule 4.
Avers: Albastru palid, desen decorativ, ornament clasic. Chenar
cu desen floral având în laturile din stânga și din dreapta înscris
„BNR” iar pe latura de jos, într-un cartuș rectangular, pe trei
rânduri, textul penalităților: falsificatorii acestoru bilete
precumu si toti aceia cari voru fi contribuitu a/ se emite sume
mai mari decatu acele determinate prin lege si statute/ se voru
pedepsi conformu art.112 si urmatori din codicele penale. În
centru sus un vultur în zbor spre stânga ține în cioc o cruce iar
în gheare o eșarfă cu inscripția BANCA NATIONALE A
ROMÂNIEI. În câmp central este prezentată valoarea nominală
UNA SUTA LEI. Deasupra valorii nominale este imprimată
data emisiunii și numărul de control iar dedesubt funcțiile
(GUVERNATOR, DIRECTOR, CASIER CENTRAL) și
semnăturile autorizate. În stânga și în dreapta sus, dispuse
simetric, câte un panou stilizat înconjurat de câte două figuri
alegorice ce au în mâini o faclă și o ramură de măslin între care
se află valoarea „100”. Sub panouri se află un capitel cu cap de
leu ce se sprijină pe două cornuri ale abundenței și pe câte un
medalion alb cu filigran. În colțuri, de culoare neagră, numărul
și seria de control. În afara chenarului, în stânga jos, numele
desenatorului, G. DUVAL fecit. iar în dreapta numele
gravorului P Dujardin sc.
Revers: Albastru palid, desen decorativ, ornament clasic.
Chenar cu linii drepte având în colțuri panouri stilizate cu
valoarea „100”. În centru, sus, textul UNA SUTA LEI iar
dedesubt

100 lei 19032 (tip I, februarie 1881- aprilie 1907)
La sfărșitul secolului al XIX-lea o problemă importantă a băncii
de emisiune era garantarea siguranței bancnotelor în condițiile
în care, odată cu creșterea volumului bancnotelor aflate pe piață,

1 Ioan Dogaru, Catalogul monedelor şi bancnotelor româneşti emise în perioada 18531977, Bucureşti, 1978, p. 34-35.
2 http://www.bancnote-monede.ro/100-lei-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1888-18891890-1891-1892-1893-1894-1896-1897-1898-1899-1900-1902-1904-1905-1906-1907-tipi/
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un catuș rectangular, alb, cu filigran. Sub filigran, între două
ramuri de palmier, pe un postament decorat, la baza căruia se
află valoarea „100”, bustul laureat al împăratului Traian. În
stânga și în dreapta câte două medalioane dispuse simetric
legate între ele de un cartuș cu valoarea „100” . Medalioanele
din partea superioara au chipul zeiței Roma, în stânga și chipul
zeiței Ceres, în dreapta, iar cele din partea inferioară sunt albe,
cu filigran. În afara chenarului, în stânga jos, numele
3 S.Rusentuler,S Marițiu, R. Cîrjan, Bancnotele României. Emisiunea de bancnote ale
Băncii Naționale a României în perioada 1896-1929, vol II, 2007, p. 80.
4 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op cit, p. 340.
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desenatorului, G. DUVAL fecit. iar în dreapta numele
gravorului P Dujardin sc.
Bancnota de 100 lei, tip I, a avut 39 emisiunii: 28 februarie
1881 (Casier central D. Peleanu), 28 februarie 1881 ( Casier
central E. D. Albu), 3 iunie 1881 ( Casier central E. D. Albu), 3
iunie 1881 ( Casier central G. Urlațeanu), 16 iulie 1881, 18
noiembrie 1881, 7 aprilie 1882, 25 august 1882, 18 mai 1883, 7
septembrie 1883, 5 septembrie 1884, 19 iunie 1885, 12
noiembrie 1886, 14 aprilie 1888, 19 aprilie 1889, 15 septembrie
1889, 25 octombrie 1889, 2 august 1890, 30 august 1890
(Guvernator A. Carp), 30 august 1890 ( Guvernator Th.
Rosetti), 11 aprilie 1891, 22 august 1891 ( Casier central G.
Urlațeanu), 22 august 1891 (Casier central M.Z. Demetrescu), 5
noiembrie 1892, 13 mai1893, 17 februarie 1894, 14 august
1896, 8 mai 1897, 15 mai 1898, 29 aprilie 1899, 20 ianuarie
1900, 3 ianuarie 1902, 29 august 1902, 6 martie 1903, 30
septembrie 1904, 18 august 1905, 23 martie 1906, 12 aprilie
1907, 11 octombrie 19071.
Primele încercări de falsificare a biletului de 100 de lei au
fost descoperite în 1900 și 1908. În 1900 autoritățile austroungare au descoperit o rețea, condusă de un cetățean german din
comuna Cârța Săsească, ce confecționa și distribuia pe piață
românească bancnote falsificate iar în 1908 o rețea formată din
cetățeni români, greci și bulgari au falsificat la Istambul și
Atena un mare număr de bilete din care nu au fost recuperate
decât 151, restul rămânând în circulație 2.

Dimensiune: 218 x126 mm. Filigran: Zeița Roma în medalionul
din stânga în profil spre dreapta, împăratul Traian în medalionul
din dreapta în profil spre stânga Monogramă „BNaR” în
medalion circular, „1000 LEI ” în cartuș dreptunghiular, cu
zerourile drepte, capetele ovale, „LEI” scris cu majuscule. și
„1000” în cartuș dreptunghiular, culoare mai închisă decât
hârtia.4
Avers: Culoare albastru- verzui palid, desen clasic, stilizat.
Chenar ornamentat având laturile din stânga și din dreapta
formate din colonade clasice. Pe latura de sus, în centru, într-un
cartuș rectangular, pe trei rânduri, textul penalităților:
falsificatorii acestoru bilete, si toti aceia cari voru fi
contribuitu/ a se emite sume mai mari decatu acele determinate
prin lege si statute,/ se voru pedepsi conformu art.112 si
urmatori din codicele penale iar în stânga și în dreapta valoarea
nominală „UNA MIIE LEI”. În câmp central este prezentat
textul BANCA NATIONALE A ROMANIEI și valoarea
nominală UNA MIIE LEI. Deasupra valorii nominale este
imprimată data emisiunii și numărul de control, de culoare
neagră, iar dedesubt funcțiile (GUVERNATOR, DIRECTOR,
CASIER CENTRAL) și semnăturile autorizate, de culoare
albastru palid. În stânga și în dreapta sus două medalioane
rotunde, albe, cu filigran iar dedesubt câte un scut, sprijinit de
doi grifoni, cu valoarea „1000”. În partea de jos, în stânga și în
dreapta, două postamente cu fresce reprezentând diverse
activități și două țărănci ce personifică agricultura și navigația.
Între cele două țărănci, într-un medalion oval, ornamentat, un
caduceu, unelte agricole (în stânga) și activități portuare (în
dreapta). În colțuri, de culoare neagră, numărul și seria de
control. În afara chenarului, în stânga jos, numele desenatorului,
GEORGES DUVAL fecit. iar în dreapta numele gravorului P
Dujardin sc.
Revers: Culoare albastru- verzui palid, desen mărunt cu
arabescuri și panouri mici cu valoarea „1000”, în rânduri
orizontale. Chenar cu linii drepte cu ornamente clasice la
colțuri. În centru, sus, într-o coroană de lauri, un medalion
rotund cu bustul împăratului Traian laureat sprijinit pe un cartuș
rectangular alb cu filigranul „1000 LEI” iar dedesubt valoarea
„1000” înscrisă într-un scut decorat cu volute. În stânga și în
dreapta, sus, scuturi mici cu valoarea „1000” iar dedesubtul lor
câte un medalion alb cu filigran și câte un medalion cu efigiile
afrontate ale zeului Mercur. În partea inferioară a ultimelor
medalioane câte un cartuș cu inscripția ROMANIA. În afara
chenarului, în stânga jos, numele desenatorului, G. DUVAL
fecit. iar în dreapta numele gravorului P Dujardin sc.

1000 lei 19043 (tip I, februarie 1881- martie 1906)

1 Ioan Dogaru, op cit, p. 38-39.
2 S.Rusentuler,S Marițiu, R. Cîrjan, II, op cit, p. 81.
3 http://harapinalba.go.ro/filehires/br_02.jpg
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Bancnota de 1000 lei, tip I, a avut 13 emisiunii: 28 februarie
1881, 16 iulie 1881, 2 noiembrie 1883, 30 mai 1884, 15 mai
1885, 9 februarie 1889, 23 august 1890 ( Casier central G.
4 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op cit, p. 347.
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Urlațeanu), 23 august 1890 ( Casier central M.Z. Demetrescu),
24 iunie 1893, 31 martie 1894, 1 iunie 1895, 19 septembrie
1902, 23 martie 1906 1.
Pentru a se putea ține evidența biletelor emise fiecare tip de
cupiu era împărțit în serii de 25.000 de alfabete care erau la
rândul lor subîmpărțite în serii de căte 1000, fiecare serie având
o literă a alfabetului și un număr de la 1 la 1000 (fiecare
bancnotă avea numărul alfabetului din care făcea parte, litera
seriei, numărul de ordine internă, numărul de control și data la
care Consiliul general a hotărât imprimarea alfabetului
respectiv) 2. Bancnotele greșit imprimate erau depozitate pentru
a fi distruse și erau înlocuite cu altele care primeau același
număr de alfabet, aceeași serie și același număr de control.
După tipărire bancnotele erau ambalate în pachete de câte
100 de bucăți care la rândul lor erau legate în pachete de 1000
de bucăți, conform seriei respective. După această operațiune
bancnotele erau predate Secției contabilitatea biletelor care le
înscria într-un registru special, le depozita în tezaurul secției iar
ulterior le preda, pe baza unei decizii a Consiliului general, cu
proces verbal avizat de guvernator, către Casieria BNR. După
predarea la casierie, Secția contabilitatea biletelor înființa
pentru fiecare alfabet un registru de control în care se înscriau
datele de identificare ale fiecărui bilet, semnăturile
guvernatorului, casierului, directorului secției și data predării 3.

După adoptarea sistemului monetar monometalist aur prin
Legea pentru modificarea legii din 14 aprilie 1867 relativă la
înfiinţarea unui nou sistem monetar şi pentru fabricarea
monedelor din 17/29 martie 1890 6 sunt modificate unele
articole din legea de înfiinţare a Băncii Naţionale a României
referitoare la stocul de acoperire şi la convertibilitate
bancnotelor. Stocul de acoperire trebuia să fie din aur şi urma să
reprezinte 40% din valoarea biletelor emise, cu 7% mai mare
faţă de prevederile anterioare iar în ce priveşte convertibilitatea,
legea impunea băncii să plătească bancnotele la prezentare în
monede de aur7.
Deoarece bancnota de 20 de lei prezenta un grad mare de
uzură și în același timp era supusă celor mai multe încercări de
falsificare Serviciul fabricarea și contabilitatea biletelor
propune, în decembrie 1891, realizarea unui nou tip de
bancnotă. În ce privește hârtia este preferată hârtia de ramie,
chiar dacă era mai scumpă, argumentându-se că este mai solidă
și mai suplă ( calități importante pentru rezistența bancnotelor),
foarte netedă ( ușor de imprimat detaliile de mare finețe), foarte
opacă (se putea obține un filigran de bună calitate) și cu o
grosime mică (întrebuințare ușoară și greu de falsificat)8. Noua
bancnotă de 20 de lei deși reproduce desenul vechiului bilet
ipotecar de 100 de lei introduce o nouă tehnică de imprimare,
tipărirea cu două culori, astfel că va fi prima bancnotă
imprimată bicolor de către Banca Naționala a României.

La retragerea din circulație, anularea și distrugera
bancnotelor uzate erau folosite proceduri stabilite prin
Regulamentul de ordine interioară. Bancnotele uzate ce urmau a
fi scoase din circulație erau reținute de Casieria generală a
băncii care aplica pe ambele fețe ștampila de anulare (fără a
acoperi seria, numărul și filigranul), iar apoi erau predate, în
fiecare lună, Secției contabilitatea biletelor care le perfora cu
înscrisul „ANULAT”, imprima data anulării, le renumăra și
trecea aceste operații într-un registru special. Ulterior anularea
bancnotelor era trecută în registrul în care erau înscrise în
momentul fabricării, iar Consiliul general era informat, lunar,
de cantitatea de bilete anulate 4 . Bancnotelor deteriorate li se
reconstituia identitatea și valoarea, date ce erau consemnate
într-un registru special după care erau depuse în tezaurul Secției
contabilitatea biletelor (fragmentele care nu aveau datele de
identificare erau anulate cu ștampila „fragment fără valoare”și
erau păstrate în același loc dar în plicuri separate)5. Bancnotele
anulate erau distruse după minim 10 ani ( prin ardere, în
cuptoare de fontă, după ce erau îmbibate cu o substanță
inflamabilă), în prezența guvernatorului.
1 Ioan Dogaru, op cit, p. 42-43.
2 S.Rusentuler,S Marițiu, R. Cîrjan, I, op cit, p. 48.
3 S.Rusentuler,S Marițiu, R. Cîrjan, II, op cit, p. 10.
4 Ibidem, p. 11.
5 Ibidem, p. 12 .
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20 lei 19069 (tip II, martie1896-august 1908)

6 Aurică Smaranda ,Lista cronologică a legiuirilor cu privire la emisiunile monetare în
România în Buletinul Societăţii Numismatice Române, anii LXX-LXXIV (1976-1980)
nr.124-128, Bucureşti, 1981, p. 413.
7 Costin C. Kiriţescu, op.cit., p. 341.
8 S.Rusentuler,S Marițiu, R. Cîrjan, II, op cit, p. 17.
9 http://www.bancnote-monede.ro/20-lei-1896-1897-1898-1900-1901-1902-1903-19041905-1906-1907-1908-tip-ii/
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numismatică
Dimensiuni: 160 x 96 mm. Filigran: „Traian” în medalionul din
dreapta în profil spre stânga, culoare mai închisă decât hârtia și
„Mercur” în medalionul din stânga în profil spre dreaptă,
culoare mai închisă decât hârtia 1.
Avers: desen clasic de culoare albastru-deschis. Chenar din fire
drepte. Deasupra, cartuș curbat cu inscripția BANCA
NATIONALA A ROMANIEI. Sub acest cartuș sunt înscrise:
data emisiunii, numărul de control și valoarea nominală, DOUE
DECI LEI. În centru, o femeie, ce personifică România
(înconjurată de mai mulți copii ce reprezintă abundența,
comerțul, cultură și arta), așezată pe un postament pe care este
înscris, central, ROMANIA. În stânga și dreapta înscrisului
central cîte un cartuș cu valoarea nominală, DOUE DECI LEI.
Compoziția centrală este flancată, lateral, de funcțiile (VICEGUVERNATOR, DIRECTOR, CASIER) și semnăturile
autorizate. Deasupra, în stânga și în dreapta, două cartușe
rotunde ce prezintă valoarea „20” iar dedesubt, după inscripția
ROMANIA, două medalioane, rotunde, albe ce prezintă în
filigran, efigiile împăratului Traian și a zeului Mercur. În
colțuri, de culoare neagră, numărul și seria de control. În afara
chenarului, în stânga jos, numele desenatorilor, A. BRAMTOT
et G. DUVAL fec. iar în dreapta numele gravorului P.
DUJARDIN sc.
Revers: Desen clasic de culoare albastru deschis. Chenar din
fire drepte întrerupte lateral de desene stilizate ce înconjoară
medalioanele cu filigran și în colțuri de patru cercuri ornamente.
Central, un medalion ce are în partea superioară o acvilă
cruciată cu aripile întinse. Acvila are în gheare stema României.
În centrul medalionului un cartuș rotund cu textul penalităților,
pe nouă rânduri: falsificatorii acestor/ bilete, cum si toti aceia
cari/ vor fi contribuit la emiterea/ unei sume mai mare de
bilete/ de cat cele prevedute prin/ legea de facia se vor pedepsi/
conformu art.112 si urmatorii/ din codicele penal. În jurul
medalionului cu textul penalităților este prezentată o alegorie
compusă din doi bărbați, două femei și un copil ce reprezintă:
îndustria, navigația, agricultura și activitățile casnice. În partea
inferioară a medalionului este scris cu litere stilizate
ROMANIA. Compoziția centrală este flancată, sus, în stânga și
în dreapta, de valoarea nominală, DOUE DECI LEI iar jos, de
câte un medalion rotund, alb, înconjurat de ornamente clasice,
ce conține în filigran efigia împăratului Traian, respectiv a
zeului Mercur. Sub cele două medalioane este prezent câte un
cartuș oval în care este înscrisă valoarea „20”. În afara
chenarului, în stânga jos, numele desenatorilor, A. BRAMTOT
et G. DUVAL fec. iar în dreapta numele gravorului P.
DUJARDIN sc.
Bancnota de 20 lei, tip II, a avut 14 emisiunii : 14 martie
1896, 5 decembrie 1896, 25 septembrie 1897, 15 mai 1898, 26
1 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op cit, p. 336.
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noiembrie 1898, 20 ianuarie 1900, 7 septembrie 1900, 12
aprilie 1901, 20 septembrie 1901, 5 decembrie 1901, 29 august
1902, 6 martie 1903, 8 ianuarie 1904, 27 mai 1904, 30 iunie
1905, 3 noiembrie 1905, 18 mai 1906, 28 septembrie 1906, 1
februarie 1907, 7 iunie 1907, 6 septembrie 1907, 23 ianuarie
1908, 1 mai 1908, 28 august 19082.
Intensificarea tranzacțiilor comerciale determină creșterea
cererii de bilete de bancă. În același timp crește preocuparea
Serviciului fabricarea și contabilitatea biletelor pentru
asigurarea securității bancnotelor. Chiar dacă introducerea unor
noi tipuri de bancnote inplica cheltuieli importante pentru
realizarea desenelor, gravarea clișeelor în lemn și apoi turnarea
lor în bronz, realizarea unor noi filigrane ș.a., Consiliul general
îl împutenicește pe Ioan G. Bibicescu, directorul Serviciului
fabricarea și contabilitatea biletelor, să finalizeze acest demers.
Ca urmare a demersurilor întreprinse I. Bibicescu solicită
aprobarea Consiliului general pentru punerea în circulație a
noilor bancnote de 20 lei, 100 de lei și 1000 de lei. Consiliul
general hotătăște inprimarea tipului III al bancnotei de 20 de lei
la 26 februarie 1909, a tipului II al bancnotei de 100 de lei la 14
ianuarie 1910 și imprimarea tipului II al bancnotei de 1000 de
lei la 20 mai 19103. Până in 1912 aceste bancnote sunt tipărite
la București însa după această data se încearcă găsirea unor
parteneri externi, Banca Franței (acceptă, în principiu, însă
precizează că tipărirea biletelor românești va înceta dacă Franța
se va afla în stare de război) și Banca Belgiei (acceptă și
tipărește în prima jumătate a anului 1913, 40 de alfabete din
bancnota de 20 de lei însa datorită ocupării Belgiei, la începutul
primului război mondial, colaborarea încetează iar partea
română reușește să recupereze cu mare greutate lăzile cu bilete,
clișeele, hărtie, cerneală ș.a.)4.

2 Ioan Dogaru, op cit, p. 35-36.
3 S.Rusentuler,S Marițiu, R. Cîrjan, II, op cit, p .21.
4 Ibidem, p. 22-24.
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jos o bandă ce conține textul penalităților, dispus pe două
rânduri: falsificatorii acestor bilete si aceia cari vor fi
intrebuintat bilete false, sau le vor fi introdus in/ tara se vor
pedepsi cu inchisoare de la 5 pana la 10 ani, cu interdictiune si
amenda, conf . art.117 c.p. În afara compoziției, jos, în stânga
numele desenatorului, GEORGES DUVAL Fec., iar în dreapta
numele gravorului, R RUFFE sc.

20 lei 19111 (tip III, februarie 1909- septembrie 1929)
Dimensiuni: 162 x 100 mm. Filigran: „Traian” în medalionul
din stânga în profil spre dreapta, culoare mai închisă decât
hârtia, „Mercur” în medalionul din dreaptă în profil spre stânga
culoare mai închisă decât hârtia și „20” în medalion, culoare
mai deschisă decât hârtia 2.
Avers: desen clasic și hașuri liniforme de culoare albastruviolet. În partea de sus și în părțile laterale ornamente clasice iar
în partea de jos chenar din linii drepte. În centru, sus, cartuș
curbat cu inscripția BANCA NATIONALA A ROMANIEI.
Sub acest cartuș sunt înscrise: data emisiunii, numărul de
control și valoarea nominală DOUE DIECI LEI. Sub valoarea
nominală sunt imprimate funcțiile (GUVERNATOR,
DIRECTOR, CASIER) și semnăturile autorizate. În stânga și în
dreapta câte două medalioane albe cu filigran separate de cîte
un cartuș cu inscripția ROMANIA. Medalioanele din registrul
superior conțin în filigran valoarea „20” iar cele din registrul
inferior conțin, tot în filigran, efigia împăratului Traian, în
stânga și a zeului Mercur, în dreapta. Compoziția centrală
prezintă două fete reprezentând alegoric agricultura, în stânga și
navigația, în dreapta. Cele două personaje se sprijină pe un
podium în mijlocul căruia este stema României. În colțurile de
sus, în poziție oblică, valoarea „20”. În partea de jos aceeași
valoare, în poziție normală, sub medalioane. Dispuse în
diagonală, seria și numărul, de culoare neagră. În afara
compoziției, jos, în stânga, numele desenatorului, GEORGES
DUVAL Fec., iar în dreapta, numele gravorului, R RUFFE sc.
Revers: clasic și hașuri liniforme de culoare albastru-violet. În
partea de sus și în părțile laterale ornamente clasice iar în partea
de jos chenar din linii drepte. În centru, sus, cartuș curbat cu
inscripția BANCA NATIONALA A ROMANIEI iar dedesubt
valoarea nominală DOUE DIECI LEI. În stânga și în dreapta
câte două medalioane albe cu filigran separate de câte un cartuș
cu valoarea „20”. În plan central un vultur în zbor spre dreapta
cu o cruce în cioc și cu stema României în gheare iar dedesubt
un peisaj ce repezintă un râu cu plute. Deasupra chenarului de
1 http://www.romanianvoice.com/numis/reg_20_3.php
2 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op cit, p. 337.
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Bancnota de 20 lei, tip III, a avut 37 emisiunii: 26
februarie 1909, 29 octombrie 1909, 12 noiembrie 1911, 14
ianuarie 1911,
31
martie 1911,
2
iunie 1911, 13
octombrie 1912, 15 martie 1912, 14 iulie 1912 (directori: V.I.
Bratianu până la alfabetul 1083 și I.G. Bibicescu de la alfabetul
1084), 15
noiembrie 1913, 1
februarie 1913, 19
decembrie 1914, 6
martie
1914, 27
martie 1914, 30
iunie 1914, 15 ianuarie 1915, 12 mai 1916, 26 ianuarie 1917, 6
iulie 1917, 7 martie 1919, 31 iulie 1919, 25 martie 1920, 21
ianuarie 1921, 3
noiembrie
1921, 26
mai 1922, 1
februarie 1923, 23 august
1923, 5 februarie 1924, 12
iunie 1924, 2 octombrie 1925, 14 mai 1925, 10 iunie 1926, 15
decembrie 1927, 7 iunie 1928, 18 octombrie 1928, 31
ianuarie 1929, 19 sep 19293.

100 lei 19104 ( tip II, ianuarie 1910- ianuarie 1942)
Dimensiune: 196 x 113 mm. Filigran: Zeița Roma în
medalionul din stânga în profil spre dreapta, împăratul Traian în
medalionul din dreapta în profil spre stânga, monograma
„BNR” în medalion ornamentat (privită pe avers este inversată),

3 Ioan Dogaru, op cit, p. 36-37.
4 http://www.romanianvoice.com/numis/reg_100_2.php
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„100 LEI ” în cartuș dreptunghiular, cu zerourile drepte,
capetele ovale, „LEI” scris cu majuscule 1.
Avers: Colorit diferit albastru- violet, brun-lila, desen stilizat.
Deasupra, central, un cartuș în care apare numele băncii
emitente, BANCA NATIONALA A ROMANIEI. Sub acest
cartuș sunt imprimate data emisiunii și numărul de control, iar
dedesubt funcțiile ( GUVERNATOR, DIRECTOR, CASIER) și
semnăturile autorizate. Jos, pe un podium, central, este înscrisă
valoarea nominală UNA SUTA LEI. Compoziția centrală redă o
țărancă, în costum popular, șezând pe un covor și avînd o seceră
în mâna dreaptă. În dreapta un craniu de bour, trofeu ce
simbolizează vitejia și vânătoarea, pe ale cărui coarne sunt
așezate fructe, simboluri ale agriculturii și o roată dințată,
simbol al industriei. În fundal este prezentat un peisaj cu un curs
de apă printre dealuri. În stânga și în dreapta, în partea de sus,
două medalioane albe care conțin în filigran monograma BNR
iar în partea de jos, două medalioane albe cu filigran ce îl
reprezintă pe împăratul Traian, respectiv zeița Roma. Între cele
două medalioane din partea dreaptă este reprezentată valoarea
„100” . În colțuri, seria și numărul dispuse pe diagonală, de
culoare neagra. În afara chenarului, în stânga jos, numele
desenatorului, GEORGES DUVAL fec. iar în dreapta jos,
numele gravorului L.Ruffe sc.
Revers: Colorit diferit albastru-violet, brun-lila, desen
arabescuri. Chenar decorativ ornamentat. Deasupra, un cartuș
cu numele băncii emitente, BANCA NATIONALA A
ROMANIEI. În centru, după un cartuș cu filigran, pe un decor
cu fundal geometric, este reprezentată stema României flancată
de câte un panou stilizat în care este valoarea „100”. Dedesubt,
pe trei rânduri, textul penalităților: FALSIFICATORII
ACESTOR BILETE, SI TOTI ACEIA CARI VOR FI/
INTREBUINTAT BILETE FALSE, SAU LE VOR FI
INTRODUS / ÎN TARA, SE VOR PEDEPSI CU
INCHISOARE DE LA 5 PANA/ LA 10 ANI CU
INTERDICTIUNE SI AMENDA, CONF. ART.117 C.P. În
stânga și în dreapta, între cele două medalioane albe, cu filigran,
inscripția ROMANIA. În afara chenarului, în stânga jos, numele
desenatorului, GEORGES DUVAL fec. iar în dreapta jos,
numele gravorului L.Ruffe sc.
Bancnota de 100 lei, tip II, a avut 44 emisiunii: 14 ianuarie
1910, 20 mai 1910, 2 iunie 1911, 15 martie 1912, 15 noiembrie
1912, 12 aprilie 1913, 7 septembrie 1913, 23 ianuarie 1914, 6
martie 1914, 27 martie 1914, 1 octombrie 1915, 12 mai 1916,
22 decembrie 1916, 16 februarie 1917, 22 iunie 1917, 8
octombrie 1919, 25 martie 1920, 14 iunie 1920, 9 februarie
1921, 24 noiembrie 1921, 26 mai 1922, 1 februarie 1923, 23
august 1923, 1 noiembrie 1923, 8 mai1924, 14 mai 1925, 4
februarie 1926, 12 ianuarie 1927, 10 martie 1927, 28 iunie
1 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op cit, p. 341.
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1928, 17 ianuarie 1929, 31 ianuarie 1929, 19 septembrie 1929,
13 mai 1930, 16 octombrie 1930, 31 martie 1931, 22 octombrie
1931, 3 decembrie 1931, 13 mai 1932, 19 februarie 1940 ( doua
emisiuni, filigran diferit), 1 noiembrie 1940 (doua emisiuni,
filigran diferit), 20 ianuarie 19422.

1000 lei 19123 (tip II, mai 1910- iunie 1933)
Dimensiune: 218 x126 mm. Filigran: Zeița Roma în medalionul
din stânga în profil spre dreapta, împăratul Traian în medalionul
din dreapta în profil spre stânga. Monogramă „BNaR” în
medalion circular, „1000 LEI” în cartuș dreptunghiular, cu
zerourile drepte, capetele ovale, „LEI” scris cu majuscule. și
„1000 ” în cartuș dreptunghiular, culoare mai închisă decât
hârtia4.
Avers: Culoare albastru- verzui palid, desen clasic, stilizat.
Chenar ornamentat având laturile din stânga și din dreapta
formate din colonade clasice. Pe latura de sus, în centru, într-un
cartuș rectangular, pe trei rânduri, textul penalităților:
falsificatorii acestoru bilete, si toti aceia cari voru fi
contribuitu/ a se emite sume mai mari decatu acele determinate
prin lege si statute,/se voru pedepsi conformu art.112 si
urmatori din codicele penale iar în stânga și în dreapta valoarea
nominală „UNA MIIE LEI”. În câmp central este prezentat
textul BANCA NATIONALE A ROMANIEI și valoarea
nominală UNA MIIE LEI. Deasupra valorii nominale este
imprimată data emisiunii și numărul de control, iar dedesubt
funcțiile (GUVERNATOR, DIRECTOR, CASIER CENTRAL)

2 Ioan Dogaru, op cit, p. 39-40.
3 http://www.romanianvoice.com/numis/reg_1000_2.php
4 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op cit, p. 347-348.
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și semnăturile autorizate, de culoare albastru palid. În stânga și
în dreapta, sus, două medalioane rotunde, albe cu filigran iar
dedesubtul lor câte un scut, sprijinit de doi grifoni, cu valoarea
„1000”. În partea de jos, în stânga și în dreapta, două
postamente cu fresce reprezentând activități industriale și
agricole și două țărănci ce personifică agricultura și navigația.
Între cele două țărănci, într-un medalion oval, ornamentat, un
caduceu, unelte agricole (în stânga) și activități portuare (în
dreapta). În colțuri, de culoare neagră, numărul și seria de
control. În afara chenarului, în stânga jos, numele desenatorului,
GEORGES DUVAL fecit. iar în dreapta numele gravorului P
Dujardin sc.
Revers: Culoare albastru- verzui palid, desen mărunt cu
arabescuri și panouri mici cu valoarea „1000”, în rânduri
orizontale. Chenar cu linii drepte cu ornamente clasice la
colțuri. În centru sus, într-o coroană de lauri, un medalion
rotund în care este figurată în filigran monograma BNaR.
Dedesubt, un cartuș rectangular alb cu filigranul „1000 LEI”
sub care este un alt cartuș cu valoarea „1000” înscrisă tot întrun filigran. În stânga și în dreapta, sus, scuturi mici cu valoarea
„1000” iar dedesubtul lor câte un medalion alb cu filigran și
câte un medalion cu chip de bărbat în profil. În partea inferioară
a ultimelor medalioane câte un cartuș cu inscripția ROMANIA.
În afara chenarului, în stânga jos, numele desenatorului, G.
DUVAL fecit. iar în dreapta numele gravorului P. DUJARDIN
sc.
Bancnota de 1000 lei, tip II, a avut 30 de emisiuni : 20 mai
1910, 2 iunie 1911, 27 august1911, 15 septembrie 1911, 15
martie 1912, 14 iulie 1912, 23 iulie 1915, 24 septembrie 1915,
24 martie 1916, 12 mai 1916, 15 octombrie 1916, 15 noiembrie
1917, 10 iulie 1919, 22 aprilie 1920, 19 mai 1921, 26 mai 1922,
23 august 1923, 6 martie 1924, 20 noiembrie 1924, 3
septembrie 1925, 4 februarie 1926, 7 iunie 1928, 18 octombrie
1928, 31 ianuarie 1929, 19 septembrie 1929, 16 octonbrie 1930,
31 martie 1931, 22 octombrie 1931, 3 decembrie 1931, 15 iunie
19331.
Declanșarea primului război mondial a influențat politica
monetară a Băncii Naționale a României. Derularea
evenimentelor și previzibila intrare în război a României
produce schimbări și în mentalul colectiv. Populația acționează
ca în momente de criză, încearcă să-și protejeze resursele
investind în lucruri care își conservă valoarea în timp. În aceste
condiții sunt tezaurizate monedele de argint aflate în circulație
ceea ce determină o lipsă din ce în ce mai mare de de semne
monetare cu valori mici, fapt ce dezechilibrează circulația
monetară și obligă banca de emisiune să sporească cantitatea de
bancnote aflată pe piață.

La 1 august 1914, la două săptămâni de la declanșarea
războiului, printr-un Jurnal al Consiliului de Miniștri, ce avea la
bază un referat al ministrului de finanțe E. Costinescu, Banca
Națională a României era autorizată să emită bilete de bancă de
5 lei, în valoare maximă de 25 milioane lei2. Această hotărâre a
fost luată de Consiliul de Miniștri, sub rezerva aprobării de
către puterea legislativă, deoarece Parlamentul era la acea dată
în vacanță. Consiliul general al Băncii Naționale a României
acceptă propunerea guvernului cu condiția aprobării acestei
decizii de către Adunarea generală a acționarilor. Emiterea
bancnotei de 5 lei nu era prevăzută în Statutele Băncii Naționale
a României unde se preciza că valoarea unui bilet nu putea fi
mai mică de 20 de lei însă situația internațională și contextul
intern au impus lansarea pe piață a unei bancnote cu valoare
nominală mică.

5 lei 19143 (tip I, iulie 1914- septembrie1928)
Dimensiuni: 132 x 79 mm. Filigran: culoare mai deschisă decât
hartia, Traian în medalionul din stânga în profil spre dreapta și
Zeița Roma în medalionul din dreapta în profil spre stânga4 .
Avers: Fond: colorit variat, roșu brun, albastru lila, desen
arabescuri. Chenar din linii, drepte, fin trasate, verticale pe
laturile de sus și jos și orizntale pe laturile din stânga și din
dreapta. Deasupra, central, un cartuș în care apare numele
băncii emitente, BANCA NATIONALA A ROMANIEI. Sub
acest cartuș sunt înscrise: numărul de control, data emisiunii și
valoarea nominală, CINCI LEI. Dedesubt sunt prezentate

2 Costin C. Kiriţescu, op cit, p. 95.

1 Ioan Dogaru, op cit, p. 43-44.
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3 http://transylvanian-numismatics.com/portal/modules/myalbum/photo.php?lid=9990
4 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op cit, p. 333-334.
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funcțiile (V. GUVERNATOR, DIRECTOR, CASIER) și
semnăturile autorizate. În stânga și în dreapta, în colțurile de
jos, două medalioane albe cu filigran. În stânga , deasupra
medalionului, țărancă așezată torcând. În dreapta sus, deasupra
medalionului stema țării. În colțuri, seria și numărul dispuse pe
diagonală, de culoare neagra. Pe chenar, în stânga jos, numele
desenatorului, G. DUVAL FEC. ( nu apare numele gravorului).
Revers: Fond: colorit variat, roșu brun, albastru lila, desen
arabescuri. Chenar ornamentat și fire înpletite în jurul
medalioanelor cu filigran. Deasupra, central, un cartuș, ce
segmentează, chenarul, în care apare textul penalităților dispus
pe patru rânduri: falsificatorii acestor bilete, si toti aceia cari
vor fi/intrebuintat bilete false, sau le vor fi/ introdus / în tara, se
vor pedepsi cu inchisoare de la 5 pana/ la 10 ani cu
interdictiune si amenda conf. art.117 c.p. În centru, o țărancă
cu un copil culegand fructe dintr-un copac. În stânga și în
dreapta, în panouri stilizate, valoarea nominală 5 LEI iar
dedesubt două medalioane cu filigran.
Prima emisiune a bancnotei de 5 lei are imprimată data de
31 iulie 1914. Punerea acestei bancnote în circulație, într-un
timp atât de scurt de la izbucnirea războiului, a fost posibilă
deoarece Banca Națională a României luase în calcul, de mai
mult timp, posibitatea emiterii unei astfel de valori nominale și
tipăriseră în Belgia o parte din cupiuri, încă din 1913 1 .
Emisiunea realizată în Belgia în 1913, nedatată și fără
semnături, a fost legalizată prin aplicarea semnăturilor
autorizate și a datei de 31 iulie 1914.
Bancnota de 5 lei avea același regim ca și celelalte bancnote
emise de Banca Națională a României. Problema acoperirii
metalice a noii emisiuni a fost rezolvată printr-o nouă derogare
de la Statutele BNR. Banca Națională a României a fost
autorizată să includă în stocul său metalic, cu obligația
guvernului de a impune reglementarea prin lege a acestei situații
excepționale, suma de 34,8 milioane lei aur pe care o avea la
băncile din străinătate2.

a funcționa în condiții bune. Datorită politicii monetare dusă de
banca de emisiune moneda națională s-a bucurat de o mare
stabilitate, până la declanșarea primului războii mondial, leul
fiind valută convertibilă, la paritate cu francul francez.

Românii, pionieri ai aviației: Traian Vuia,
Aurel Vlaicu & Henri Coandă
Printre inventatorii pe care România i-a dat lumii, un
loc special îl ocupă cei trei pionieri ai aviației. Fără Traian
Vuia, Aurel Vlaicu și Henri Coandă – ingineri și inventatori
români – istoria aviației ar fi arătat, poate, altfel.
e-a lungul vieților lor, cei trei au arătat că aproape
nimic nu e imposibil – nici măcar zborul.

D

Traian Vuia nu s-a lăsat descurajat de sceptici
Traian Vuia s-a născut în 1872 în Imperiul Austro-Ungar, întrun sat din comitatul Caraș-Severin, în familia unui preot. După
ce urmează școala primară la Bujor și Făget, apoi liceul la
Lugoj, tânărul Vuia – pasionat deja de mecanică și fizică,
fascinat încă din copilărie de zmeie – pleacă la Budapesta
pentru a urma cursurile școlii Politehnice. Din lipsa mijloacelor
financiare, renunță la aceste studii și se înscrie în schimb la
facultatea de drept și lucrează în paralel la birouri de avocatură
pentru a-și câștiga existența.
După ce se întoarce la Lugoj, Traian Vuia se dedică pasiunii
sale și încearcă să facă zborul uman posibil. Încearcă să
construiască un prim aparat de zbor, dar renunță la proiect tot
din cauze financiare. În 1902, se hotărâște să plece la Paris,
sperând că acolo va găsi sprijinul și finanțarea necesare. În
1903, el prezintă Academiei de Științe de la Paris un proiect de
aeroplan – susținând că este posibil să zbori cu un aparat mai
greu decât aerul. Proiectul îi este respins, pe motiv că această
chestiune „nu este decât un vis”.

Bancnota de 5 lei, tip I, a avut 13 emisiuni: 31 iulie 1914,
4 august 1916, 26 ianuarie 1917, 16 februarie 1917 (doua
emisiuni, culoare și filigran diferit), 21 august 1917, 25 martie
1920, 22 noiembrie 1928 ( data emisiunii tiparită drept), 22
noiembrie 1928 (data emisiunii tiparită înclinat), 19 septembrie
19293.
Prin legea monetară, din aprilie 1967 și apoi prin Legea de
organizare a Băncii Naționale a României din, aprilie 1880,
sistemul monetar românesc avea toate pârghiile necesare pentru

1 S.Rusentuler,S Marițiu, R. Cîrjan, II, op cit, p. 25.
2 Ibidem, p. 29.
3 Ioan Dogaru, op cit, p. 33-34.
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În pofida scepticismului celor din jur, Traian Vuia nu renunță la
proiect și primește un brevet pentru „aeroplanul-automobil”.
Aparatul – care va fi numit Vuia I și poreclit „Liliacul” din
cauza aspectului său – va fi gata abia în 1905. Avea o greutate
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de 250 de kilograme și un motor de 20 CP. Vuia zboară cu
„Liliacul” pentru prima dată pe 18 martie 1906, în apropiere de
Paris. Aparatul a reușit să decoleze, s-a ridicat la o înălțime de
un metru și a parcurs o distanță de 12 metru. Astăzi pare puțin,
dar pe-atunci era o realizare incredibilă.
Cele mai importante ziare din Occident au relatat atunci reușita
lui Vuia: devenise primul om care a zburat cu un aparat echipat
cu sisteme proprii de decolare, propulsie și aterizare.

Fiindcă patru metri erau pentru mine un record care-mi consacra
maşina. Zburasem şi aceasta era principalul.”
În timpul celui de-Al Doilea Război Balcanic, Aurel Vlaicu a
executat mai multe zboruri de recunoaștere deasupra teritoriului
bulgar. Aviatorul a murit în același an, în septembrie 1913, în
timpul unei încercări de a traversa în zbor Munții Carpați.
Avionul său s-a prăbușit în apropiere de Câmpina.
Efectul Coandă

Traian Vuia se stinge din viață în septembrie 1950. Este
înmormântat în București, la cimitirul Bellu.
Aurel Vlaicu și primul avion conceput, realizat și pilotat în
România
Aurel Vlaicu s-a născut tot în Imperiul Austro-Ungar, în
Hunedoara, în anul 1882. După studii la Orăștie și Sibiu, a
plecat în Germania la studii de inginerie, la Technische
Hoschschule München. A rămas apoi în străinătate, angajânduse la uzinele Opel din Rüsselsheim.

A revenit acasă în 1908 cu planurile pentru un planor, pe care îl
construiește el însuși și cu care face mai multe zboruri în anul
1909. În toamna aceluiași an, se mută în Regat, la București,
unde primește sprijinul autorităților și începe să lucreze la
primul său avion, Vlaicu I, pe care îl testează cu succes în iunie
1910.

Henri Coandă, născut în ziua de 7 iunie 1886, a fost fiul
generalului Constantin Coandă. Pasioant de mic de vânt, Henri
Coandă a vrut să se dedice studiului fizicii, dar a fost împins de
tatăl său spre o carieră militară. După trei ani de studiu la liceul
Sf. Sava, urmează liceul militar din Iași, apoi Școala de ofițeri
de artilerie, geniu și marină din București. Urmează apoi studii
în străinătate, la mai multe facultăți tehnice, după care se
întoarce în țară.

I se dă voie să părăsească armata după ce fusese deja încadrat ca
ofițer activ, căci superiorii lui și-au dat seama că tânărului
inginer nu i se potrivește defel această carieră. Odată scăpat de
această povară, Henri Coandă pleacă – cu automobilul – spre
Orient, călătorind pe ruta Isfahan-Teheran-Tibet. Întors în
Occident, se înscrie la noua Școală superioară de aeronautică și
construcții de la Paris, și termină studiile ca șef al primei
promoții de ingineri aeronautici.
Henri Coandă construiește primul avion cu reacție, pe care îl
prezintă la Salonul internațional aeronautic din capitala franceză
în 1910. A fost doar prima dintre numeroasele sale reușite pe
tărâmul ingineriei. Coandă va continua să construiască avioane
în următorii ani, inovând mereu tehnologia aviatică, iar în anii
’30 descoperă ceea ce cunoaștem astăzi drept „efectul Coandă”
– devierea jeturilor de fluid în apropierea suprafețelor curbe.

Era zborul primului avion conceput, realizat și pilotat în
România. Se întâmpla pe 17 iunie 1910, pe Dealul Cotrocenilor.
Vlaicu I n-a zburat decât 50 de metri, la o înălțime de 3-4 metri,
dar a fost suficient pentru creatorul său: „Nici Alpii nu mi-i
închipuiam mai înalţi ca înălţimea la care mă ridicasem eu.
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Stabilit în străinătate timp de mai multe decenii, Henri Coandă a
revenit în România în 1969. A murit trei ani mai târziu, în
noiembrie 1972, la vârsta de 86 de ani. sursa: http://www.historia.ro/

Tancul, o invenţie românească
Camelia ONCIU

Recorduri greu de egalat
Ettore Bugatti, patronul fabricii care producea automobilul cu
acelaşi nume, încîntat de performanţa lui Calcianu, l-a angajat
pe loc, ca maistru la bancul de probe al firmei sale din Alsacia.
În acest timp, talentatul mecanic a perfecţionat motoarele
„Bugatti“, devenind pilot de încercări. Calcianu a rămas loial
patronului său vreme de şase ani, pînă şi-a terminat studiile la
Şcoala Tehnică Superioară, în 1930, obţinînd titlul
de inginer. A participat şi la nişte curse locale, la circuitele de la
Laffrey şi Miramas, pe care le-a cîştigat. La 21 de ani, a stabilit
un alt record, mergînd cu maşina inventată de el pe distanţa
Bucureşti-Paris în doar 44 ore. Pe circuitul de la Feleac,
performanţa lui din 1936, realizată cu o puternică maşină
Duesenberg, a rămas neegalată şi azi: 3:28:25. Dar destinul lui
Calcianu avea să însemne mult mai mult decît premiile din
automobilism. Timp de doi ani, s-a străduit să perfecţioneze
motorul cu care va fi echipată în cele din urmă teribila armă
blindată inventată de el: tancul.
Statul Major German l-a luat în râs

foto: World War I: Chapter Overview

În 1916, pentru prima oară în istorie, francezii au folosit
în luptă maşinile blindate inventate de un inginer român.
ra în 1916 cînd românul Jean Calcianu a apărut cu o
maşinărie care semăna cu un automobil, dar era placat cu
platoşe de oţel. După mai multe modificări, inovaţia
tînărului mecanic avea să devină temuta maşină de război
nelipsită din dotarea oricărei armate: tancul. Deşi la început
germanii au rîs de neobişnuita invenţie, s-au trezit pe cîmpul de
luptă în faţa unor mastodonţi metalici cărora nu le-au putut face
faţă. Cel ce a realizat primul prototip al acestei arme teribile a
fost Jean Calcianu, un tînăr de 21 de ani, angajat la IAR Braşov,
căruia îi plăceau la nebunie cursele de automobile.

E

Bugatti l-a rugat să lucreze pentru el
Jean Calcianu s-a născut în 1893. În 1914, din Dobrogea a
emigrat în Franţa şi s-a angajat la uzinele Renault. După
încheierea păcii, s-a angajat la Atelierele „Maitre Corniot“, din
Grenoble, pe post de contramaistru. I-a cîştigat admiraţia
celebrului fabricant de băuturi Dubonnet, căruia i-a asigurat
întreţinerea numeroaselor sale automobile de lux. Jean Calcianu
nu era doar un simplu mecanic, avea idei originale, era aproape
obsedat de un automobil pe care îl văzuse cu ceva timp în urmă
şi care fusese construit într-o mică uzină din satul alsacian
Molsheim. Era vorba de o maşină Bugatti. În semn de preţuire,
miliardarul i-a dăruit românului chiar acel automobil.
Aducîndu-i îmbunătăţiri şi inovaţii, a stabilit cu invenţia sa un
record mondial, 173,6 km/h, ceea ce era o viteză fantastică la
acea vreme.
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Calcianu a lucrat la planurile primului tanc realizat de francezi.
Dar invenţia nu a rămas multă vreme secretă. Una din cele mai
versate spioane germane din Primul Război Mondial, cunoscută
sub numele de Frau Doktor, şi-a pus subalternele la treabă.
Frumoasele franţuzoaice au ademenit cu farmecele lor anumiţi
ofiţeri şi au aflat despre invenţia lui Calcianu.
Ciudata maşinărie care avea şenile în loc de roţi a ajuns la
urechile Statului Major German. Examinînd proiectul, inginerii
militari au izbucnit în râs, spunînd că „aşa ceva e o farsă“.
Nemţii erau ferm convinşi că o asemenea maşină echipată cu
plăci de metal, tun, mitralieră, şenile, este mult prea grea pentru
a putea fi urnită din loc de un motor „Renault“. Erau convinşi
că inginerii francezi sunt nişte naivi.
Spaima Kaizer-ului
Nemţii nu dădeau doi bani pe motorul Renault. Cu puţin timp
înainte de izbucnirea războiului avusese loc lângă Lyon, Marele
Premiu al Automobil Clubului Francez, câştigat detaşat de
maşinile germane. Erau Mercedes-uri echipate cu motoare de
avion, cu o capacitate de 115 CP. Automobilele franţuzeşti nici
nu s-au putut compara cu cele germane. La ora aceea nu se
auzise de inovaţiile lui Calcianu. Astfel că, marii specialişti şi
întreaga armată germană au rămas cu gura căscată când pe
cîmpul de luptă francezii au apărut cu mastodonţii de oţel.
Diviziile Kaizer-ului au rupt-o la fugă în faţa duzinilor de
tancuri. Maşinăria lui Calcianu funcţiona. Surpriza pe care
românul o pregătise nemţilor era motorul „Renault“ de un tip
nou, extrem de puternic şi cu consum mic de carburant.
Calcianu a schimbat cu invenţia lui istoria militară. Britanicii au
fost primii care au introdus tancul în producţia de serie, uzinele
Renault, unde era angajat Jean Calcianu, au realizat primul
prototip. Dar la baza acestei revoluţii a industriei armamentului
a stat un roman. (…)
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Calcianu la Braşov
În 1934, Jean Calcianu a obţinut locul I la categoria 2 litri, la
Lemberg Grand Prix. În acelaşi an, împreună cu specialiştii de
la IAR, a organizat primul circuit de curse din România: Marele
Premiu al Braşovului. În 1939, a repurtat o victorie importantă:
a întrecut elita automobilismului german şi francez, câştigînd
Marele Premiu al Belgradului. La Muzeul Automobilului s-a
păstrat o fotografie în care Jean Calcianu stă de vorbă cu Tazio
Nuvolari după cursa de la Belgrad în care a concurat cu fosta
maşină de curse a lui Nuvolari, Alfa Romeo, în 1939. După
război, Calcianu a reparat epavele maşinilor de curse, apoi s-a
stabilit la Braşov, pentru trei ani, alegînd această zonă din
motive de sănătate. S-a şi angajat aici, la fabrica de avioane
IAR, unde se împrietenise cu Petre Carp.
Primele tancuri s-au împotmolit
Tancul reprezintă azi în armată genul de armă din compunerea
forţelor terestre cu următoarele caracteristici: mare putere de
foc, mobilitate şi capacitate de manevră, posibilităţi ridicate de
protecţie a personalului împotriva efectului armamentului clasic
şi armelor de distrugere în masă. Leonardo da Vinci a desenat şi
proiectat prima maşină de luptă care seamănă cu un tanc.
Primele tancuri utilizate în luptă au apărut în Primul Război
Mondial, în bătălia de pe râul Somme, în 1916. Au produs o
impresie deosebită deşi majoritatea, din cele 18 câte au
participat la luptă, după o înaintare de 5 km în poziţiile de
apărare ale trupelor germane, s-au împotmolit în mlaştină.
sursa: monitorulexpres.ro

O aeronavă alimentată cu bio-combustibil
obținut din semințe de muștar a efectuat o
cursă de 15 ore, din SUA până în Australia
Tomi TOHĂNEANU
Primul zbor al unei aeronave alimentate cu biocombustibil a avut o durată de 15 ore. Avionul a decolat din
SUA, de la Los Angeles și a aterizat la Melbourne, în
Australia.
ombustibilul folosit a fost un amestec în care o pondere
semnificativă, de 10%, a avut-o biocombustibilul extras
din semințele de muștar aparținând unui anume soi, nonalimentar și utilizabil în industrie. Marele avantaj al utilizării
bio-combustibilului a fost reducerea substanțială a emisiilor de
carbon, cu 7%.

C

Zborul trans-Pacific a fost efectuat de către un aparat de zbor
Boeing Dreamliner 787-9. Utilizarea exclusivă a biocombustibilului obținut din semințe de muștar ar putea conduce
la reducerea cu până la 80% a emisiilor de carbon, comparativ
cu combustibilul tradițional, folosit pentru alimentarea
motoarelor aeronavelor.
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Semințele muștarului ce aparține sortimentului Brassica
carinata oferă atât ulei care poate fi utilizat ca bio-combustibil,
cât și un nutreț foarte bogat în proteine, pentru animalele din
ferme, având, în plus, proprietatea de a îmbunătăți calitatea
solului în care este cultivat. După 2-3 ani în care pe un teren au
fost cultivate cereale, poate fi plantat acest tip de muștar, pentru
prevenirea degradării solului prin monocultură.
Un singur hectar de teren produce suficiente semințe de muștar
pentru obținerea a 2000 de litri de ulei. Din acesta se produce
bio-combustibil pentru mașini agricole sau, după o procesare
suplimentară, un combustibil utilizabil pentru alimentarea
motoarelor aeronavelor. Din această cantitate se pot obține 400
de litri de combustibil pentru avioane sau 1400 de litri, pentru
tractoare. Spre deosebire de combustibilii clasici, biocombustibilii constituie o sursă de energie regenerabilă și sunt
mai puțin poluanți. Surse: www.theguardian.com, inhabitat.com

Descoperire uriașă: rușii pretind că au cret
o tehnologie inovatoare, care ar putea
transmuta orice element într-un alt
element din tabelul periodic
Vladislav Karabanov
În cadrul unei conferințe de presă care a avut loc la
Geneva, Elveția, la 21 iunie 2016, oamenii de știință ruși au
anunțat faptul că au o tehnologie care ar face posibilă
transmutarea oricărui element într-un alt element din
tabelul periodic al lui Mendeleev.
„Astăzi, aici, la Geneva, putem face publică o descoperire și o
tehnologie care, fără nicio exagerare, ar putea fi de o
importanță istorică pentru umanitate. Esența acestei
descoperiri și tehnologia
aferentă acesteia permit
transformarea elementelor
chimice în alte elemente și
izotopi. Transmutarea se
realizează fără reactoare
nucleare, fără apă grea sau
ceva
de
acest
fel.
Abordarea
noastră
de
transmutare a elementelor
chimice
este
una
biochimică, naturală. Este încă prea devreme pentru a înțelege
pe deplin importanța economică și umană a acestei tehnologii.
Nu ar fi o exagerare să spunem că această descoperire este o
adevărată revoluție, va deschide un nou capitol în progresul
nostru tehnologic”, a declarat cercetătorul rus Vladislav
Karabanov.
Invenția se referă la o transmutare chimică a izotopilor
radioactivi ceea ce ar permite obținerea unor elemente rare și
valoroase precum poloniu, radoniu, franciu, radiu și actinide –
actiniu, toriu, protactiniu, uraniu, neptuniu dar și a diverșilor
izotopi ai acestora și ai altor elemente. Descoperirea a fost
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făcută de doi oameni de știință care, potrivit rapoartelor, au
încercat să găsească o metodă de a alimenta o navă spațială,
folosind orice element găsit în spațiul cosmic. Dacă este așa,
atunci visul alchimiștilor a devenit realitate!

Fotografierea semnalelor Wi-Fi ne arata
cat de mult ne sufoca !

Reguli de aur pentru tăierea pomilor
fructiferi
Roxana DOBRE
Reguli de aur privind tăierile la pomii fructiferi,
divulgate chiar de cei mai buni specialiști! Experții au decis
să împărtășească câteva secrete privind tăierea pomilor
pentru pomicutorii care încă nu au reușit să ofere livezii un
aspect demn de apropierea primăverii!
informație utilă pentru pomicultori ar fi faptul că
alegerea formei de coroană depinde de tendințele
naturale de creștere a pomului, care sunt determinate de
particularitățile biologice ale soiului și portaltoiului, de cerințele
față de lumină, aer, de destinația producției, cum ar fi pentru
consum local, export sau industrializare.

O
Ştim cu toţi cât de nocive sunt undele electromagnetice
utilizate pentru transmiterea internetului cunoscute drept
Wi-Fi, unde care au între 2,4 – 5 GHz, în funcţie de cât de
avansat este router-ul.
eea ce nu vedem cu ochii fizici, dar asta nu înseamnă că
nu exista, sunt tocmai aceste emisii Wi-Fi care
interacţionează cu biocâmpurile noastre (chakrele şi
aura), iar persoanele slabe, vor fi imediat năucite de aceste
emisii, care supun organismul la nişte presiuni cu greu
imaginabile, motiv pentru care în ultimii ani a crescut şi rata de
cancer în rândul oamenilor.

C

Citez de pe descoperă.ro:
“Un student de la Universitatea Newcastle a realizat un proiect
impresionant, reuşind să fotografieze semnalele Wi-Fi. Luis
Hernan a vrut să afle cum arată semnalele care ne ţin conectaţi
la Internet, semnale care în mod normal sunt invizibile.
Proiectul lui, numit Digital Ethereal, îşi propune exact acest
lucru: să arate lumii întregi lucrurile invizibile din jurul nostru.
Luis este interesat în special de undele wireless, pe care ne
bazăm din ce în ce mai mult şi care, în aceste fotografii,
seamănă cu nişte fantome, cum le numeşte chiar el. Aceste unde
au forme diferite, îşi schimbă mereu poziţia şi forma. Cu
ajutorul unui instrument realizat de el, studentul a scanat
reţelele wireless şi apoi le-a transformat în culori, folosind un
aparat fotografic cu expunere îndelungată, pentru a surprinde
aceste reţele.” Luis a realizat şi o aplicaţie pentru Android,
Kirlian, care poate fi descărcată gratis şi care permite
utilizatorilor să vadă semnalele Wi-Fi din jurul lor.
https://play.google.com/store/apps/details?id=processing.test.kirlian_device&hl=en_GB.
SURSE: http://www.descopera.ro/dnews/12799457-lumea-invizibila-din-jurul-nostru-cumarata-retelele-wireless-galerie-foto
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„Pentru a forma o coroană, atribuită pomilor viguroși fără
suport, este necesar ca în tehnica lucrărilor de formare a
scheletului pomului să se țină cont de anumite valori. Astfel,
unghiul de ramificare, format dintre o ramură de la scheletul
pomului și cea de la axul acestuia, trebuie să fie în limitele 4560˚, iar unghiul de divergență format dintre două ramuri de
schelet alăturate să fie nu mai mic de 90˚, dacă într-un etaj sunt
amplasate patru ramuri de la scheletul pomului”, spune Sergiu
Popa, expert în horticultură.
Soiuri diferite, reguli diferite
Astfel, Sergiu Popa divulgă câteva dintre regulile în tăierea
pomilor, specifice diferitelor soiuri.
„Este un domeniu foarte vast și pentru fiecare soi trebuie de
urmat reguli diferite în tăierea și formarea coroanei. De
exemplu, pentru măr, altoit pe portaltoi de înălțime mare și
mijlocie, asociați cu soiuri de aceeași vigoare, sunt
recomandate formele de coroană palmeta etajată cu brațe
oblice, palmeta liber aplatizată și piramida mixtă de volum
redus. Nucul este recomandat de a fi condus după piramida
neetajată și vasul ameliorat. Se recomandă de a fi întreprinsă
tăierea pomilor în primii ani de vegetație de persoane
calificate”, a mai subliniat specialistul.
„Este foarte important să se țină cont la tăierea pomilor de
densitatea mugurilor pentru a putea norma roada, pentru a
avea o producție programată. Noile tendințe generale în acest
domeniu se referă la faptul că, pentru a obține o recoltă bogată,
se apelează la sistemele superintensive. Astfel, trebuie de știut
că pomii tineri au tendința de a avea mai multă vegetație în vârf
și este necesar ca să fie mugurele terminal și câțiva muguri din
partea superioară a ramurii, precum și să se schimbe poziția de
creștere a vlăstarilor din verticală în orizontală”, mai explică
specialistul.
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trebuie să fie lăsat fără ramuri pentru a permite pătrunderea
luminii şi o circulaţie eficientă a aerului.
Când pomul este tânăr se face o tăiere simplă de creştere, după
doi sau trei ani se trece la aceste tăieri productive care au ca
scop mărirea producţiei şi dezvoltarea armonioasă a pomilor.
Tăierile de rodire se fac diferit pentru diferitele specii de pomi
fructiferi. Merii şi perii au mare nevoie de toaletări pentru a
produce fructe mari, în timp ce la vişin şi la cireş, tăierile pot fi
făcute şi la finele verii, după recoltare, şi nu trebuie să fie
intense.
Pomi fructiferi care necesită tăieri anuale sunt: mărul, părul,
piersicul şi prunul; pomi care necesită tăieri o dată la doi ani sau
mai mult sunt: gutuiul, caisul şi cireşul, pentru aceştia tăierea se
face pentru a da o formă coroanei şi pentru a limita în mare
măsură dezvoltarea pe înălţime.
Curăţarea pomilor primăvara. Boli care îi afectează
De asemenea, până la pornirea în vegetaţie, trebuie executate
tăieri cu caracter fitosanitar.

Când se efectuează lucrările de tăiere a pomilor
În cazul pomilor fructiferi, tăierile în uscat trebuie să înceapă
atunci când nu mai sunt aşteptate geruri cumplite. Sigur că
niciun an nu este identic cu altul, dar statistic, începutul lunii
martie poate fi favorabil începerii lucrărilor de tăiere în uscat,
în livezile de pomi.
Atenție! Tăierile executate mai devreme pot slăbi rezistenţa la
gerurile care mai pot surveni. Este stabilit că pomii care nu au
fost supuşi tăierilor au rezistat mai uşor gerurilor decât cei care
au suportat acţiuni de tăiere înaintea apariţiei acestor geruri.
Acest fapt a fost remarcat mai ales la speciile cu sensibilitate la
ger (piersic, cais, păr sau prun). Mărul, atât prin soiurile sale
mai vechi, dar mai ales prin anumite soiuri recent obţinute se
dovedeşte, de asemenea, sensibil la ger.Sursa: www.ziarulnational.md

Curăţarea pomilor primăvara.
Tăieri de rodire
La începutul primăverii se fac tăieri de rodire, pentru
sporirea potenţialului livezii. Dacă au o coroană prea
bogată, pomii se încarcă de fructe care rămân mici.
otodată, în lipsa tăierilor, după 5-7 producţii mari, pomii
nu mai rodesc deloc şi se declanşează procesul de uscare
prematură.

T

Mărul, părul şi gutuiul pot fi afectaţi de focul bacterian al
rozaceelor (Erwinia Amylovora), care poate supravieţui peste
iarnă în ulceraţiile care s-au format în sezonul anterior pe
ramuri şi trunchi şi poate să devină o infecţie activă din nou în
primăvară.
Astfel, se impune tăierea ramurilor afectate la o distanţă de cel
puţin 50 cm sub limita prezenţei simptomelor. Întregul material
vegetal se va strânge şi se va distruge prin ardere. Instrumentele
folosite la tăiere vor fi dezinfectate după fiecare utilizare cu
hipoclorit de sodiu 10%, concentraţie de 1%.
Ulceraţiile de pe trunchi vor fi extirpate, inclusiv ţesutul
marginal de 2 cm, iar rana se dezinfectează. Rănile rezultate la
tăiere, vor fi dezinfectatee cu 1% oxiclorura de cupru.
De asemenea se realizează îndepărtarea fructelor mumifiate
rămase în coroane pomilor sau cele căzute pe sol, împreună cu
frunzele căzute pe sol, şi incorporarea lor în sol printr-o arătură
(săpătura) adâncă sau îndepărtarea din livada şi arderea lor
împreună cu ramurile şi lăstarii atacaţi.
Curăţarea pomilor primăvara. Tăieri de corecţie
Pe durata perioadei de vegetaţie se pot face tăieri de corecţie,
mai ales la sfârşitul primăverii când pot fi văzuţi bine mugurii
floriferi care sunt diferiţi de mugurii care formează
ramuri. Mugurii floriferi au forma rotundă şi se formează pe
partea de la baza ramului, mugurii lemnoşi se formează spre
vârful ramului şi au formă alungită. La tăiere se urmăreşte să
rămână pe fiecare ram 3-4 muguri floriferi şi un mugur din care
se va dezvolta un nou ram; mugurele de ram pe cât posibil
trebuie să fie pe partea exterioară a coroanei. Surse: agrointel.ro,
gradinadeacasa2.wordpress.com, gazetadeagricultura.info

Astfel, dacă nu aţi toaletat pomii toamna, primăvara trebuie să
răriţi coroana, înlăturând ramurile uscate, rupte sau care sunt
prea apropiate, şi să o menţineţi la o înălţime potrivită. Mijlocul
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19 principii de aur ale Mariei Montessori,
cel mai mare pedagog din istorie, pentru
creşterea corectă a unui copil
Maria Montessori, medic şi pedagog italian, a fost cea
care a descoperit şi a perfecţionat o metodă de educaţie a
copiilor ce pune accentul pe dezvoltarea independenţei şi pe
o intervenţie redusă a adulţilor.
formulat o serie de principii pentru părinţi, considerate
fundamentele educaţiei.

A

17. Un aspect foarte important este mediul în care locuieşte
copilul şi în care nu trebuie să se regăsească obiecte inutile.
18. Întotdeauna vorbeşte şi comportă-te cu copilul folosind cele
mai bune maniere şi oferă-i tot ce ai mai bun în tine.
19. Ajută-ţi copilul să-şi depăşească imperfecţiunile. Fă acest
lucru cu grijă, reţinere şi în linişte, cu înţelegere şi dragoste.

Anatomia înţelepciunii

Bibl. Elena OLARIU - Răducăneni, jud. Iaşi
Plină de înţelepciune, mintea
Cumpăni a creuzetului vreme – fapte ce
în valuri lungi de neguri,
cu parfumuri nestemate
satură pământu-acesta însetat şi-al
cărui lapte - îl secase din prea multa foame,
pe ţarina goală trăind cel urgisit...
Maria Montessori s-a născut în Italia, în 1870, şi deşi iniţial
planul său era să devină inginer a abandonat această posibilă
carieră pentru a deveni medic. A demonstrat că fiecare copil
este o personalitate unică, independentă, care învaţă cel mai
uşor prin activitate individuală practică, devenind foarte
cunoscută prin formularea unor reguli scurte, dar memorabile
pentru părinţi, scrie brightside.me.
Aceste reguli sunt în esenţă simple, dar foarte înţelepte:
1. Copiii învaţă totul din mediul înconjurător.
2. Respectă copilul în toate manifestările lui.
3. Oferă-i libertate de mişcare în siguranţă.
4. Oferă-i libertatea de a alege.
5. Dă-i şansa să câştige tot mai multă independenţă.
6. Învaţă-l prin prezentarea activităţii, nu prin corectare.
7. Împlineşte-i nevoile şi, în acelaşi timp, ajută-l să vadă care
sunt şi nevoile celorlalţi.
8. Ai răbdare. Dacă un copil are nevoie de mai mult timp pentru
a învăţa ceva, acordă-i-l.
9. Un copil care este criticat frecvent învaţă să-i judece pe alţii.
10. Dacă un copil se simte acceptat, învaţă să aibă încredere în
el.
11. Respectă-ţi copilul atunci când a greşit şi îşi poate repara
greşeala. Opreşte-l atunci când acţiunile pe care vrea să le facă
sunt potenţial periculoase.
12. Nu-ţi vorbi de rău copilul, indiferent dacă acesta este sau nu
de faţă.
13. Concentrează-te mai degrabă pe ceea ce vrei să educi bun în
el, nu pe răul pe care vrei să-l eviţi.
14. Întotdeauna fii pregătit să răspunzi când te solicită copilul,
căci atunci are nevoie de ajutor.
15. Când nu are nevoie de ajutor, nu interveni.
16. Nu întrerupe un copil când este concentrat asupra unei
activităţi: se odihneşte, lucrează sau doar îi observă pe alţii.
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Traversând cu mintea-i clară
Limpezimea-neguroasă a-ndoielnicilor
vise – ţara vrând s-o traverseze din
Carpaţi şi pân-la Tisa - Eminescu
Îşi semnase propria sentinţă: la nebuni
Poetu-acesta! Prea ne stă-n cale acum...
Rătăcind prin a grădinei de flori plină
Şi cu pietre, lângă-o şubrezită rădăcină,
De a secetei-nsetare o-nvechită cărămidă
Lovi geniul lângă tâmplă, din arcadă ţâşnind
Sânge...Şi în greaua-i zvârcolire somnul
Morţii îl cuprinse; cine te ucise oare:
Bietul nebun sau pleiada României?!...
Suflet de toamnă – femeia
Femeia este ca sufletul toamnei:
cu frunze aurite îmbracă natura-i divină şi
cu parfumul discretelor roade îmbălsămează bărbatul....
Cât de frumoasă treci prin lume, femeie!...
Răscumpărata
Îi dase soartă grea divinul:
Prin moartea ei din timpul vieţii
Pământul să renască iarăşi şi din
Pământ izvoarele cu apă vie...
La-nceput păruse joacă: nu moare
Sufletul pribeagului prin astă lume –
Ce-i trupul, vai, o ghilotină, mai mare sau
Mai mică, ce ţine strânsă frica – vai ce
Frică, că mâine, călcând - din greşeală chiar,
Oprobiul asupra sa veniv-a...
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Căutătorul de comori
Nu-i greu de dus în spate jugu-acesta, îşi spuse;
Pe drumul strâmpt, mult prea strâmpt,
Pribeaga, cu tălpile ucise de pietrele-ntâlnite
Arareori fruntea de mai ridică şi-atunci
Milă, iertare şi sfârşit îşi cere...
Un fulg pe cer, o stea zări în miez de noapte;
Strălucind asupra-i o clipă crezu că visul e aproape:
Răscumpărata, va pleca întocmai, cum
Morţii pleacă în sicrie...
Dar steua-fulg, căzu spre alte zări nu-i veni vremea...

A fost odată un sărman
Care umbla dup-o comoară
Și an de an căta în van,
Pe ici și acolo, într-o doară.
Românul meu, sărac fiind
Voia să se îmbogățească
Și se temea, că-mbătrânind,
Nu avea vreme s-o găsească.
A mers la Praga și Berlin
Și a cutreierat Parisul,
La Lisabona și Kremlin,
Cu ochii lui să-și vadă visul.
La Sofia și la Madrid
Și la New York și Costa Rica,
Ba pe sub poduri, ba-ntr-un zid,
El n-a descoperit nimica.
Dar într-o noapte a visat
Și-o voce îi cerea, de probă,
Să se întoarcă iar în sat
Să scotocească după sobă.
Iar el acasă a venit
Și după sobă-n chilioară
El visul și-a îndeplinit
C-a dat acolo de-o comoară.

Utilul și plăcutul
Prof. Petruș ANDREI - Bârlad
Utilul și plăcutul-mbină arta
Pornind, desigur, de la realitate
Și cred că îmi veți da cu toți dreptate
Ca s-amânăm pe altă dată cearta.
Doar trei principii sunt legiferate
De când luptau Atena și cu Sparta
Furtunii deschizându-i-se poarta
Când vase multe fost-au înecate.
De ne păstrăm, în Ideal, credința
Ne înălțăm în Elizeu ființa
Și-n acest caz e de prisos minciuna.
În muzică, în vers și în pictură
Nu trebuie să ne-ncărcăm cu ură
Frumos, și Adevăr, și Bine-s una.
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Să crezi în visul tău mereu
Și pentru el să lupți întruna,
Cu tine este Dumnezeu
De crezi în El întotdeauna.
De multe ori găsim în noi,
Ce căutăm în zări albastre
Iar când ne copleșesc nevoi,
Comori sunt inimile noastre.
Ultima dorință
Mariei Tănase
Să-i săpați fântână în pământ
Chiar de veți vedea ce greu se sapă,
Să găsiți în el izvorul sfânt
De la care cântecul s-adapă.
Nu se surpă peste el zidirea,
Apa vie-n el nicicând nu seacă,
Cel ce-n viață și-a găsit menirea
Peste pietre, însetat, se pleacă.
Afli-ntr-nsul miere de cuvânt
Și devii, în artă, meșter faur
Iar la rându-ți ești izvor de cânt
Numai dacă-ai inima de aur.
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Marea Doamnă a băut odată
Dintre-aceste tainice izvoare
Și-a cântat cu vocea-i minunată
Dragostea ce-n veci de veci nu moare.
Visare
Trec zile după zile-n zbor
Ca roi de-albine
Pe-al albăstrelelor covor
De miere pline.
De-aș fi pe aripi de vânt
O adiere
Și refrenul unui cânt
Dar și durere.
S-adorm în cântec de caval
Pe-ntinsa mare
Purtat de coama unui cal
În depărtare.

Poeme de dragoste
Prof. Corneliu VĂLEANU – Iași
Adâncul nopţii vine...
Adâncul nopţii vine şi totu-n lume doarme,
Doar dorurile noastre nu vor ca să se sfarme,
Adâncul nopţii trece şi zorii bat în geam,
Cad stelele-ntruna desprinse de pe ram.
Pe pleopele-ostenite iubirea e de rouă
Şi vraja ce-o cuprinde e veşnică şi nouă.
De teamă să n-o pierdem,întindem braţele apoi,
Să ne curindă-n somnu-i mai dulce pe-amândoi.

Să merg pe-un nor spre asfințit
Avid de ceruri
De Crucea Sudului sfințit
Cu vii misteruri.
Și, doar ca să mă lămuresc,
Mai scriu o carte
Iar clipele călătoresc
Tot mai departe.
Mă uit în ceașcă și-n ghioc
Să dau de tine
Și-aștept să pice un noroc
Ce nu mai vine.

O nouă primăvară...
O nouă primăvară în suflet ne-a pătruns,
Iubirea îşi desface petalele-i de vis,
Ne-nbată cu parfumul livezii de cais,
Chemările din inimi se zbuciumă-n ascuns.
Vorbim mereu de doruri şi cât le dăm răspuns?
Privirile ard flăcări de patimă şi ni-s
Asemenea furtunii ce-n sine s-a închis
Că nu are puterea distrugerii de-ajuns.
Dar căutând izvorul din care să sorbim
Cu gura arsă sărut de miere şi venin
Şopti-vom doar în taină cu teamă: „Ne iubim!”
De-o nouă primăvară mi-e sufletu-acum plin,
E-o magică chemare în care ne robim
În cesurile nopţii de vrajă şi de chin.
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Cât încă eşti...
Eu mai rămân.Să plec mă doare,
Prea trist aş fi-n singurătate,
În taină cine ar mai bate
La poarta sufletului,oare?...
Cât încă eşti aici,nu poate
Iubirea nimeni s-o doboare,
De dragul tău nimic nu moare,
De dragul tău în lume-s toate.
De aceea nu pleca!...Străbate-mi
Somnul cu reci şi dulci fiori,
Din pieptul tău bătăi de patimi
Chema-vor stins dorinţe-n zori
Şi-atunci în inimă tu bate-mi
Neliniştea vrăjitelor comori.

Te-ating uşor şi nu ai glas:
De ce-ai rămas?De ce-ai rămas?...
La piept încerc să te cuprind,
Din vrajă vreau să te desprind
Şi-atunci trezindu-ne-amândoi
Să plouă roua peste noi.
Dar visul s-a sfârşit! E vis!...
Te caut şi tot singur mi-s,
Aştept să vină noaptea iar,
De n-ar fi visul în zadar!...

Un dor m-a prins...
Un dor m-a prins de-a ta făptură,
În taină-ncerc să te-ntâlnesc,
Să-ţi spun încet cu a mea gură
Cuvinte dulci ce chinuiesc.
Şi mână-n mână pe cărare
Vom merge-alături amândoi,
Ne vom opri departe-n zare,
Pe iarba crudă din zăvoi.
Ne prindă-amurgul cu-a lui vrajă,
Vom asculta sfântul izvor,
Pe boltă steaua va fi strajă
Şi codru-altar izbăvitor.
Înfioraţi,ne vom atinge
Încet,într-un sărut de foc,
În iarbă licurici s-or stinge,
Te voi curpinde de mijloc.
Se va-nvârti cu noi pământul
Şi cerul va cădea pe noi,
Din crâng se va porni şi vântul...
Ne vom trezi din vis apoi.
De n-ar fi visul în zadar

Cronică de Primăvară
Prof. Vasile LARCO – Iași
Rai e primăvara-n sat,
Umblă-n flori albinele,
Ies ţăranii la arat
Şi la gard, vecinele.
Miei se zbenguie la stână,
Sus, în cer e-o ciocârlie,
Un bătrân şi o bătrână
Merg să cumpere scrumbie.

Mă visam cu tine-n zori,
Când roua cade peste flori,
Şi steaua încă n-a murit:
De ce-ai venit?De ce-ai venit?...

O ţigancă-n paneraş,
Firavele viorele,
Le aduce la oraş
Pentru ochii dragei mele.

Făptură-nvăluită-n vis,
Trecând prin ochiul meu închis,
Cu farmec blând pe chip senin
Icoană-mi eşti să mă închin.

Pomii se îmbracă iar,
Îşi refac a lor coroană,
Stau copiii ca pe jar,
Vor să iasă la hârjoană.
Dragostele se-nfiripă,
Însă e un vechi păcat,

M-atingi uşor şi totuşi tac,
Sunt mut ca lebăda pe lac,
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Că pe-a timpului aripă
Vor zbura pe rând din sat.
Trec romantic rândunele
Peste crestele cochete
Şi prin gândurile mele,
Când moderne, când ascete,
Îşi fac cuibul. Dar mă doare
Că odată-or să dispară
Şi doar penele uşoare
Vor rămâne peste ţară.
Bine că natura-i verde (acrostih)

Luna Martie
E luna când s-agită norii,
S-adună ciutele în cete,
Vin turturelele, cocorii
Și berzele în sat... la fete.
Dorință
I-aș dedica femeii versul,
Aș umple cupele cu vin,
I-aș dărui și Universul…
Dar teamă mi-e că-i prea puțin!
Femeii, de ziua ei

Bun venit iar primăvară!
Iarna iată că abdică
Noaptea nu mai e „polară”
E din ce în ce mai mică.
Ceasul îl vom da-nainte,
Asta-i de luat aminte!

În dar să i se-ofere-o floare,
Un cer senin, un Univers,
Căci e o stea strălucitoare
Și muză pentru orice vers!

Nu mai e de stat în loc,
Au trotil sub tălpi flăcăii,
Tropăie, se prind în joc
Unde? Chiar în gura văii.
Rândunelele-s venite,
Au de construit căsuțe,
Iar pe drumuri prăfuite
Vin în stoluri vrăbiuțe.
E feeric pe la sate,
Râd bătrânii pe afară :
Dup-o iarnă grea cât toate,
Este iarăși primăvară!

Prinse-n brațele iubirii,
Fetele se pierd cu firea:
Uită tabla înmulțirii
Și învață… înmulțirea.

Mamă în anii de liceu

Unui Soţ
Dintre-atâtea mărțișoare,
Câte or mai fi sub soare,
Șnurul simplu i-e pe plac...
Prins la sticla de coniac.
De 1 Martie

Ispas1 (fabulă-sonet)
De Înălţarea Domnului, se spune,
Că au şi caii Paştele atunci
De-aceea n-o să-i întâlnim prin lunci
La muncă puşi, ci-s liberi prin păşune.
Un armăsar ce-i priceput la punci
Ca un boxer, dorind a se expune,
Porni-n galop spre iepe prin comune
Ce nu erau în hamuri la bihunci.
Măgarul a ţinut şi el să meargă
Pe lângă amorez spre zarea largă
Şi observând alese tinerele
Nătângul s-a şi repezit la ele
Cu-a lui grimasă şi-a stricat tot rostul…
MORALA- I: Nu plecaţi la drum cu prostul!

Primiți în dar o viorea,
Un tril, un susur de izvor,
Un răsărit, primiți o stea
Și-un curcubeu, drept mărțișor!
Femeia salariat și cura de slăbire
Cura sigur i-a priit,
După cum se dovedește:
Că de când ea a slăbit,
Șeful nu o mai slăbește!
Familie de muzicieni
De-o viaţă-ntreagă-s împreună
Şi liniştea-n cămin domneşte:
Bărbatu-i cântă des în strună,
Iar ea cât poate îl struneşte.
Principii istorice

1. De Înălţarea Domnului (Ispas) este şi Paştele cailor (Joia iepelor)
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Românii pe pământul sfânt
Vor face, veşnic, împreună
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Cu libertatea legământ
Şi cu Unirea casă bună.

Mă botez în cuvinte
sub un pseudonim local.
Nu vreau să mă recunosc vinovat
în versurile din poeme
înainte de cununie.

Pământ străbun
Aceasta este ţara noastră,
Aşa cum un istoric scris-a:
Din nord la Dunărea Albastră
Şi de la Nistru pân` la Tisa.

Nu vreau să ştiu de moarte
c-un nume real
şi nici muzele n-o să le ştiu
în carne şi oase.

România Pitorească
Vreau să-i scriu mamei
cu gesturile naive de copil
necuvintele păstrate-n amintiri.

Este-un pom ce are, iată,
Rădăcina-nfiptă-n mare
Şi coroana îndreptată
Înspre vechile hotare.
Farsorul de Paşte
După cum îi este felul,
Hotărât în plin prier,
El de Paşte-ar vinde mielul
Pregătit de un hingher.

POEME

Nicolae VĂLĂREANU SÂRBU- Sibiu

Ce cred şi nu cred
Nu mă deschide să vezi cum sunt,
de ce strig prin cuvinte
de mi se pierde suflul,
mă lasă între ce cred şi nu cred
din tot ce mi se spune
până mă vindec de răutăţile înghiţite cu totul.

Nu ştiu nimic despre umbre
Cineva mă strigă cu nume necunoscut
şi-n urechi curg sunete de flaut
pe care nu le percepe timpul
în care mă scald ca într-o mare
fără ţărmuri.
Noaptea mă înfăşoară şi ea cu in
mieliţat manual.

Încep să mă prind cu funii de cer
fără să muşc din fructele mâniei,
caut drumurile care trec prin anotimpuri,
să nu hoinăresc degeaba prin lume
ci să-mi pun piatra de hotar
dincolo de orizontul ştiut de hoţi
unde pot dormi liniştit
cu amintiri cu tot.

Nu ştiu nimic despre umbre
dar ştiu despre întunericul din lume
pe care nu-l vede nimeni din umbră
şi nu-l scoate la lumină.

Sub un pseudonim local

Când o să se facă ceva
n-o să vă spun
mai bine scriu, să se păstreze.

Risipesc iluzii ascunse dincolo de realitate,
strâng în mâini frunze veştede,

Toţi cei care-l văd sunt orbi,
sunt îngheţaţi de nepăsare şi visează
prin vorbe.

toate culorile toamnei mă dor
cu nostalgiile uitate acasă
pe hârtii volante, scrise.
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Tot ce o să scriu

Tu nu mai ai aripi

Deseori mă închid în sănătatea cuvintelor,
îmi plac tăcerile care se degaje
şi rămân în miezul înţelesului personal
în care inima pulsează pe note virtuale.
Sunetele vibrează cu aripile deschise,
cad în cântec,
le ştiu toate nuanţările
şi alunecările dese în emoţie.

Îşi punea iubirile în cutii
şi le dădea drumul pe apă

Am pierdut ocazia să sar din vorbe,
să cuget la ce vor să spună
ca cel mai virtuos cititor
ce-şi pulverizează prin gânduri
aroma cărţilor cu poeme
recitate cu sufletul plutitor.

Vroia să fie liberă lîngă mine
să nu mă mintă,
noaptea o dorea una de mireasă
cu braţele încolăcite după mijloc
şi ochii în tavanul gîndurilor,
le înghesuia flămînde între coapse.
S-a făcut dimineaţă
ca într-un turn fără clopote
din care zboară păsări de noapte
speriate de răsăritul soarelui.
Tu nu mai ai aripi
doar mângâieri pe nervura vorbelor
care-mi schimbă ziua,
o botează în sângele luminii.

Dor de primăvară
Veniamin BOȚOROGA
De primăvară dor mă prinde,
Ființa întreagă mi-o cuprinde,
Să văd gingașii ghiocei,
Pe deal alergături de miei.

Aşteptarea curge precum apa
Tu locuieşti într-un ţinut
dintr-o lume imaginară
în care femeile zâmbesc rar
şi bărbaţii învaţă să le fure surâsul.
Eu rămân în acest univers cu decor,
un călător pe acelaşi drum
pe care trec pescarii la râu,
să-şi vindece tumultul pătimaş
şi peştii nu-l înţeleg.
Aşteptarea curge precum apa
şi clipocitul ei îmbracă tăcerea
c-un surâs închipuit
care vindecă răni.

Mi-e dor de câmpuri înverzite
Și de livezile înflorite,
Aștept un post dus cu căință,
Speranță întru biruință.
Mi-e dor să fiu în sărbătoare,
Ce vine cu lumină mare,
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Lumina sfântă a Învierii
Care dă viață primăverii.
Formă a rugăciunii

Cu marea duc o luptă
Corabia mi-e ruptă
Refugiul meu în plâns
Primește un răspuns.

Cu Tine, Doamne, vorbesc
Prin vers și poezie,
Vreau pacea să-mi găsesc,
Cu ruga-ntrutrezvie.

Pe cale vine Hristos,
Mi-e ruga cu folos,
Nu mai pot fi răpus,
Dând mâna lui Iisus.

Cuvinte puse-n rime
Eu tot șoptesc mereu,
Trăiesc starea de bine,
M-aude Dumnezeu.
Formă a rugăciunii
Este poezia mea,
Prin harul mângâierii
Hristos mi-e alinarea.
S-aude un vânt
S-aude un vânt,
Un vânt pe Pământ,
E vânt de primăvară,
Ce bate peste țară.
S-aude un vânt,
Ce strigă urlând,
Bate-n miez de noapte,
Venind de departe.
S-aude un vânt,
De el mă-nspăimânt;
Și mă prinde frica
Doar de-i văd aripa.
S-aude un vânt
Sumbru de mormânt,
Vânt de vijelie
Spre jale pustie.

Iarna din… primăvară

Bibl. Elena OLARIU – Răducăneni, jud. Iași
Ianuarie, 2017, de cum îşi arătă primii licurici de
lumină printre gene îşi propuse a ne face cunoştinţă cu o altfel
de căldură. După om şi caracterul fiecăruia. Unii, fireşte au
primit darul începutului de an – zăpada, cu bucurie : avea să fie
un an bun pentru agricultură. Pentru că din partea autorităţilor,
trebuia să-şi burduşească propriile buzunare mai întâi, după care
să mai vadă şi de micime. Adică poporul nevoiaş. De la oraş au
la ţară. Ca urmare a revoluţiei din 1989 începuse a se alinia
opiniile citadinilor cu ale ruraliştilor. Numai că el, bieţul ţăran
tot la coarnele plugului rămâne, fie el şi de la tractor. Care
tractor, ale noastre - toate au luat drumul Occidentului, vândute
la fier vechi ; bietele noastre tractoare roşii de la Braşov !!! Se
întorc în ţară transformate în bolizi de altă culoare, la preţuri
exorbitante şi noi, capitalişti în devenire, şomăm. Ne plângem
de milă, aruncând privire triste spre ţarina altădată în floare şi
aşteptăm bruma de finanţare de la U.E. Cum toate s-au scumpit
şi caii mor din picioare de seceta foamei, brazda nu mai
răscoleşte pământul cum ar trebui ; sămânţa - înainte să moară,
nu este îngropată adânc în pământ iar ciorile, da, autohtonele
ciori îşi asigură hrana cea de toate zilele cu sămânţa din
brazdă…

Marea vieții
Răsar în viață valuri
Din suflet peste maluri,
Să-nnece-a mea ființă,
E-ntreaga lor dorință.
Scăldată-n tulburi ape,
Ființa-mi vrea să scape,
Caută cu ardoare
Limanuri de salvare.
Mă lupt cu marea vieții
Din anii tinereții,
Răspuns la roada bună
Vrăjmașul dă furtună.
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Ploile, până şi ele au fugit de frica sărăciei acestui
urgisit popor – biet de el săracul, crăpăturile din pământ
arătându-ne locul unde ne vom retrage mai târziu ori mai
devreme… Din adâncul pământului răsar vene tectonice,
duşmănoase, prăfuinde, aducând spiamă, nesomn, eclipse de
lună şi de soare.
Vai de biet român săracul ! cum îşi va spăla suferinţele
în baia clocotindă a sufletului ?! Obrajii, brăzdaţi înainte de
vreme de urcuşuri şi coborâşuri, arareori mai strălucesc de acea
linişte şi bucurie lăuntrică… S-a împământenit în mintea unora
de la o vreme că unii s-au născut să domine iar alţii să-i
slugărească. Aşa e politica socială ! Capitalistă. Sclav cu studii
superioare dincolo, şomer în propria ta ! Inteligenţa fără
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buzunarul doldora la prezentarea interviului nu dă bine… De su
în jos şi de jos în sus… O apă şi-un pământ !...

cu pleavă sau paie şi pământul-om traversat şi el de bucurii şi
tristeţi pe care cu greu le şterge buretele timpului.

Da, în primăvara asta am avut o iarnă frumoasă!
Adevărată. Străluceşte cerul sărutând pământul cu sloiuri grele
de gheaţă şi promoroaca de la streaşina genelor, mustăţilor,
gurii şi bărbii ne transformă în eschimoşi. Iar din sărutul
îngheţat al gerului nările scot flăcări. Invizibile.

Iarna, argintie din pletele celor întorşi acasă vorbesc mai
mult decât cuvintele înăbuşite de lacrimi ; nodul din gât face să
tuşească uşor salvându-i. Nu trebuie să ştie mama cum este
dincolo, ce este dorul de casă, de cei dragi, de câinele care s-a
stins plângând tăcut pe scările din faţa odăii de curat unde
dormea vara cu uşa deschisă, nu trebuie să afle vecinul din
dreapta sau stânga – nu mai ştie cum îi cheamă, ori s-au
prăpădit, locuind alte familii acolo că el Fiul Risipitor, întors
acasă, măcar şi pentru o noapte doarme fără grija zilei de mâine.
Acasă.

Cristale de suferinţă ard obrazul trecătorului pribeag ca
şi timpul şi picioarele – eroice, traversează zarea de-a lungul şi
de-a latul : unii vin acasă, să-şi vadă părinţii tot mai gârboviţi
de greutatea anilor, alţii să-şi întemeieze o familie ; mulţi, foarte
mulţi vor să li se nască acasă copiii pentru a avea cetăţenia
română, într-o zi să se stabilească definitiv la vatra străbună iar
alţii, recunoscându-şi trecerea prin timp, să mai pună câte o
spetează pe ici, pe colo : operaţie de gută, refacerea danturii,
operaţie de fiere laparoscopică – dincolo te lasă dezbrăcat cu
toate că serviciile sunt ireproşabile şi tot aşa.
Cu iarnă grea în suflet, trişti păşesc către primăvară.
Privesc perii şi merii din bătătură, amintirile copleşindu-i : anul
trecut n-a avut cine culege roada, maicuţa, trecută de floarea
tinereţii nu mai putea agăţa scara să o culeagă ; acestea, trecute
de copt, s-au făcut ca nişte zaharicale rămânând pe crengile
pomilor ca nişte globuri ce luminează pâlpâind în ajun se
apus… De la va prinde primăvara, dulci şi digerate, vor fi ca
nisşte acadele pentru păsări, om şi animale. Deopotrivă.
Altele, pălmuite de vânt, s-au supus docile, găsindu-şi
locaş sub lespedea albă a zăpezii de la tulpină copacului…
Cine ştie, poate la primăvară le vor dibui iepurii sau căprioarele
până să dea colţul ierbii… Privesc odraslele, venite acasă, la
vatra crăpată pe unde ies limbi de flacără alb-galbenă-roşie, la
hornul dărâmat pe jumătate ce-ntoarce fumul înnecăcios în
odaie, la frigul ce-a cuprins pereţii şi dârele de apă ce-i
traversează, umezind deopotrivă pământul pământ, frământat
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MAMEI…
„Nu nesocoti pe mama ta când a îmbătrânit…”(Prov.23,22)

Cu mâinile tremurânde, osoase, cernând prin bucuriile
inimii durerea şi sarea pământului, femeia se apropie de
fereastră; şoapte abia perceptibile:”Doamne Iisuse Hristoase, ai
milă de mine!” făceau buzele să se mişte uşor, discret ca şi cum
ar fi murmurat o melodie veche, melodie ce-i descoperă parte
din tainele amintirilor cele mai frumoase ascunse cu grijă în
cămara sufletului…
Căci la trecerea dintre ani şi dintre lumini, odată cu
schimbarea luminii în sufletul ei se macină grija omului a cărui
bătrâneţe nu poate fi ocolită şi o sete adâncă, de viaţă, îi
cuprinde gândurile. Prin ochiul de geam întrezărea parcă fuga
copilărească a celor ce cu atâta drag îi îmbrăţişase şi plânsu-i
înăbuşit aburi fereastra la durerea mută căci acum ar fi voit să-i
aibă în preajmă…
De afară o boare imperceptibilă îi răcorea fruntea ridată şi
obrajii i se inundară de puhoiul de lacrimi ce fără voie se
prelingeau pe nas, pe buze, simţind gustul dulce-sărat al trecerii
timpului…
„Nu nesocoti pe mama ta când a îmbătrânit!”. O şuviţă de
argint, căzută din părul ei, „dănţuia slobod” pe frunte alinându-i
cumva durerea ascunsă, ea mama întârziind să şi-l ascundă sub
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broboadă sau poate chiar lăsându-l să se legene slobod cum
altădată legăna în braţele-i tinere, vânjoase, pruncii să
adoarmă…
Este mama tuturor timpurilor, este marea mamă ce cu jertfă
imensă şi-a alăptat puii, i-a mângâiat în vremi de restrişte uitându-şi de sine şi cerând continuu iubirea supremă. Este
mama care din ceas în ceas, din zi în zi, luni apoi ani, sute de
ani de suferinţă, cu urmele vremilor pe chipu-i şi totuşi atât de
senină, cu plânsul tăcut, fără de lacrimi, mama care din iubire se
jertfeşte continuu, mama cu aureolă de vestală ce îmbrăţişează
universul, o teamă lăuntrică spunându-i că vremile acestea
sunt mai aprigi ca oricând… E mama care iubeşte şi iartă…Şi
iarăşi iubeşte! Iar buzele, într-o şoaptă continuă, abia
perceptibil, murmură: „Doamne, Iisuse Hristoase, ai milă de
mine…!”
„Nu nesocoti pe mama ta când ai îmbătrânit”. De
departe, din cele patru zări, copiii fiindu-i plecaţi, căci le
crescuseră aripile, visează căsuţa bătrână din mijlocul satului,
înconjurată de gutui - bătrâni şi ei acum – ale căror poame parcă
le gâdilă nările şi-i îmbie să muşte cu poftă din fructul pufos,
uşor acruţ, cu parfum de poamă divină…Şi poftă de viaţă!
Pe obrajii ei adânciţi de urmele lacrimilor se lasă o
tăcere de piatră şi liniştea cuprinde interiorul camerei. Deşi nu
mai plânge, ea ştie că nu peste multă vreme puii se vor întoarce
la cuibul străvechi, uşor dărăpănat, vitregiile anilor lăsând
amprente, şi, pentru o bucată de vreme iarăşi va înflori…
Ea, bătrâna mamă, veşnic floare vie a amintirilor, cu
bucurie de copil în suflet, zbucium şi plâns la durere, ea veşnic
mama cea nemuritoare uneşte cu lumină şi lacrimi de argint
căldura dintre inimi… Şi dintre fraţi.
„Nu nesocoti pe mama ta când a îmbătrânit!”
Priveşte tăcută prin ochiul de geam ce-o desparte de
iarna de afară, iar o scânteie ce iese din sobă, pocnind, se
opreşte la uşă: Tresare! O voce lăuntrică îi spune să pregătească
cina: în seara aceasta, din cele patru zări, toţi puii ce cândva
zburaseră de la cuibul străvechi, primindu-i mesajul în vis mesajul ei tăcut – se vor aduna să ia masa împreună…
Şi geamul, încălzit de lacrima rece şi sărată a femeii,
lasă să se întrezărească discret urme ale unei flori, şi încă
una…de ghiocei.
Martie.
PARFUM… Iubirii - scrisoare deschisă

„Când totul este pierdut”, nu ne mai rămâne decât să
ascultăm în tăcere glasul inimii; doar aceasta mai face diferenţa
între bine şi rău, frumos şi urât, dulce şi amar, adevăr şi
incertitudine… Doar aceasta, dacă nu s-a aşternut peste ea
coroziunea, stratul acela ce acoperă; la prima vedere pentru a
proteja, dar roade în adâncime…
Nemaiputând răsufla, nu ne mai rămâne decât privirea
caldă, de copil, al cărei foc topeşte şi stratul de gheaţă ce ne-a
amorţit gândurile, topeşte şi coroziunea fierului, a cărui duritate
nu a fost întrebuinţată când trebuia… Unindu-ne palmele – reci
sau calde, focul lăuntric va dezgheţa crusta: nu-i nemuritoare;
nimic nu este nemuritor... Unind inima tăcută, poate prea arsă
de arşiţă, de arşiţa tăcerii, cu inima cealaltă, ale cărei şiroaie de
lacrimi au neprihănit-o, încet, încet vom dezmorţi muntele de
gheaţă, iarăşi ne va inunda pământul – pământul nostru uscat
de prea multul ger şi, însufleţindu-ne obrajii reci de până acum,
sufletul, întreaga fire metamorfozându-se, ne va schimba
trăirea. Vom fi altfel...
…”Trebuie să ne prefacem că suntem nemuritori”,
chiar de ştim că sfârşitul ne este aproape… Ce mai contează un
an, doi, acolo, dacă nu eşti sigur că ai lăsat pe semenul tău,
fratele tău de suflet, să-ţi urmeze calea… Imun la palmele
frigului de afară, imun la palmele – din plin primite de la
semeni, trece-vom printre ei, parcă invizibili, prezenţa acestora
nemaifiind o prezenţă vie…Ciudată până la nebunie trecerea
aceasta! Ei înşişi la un moment dat îşi vor pune întrebarea :
„Cine a transformat sufletul acestui trecător?!” sau : „Ce se
întâmplă cu trecerea acestor umbre prin timp…?!”

Moto: „Când totul e pierdut, trebuie să ne prefacem că suntem nemuritori”

„Trebuie să ne prefacem că suntem nemuritori!”. Deşi

(Nicomah)

Lângă fântâna cu apă vie de altădată, mirosul
pestilenţial înăbuşă satul, zarea, întreaga răsuflare… Setea
primordială – iubirea – este înlocuită cu foamea fără de limită a
semenului nostru de a distruge izvorul mântuitor – răsărit ca o
minune din muntele vieţii; împestriţează apa - coloritul acesteia
nemaiputându-se desluşi… Parfumul mierii ascunse ce altădată
făcea nările să adulmece în depărtare este înlocuit cu duhoarea
putreziciunii ce cuprinde întreg universul… Am uitat să
iubim!...
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sufletul plânge văzând nepăsarea din jur, sarcasmul acestora,
nebunia inconştientă pe care ţie ţi-o atribuie, bunătatea de
suprafaţă ce ascunde mocneala urii lăuntrice, dăruirea făţarnică,
mimată cu trei rânduri de zâmbete ca şi setea neostoită de a te
anihila, de a distruge tot ce-au înălţat alţii, să iasă la suprafaţă.
Cu ce? De ce mereu pe vechi ruine?! Din ce cauză românului
nu-i mai place să fie patriot? Cine l-a înstrăinat de comuniunea
cu natura, defrişând pădurile, ce gând rău i-a biruit mintea de
anihilează viaţa credinciosului câine, cel care la vremi de
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restrişte i-a lins rănile sufletului…

Cum de am uitat acel

parfum discret al iubirii!?...
„Când totul este pierdut”, din inima omului grăbit să
înţelenească pământul

cu pietre, luând locul ierbii şi a

arbuştilor, a florilor şi a bătrânului nuc din faţa casei, trebuie
să ne prefacem că suntem nemuritori, să ne continuăm drumul
ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

finalul mult aşteptat… Dar până atunci, în faţa incertitudinii ce
ne apasă, ce ne înconjoară, să mergem pe drumul drept şi dacă
tălpile ne sunt înroşite de spinii întâlniţi în cale, să „ne
prefacem” că suntem nemuritori”.

Volumul de poezie ”Fluturi de trup” de
Nicolae Vălăreanu Sârbu

Mioara BAHNĂ - Sibiu

Şi dacă sarcasmul acestora loveşte din plin la început,
încet, încet, parcă obişnuindu-te, obişnuindu-ne cu acest rău
necesar, purificator, devii tu însuţi, având în sfârşit, propria
personalitate… Deveni-vom noi înşine.
„Când totul este pierdut” pentru ei, trecătorule, tu,

Două sunt reperele principale ale perspectivei lirice din
volumul Fluturi de trup – Editura Blumenthal, București, 2015
– al lui Nicolae Vălăreanu Sârbu, sugerate încă din titlul cărții:
iubirea și creația. Acestora li se adaugă, pe parcurs, altele,
simțite ca ineludabile, impuse de cotidian, între care
singurătatea sinelui în lume ori condiția omului, în general.
Cu o empatie temperată, fără efuziuni sentimentale, prin
urmare, de obicei sub formă de monolog adresat, poetul – întrun limbaj când grav, când cu note ironic-ludice –, luându-și-o
drept confidentă și martor (al zbaterilor sufletești și al
observațiilor asupra vieții) pe cea care îi polarizează mare parte
din trăiri și care este o prezență continuă în gândurile sale,
poetul așadar pornește în prospectarea lumii, de fiecare dată mai
bogat cu o zi, remarcă iterativă, matinală, când Dimineața își
deschide orizontul convex.
În ce o privește pe cea care se constituie în ax al existenței
îndrăgostitului, într-o metamorfoză perpetuă, femeia este, deci,
o imagine proteică, sintetizând propriile-i date și pe cele ale
lumii pe care o traversează pasul ori doar imaginația lui,
vegheată de cel pe care-l identifică: Tu, ce te naști din lumi
dăruite…

devenit între timp alt ego, te înalţi, tăcerea maturizându-te;
pasul domol şi sigur devenit o prezenţă ce impune respect;
privirea caldă, calmă, parcă ucigător de caldă şi de calmă, şi
copilărească, încălzeşte muntele de gheaţă din jur…Pământul,
plângând cu şuvoaie de apă vie, benefică acestui trup obosit
înainte de vreme, transfigurează; şuvoaiele ce inundă faţa,
primenind-o, precum primăvara spală fruntea primilor ghiocei,
salută soarele când îi dă „bună dimineaţa”…
Am renăscut din cenuşă!
„Trebuie să ne prefacem nemuritori!” Trebuie să
trecem prin noroiul ce ni se deschide în cale, făcând noi înşine
cărare între bine şi rău, frumos şi urât, cald şi rece, alungând
duhoarea putreziciunii interioare, cărare ce mâine va aduce
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Cu aportul demiurgic al iubirii, universul trăirii este
surprins, în poezie, în neopritul proces al devenirii, al împlinirii
menirii, de vreme ce Tăișul gândului sclipind / cu idei care
fulgeră vidul / răscolesc focul din soare.
Și dacă dragostea este primul impuls al vieții care i se
etalează celui ce alege să se destăinuie prin poezie, arta, în
schimb, este mediul în care preaplinul sufletesc i se poate
materializa, în primul rând, sentimentele, chiar dacă nu în exces,
luând forma expresivă a poeziei, însă dacă, adeseori, o artă
poetică este plasată la începutul unui volum de versuri, aici,
Nicolae Vălăreanu Sârbu optează pentru dezvăluirea, mai întâi,
a premiselor scrisului său, pentru ca, după câțiva pași în această
direcție, să puncteze și să sublinieze coordonatele poeziei în
care crede. Totuși, exprimându-și crezul, poetul ridică doar câte
puțin vălul de pe laboratorul creației lui, așa încât procesul de
elaborare a poeziei păstrează o ambiguitate, accentuată prin
punerea sub auspiciile unei muze secrete (fiindcă remarcă: O
frăgezime pe suflet îți pune / șlefuind litere cu aure sonore / din
cristalul cui îl desprinzi / trupului gol să îi dai / crudă pielea?),
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dar și prin apelul la o topică uneori insolită, în unele contexte, și
prin absența punctuației.
Treptat însă, lamura gândului, ca să-l parafrazez pe Lucian
Blaga, pare a se alege, astfel, concepția despre poezie, despre
poet, despre procesul de creație se limpezește: Versul îl nasc cu
smalț de cuvinte și Uneori se-nfiripă cum cântecul / plimbă
sunetele pe portativul urechii. Și drumul acesta începe să-l facă
în chip de pelerin înțelept, de-a lungul unei călătorii cu
nelimitatele posibilități de cunoaștere pe care le oferă dragostea,
viața…
Preocupat, pe de altă parte, mereu, de efectele iubirii
asupra-i, eul creator caută să identifice chintesența acesteia,
tradusă, între altele, în Seducțiile tale de mentă sălbatică, simțite
cum intră sub piele ca iarba în gura coasei, în stare să învingă
orice posibil obstacol, când Treptat cetatea din mine se dărâmă.
Meditativ cel mai adesea, eul liric face din sine propriul
obiect de studiu, analizându-și comportamentul, manifestările
induse de factori diverși, de la trecerea necruțătoare a timpului,
la interacțiunile cu alții și, în primul rând, cu iubirea și cu
actanta acesteia. De pildă, la un moment dat, constată că Inima
mea se mai îndrăgostește / numai cu ochii, / nu mai risipește
farmecul trupului tău / prin sânge chemarea urcând.
Egalitatea în fața morții, tristețile inerente ale oricărui
destin, viața ca o călătorie, pendularea ființei între așteptări și
neîmpliniri sunt alte câteva teme ale poeziei lui Nicolae
Vălăreanu Sârbu din acest volum, care, totuși, rămân doar
fundalul pentru tema principală, cea a dragostei, ca realitate,
dar, cu precădere, ca potențialitate. Printre acestea își fac însă
loc și alte gânduri mai… terestre, ca, spre exemplu, cel legat de
codrul care nu mai este frate cu românul, cel al asumării unui
destin etnic marginal (Suntem fruntași la periferia lumii), ori cel
al unei nesfârșite tranziții (Trecerea dintre sisteme), venind
dintr-o dezabuzare cotidiană, care, în planul întregului, introduc
un alt nivel de abordare a vieții ce-i atenuează lirismul.
Dincolo însă de aceste aspecte tranzitorii, în concluzie,
poetul găsește forța de culege din realitate mai ales imagini cu
darul divin, materializat, de pildă, într-o priveliște pe înserat sau
în Femeia de lângă mine ori în amintirea copilăriei, care-i dă
posibilitatea să simtă cum Arcușul sufletului cântă oda bucuriei
/ Dumnezeu ascultând-o, astfel că fiorul religios este o altă
componentă a poezie din volum, poetul atenționând: Cei care
iubesc pe Domnul se nasc a doua oară, încât se poate considera
că, și în acest volum, Dumnezeu exilat / a creat cuvântul / egal
cu sine însuși.
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Contribuții la o istoriografie a
Despărțământului Alba Iulia al Astrei
Cercetări și investigații cu privire la perioada 1870-1948
Prof. drd. Dragoș CURELEA - Sibiu
Eugen Hulea poate fi considerat întemeietorul
istoriografiei oficiale a acestui desprțământ pe care l-a
condus și la cunoscut foarte bine în perioada interbelică 1.
n 1980, Liviu Palihovici publica un studiu în revista Apulum,
în care făcea referire la contribuția despărțământului central
județean Alba, condus de E. Hulea, la ridicarea
Monumentului ,,Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia 2 .
Printre studiile profesorului Hulea le remarcăm pe acelea în care
s-a referit direct la activitatea Asociațiunii, dar și la trecutul
despărțământului pe care l-a condus în cadrul unor cuvântări
prezentate în Brașov (1929)3. În 1943, autorul amintit, publica
în revista Transilvania rezumarea unei conferințe pe care a
prezentat-o la 1 decembrie același an în Alba Iulia 4. În anii care
au urmat, redacția revistei Transilvania, i-a publicat studii și
cercetări, printre care amintim În cetatea Alba Iuliei5. Același
autor, publica în 1973, succinte contribuții la o cunoaștere a
omului și activității avocatului Zaharia Munteanu, director
interimar al Despărțământului Alba Iulia al Astrei în 1924 și
membru în comitetele perioadei antebelice, dar și în cele
interbelice6. Și după 1950 E. Hulea a continuat să publice studii
în care a evocat personalități istorice legate de spațiul
albaiulian, sau figuri emblematice din conducerea Asociațiunii 7,
dar în care a vorbit și despre participarea albaiulienilor la
Unirea din 19188.

Î

Dintre articolele și studiile care constituie astăzi
fundamentele istoriografice ale acestei structuri teritoriale a
Astrei, remarcăm importanța celor întreprinse de cercetătorii
albaiulieni Valer Moga, Nicolae Josan și Gabriela Mircea. Cei
trei au folosit și valorificat sursele docuentare păstrate în Arhiva
Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia. Observăm că
1 S.J.S.A.N., Fond ,,Astra”, Registru de procese verbale 1936-1941, p. 82-93. Vezi
informații despre activitatea și contribuția culturală a lui Eugen Hulea în Alba Iulia, la
Nicolae Josan, Ioan I. Șerban, Profesorul Eugen Hulea, în Apulum, XXI, 1983, p. 439-441.
Acestea constituie o contribuție serioasă pentru realizarea unei monografii privind viața și
activitatea sa.
2 Liviu Palihovici, Monumentul ,,Horea, Cloşca şi Crişan” din Alba Iulia, în Apulum, vol.
XVIII, 1980, p. 559.
3 Eugen Hulea, Legăturile Brașovului cu Țara Românească. Conferință ținută pentru
cadrele Astrei, în Țara Bârsei, I, nr. 4, 1929, p. 332-336.
4 Idem, În cetatea Alba Iuliei. La a 25 aniversare a Unirii, în Transilvania, 74, nr. 11-12,
1943, p. 927-931. Acest studiu era o prezentare rezumată a conferinței pe care E. Hulea a
prezentat-o la activitatea festivă pe care Despărțământul central județean Alba al Astrei la 1
decembrie 1943 cu ocazia Zilei Astrei.
5 Eugen Hulea, În cetatea Alba Iuliei, în Transilvania, 74, nr. 11-12, p. 926-931.
6 Idem, Avocat dr. Zaharia Muntean din Alba Iulia, în Apulum vol. XI, 1973 p. 897- 900.
7 Idem, Andrei Bârseanu, în Apulum, XV, 1977, p. 497-516.
8 Idem, Alba Iulia în zilele Marii Uniri din 1918, în Apulum, XVI, 1978, p. 439-465; Idem,
Unirea în retrospectiva semicentenarului, în Apulum, VII/2, 1969, p. 11-21.
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niciunul dintre cei mai sus menționați nu au acoperit în studiile
lor în mod cronologic întreaga istorie a despărțământului și nici
întreaga paletă a activităților organizatoric-administrative și
culturale care au avut loc în Despărțământul Alba Iulia al Astrei
de-a lungul celor aproape opt decenii de existență.
V. Moga a publicat în Apulum un studiu în 19871 în care
prezintă vizita făcută de Bogdan Petriceicu Hașdeu făcută la
Alba Iulia în anul 1874 în vederea documentării. Musafir al
Despărțământului Alba Iulia, savantul B. P. Hașdeu a fost
primit de Axente Sever, care l-a cazat în hotelul pe care l-a
deținut în Alba Iulia 2 . În perioada celor câteva zile în care
Bogdan Petriceicu Hașdeu s-a aflat în cetatea Unirii acesta a
fost însoțit de avocatul Rubin Patiția. Același autor publica în
1992 la Sibiu, într-un volum comemorativ care a fost editat cu
ocazia împlinirii a 130 ani de la înființarea Asociațiunii, un
studiu în care face referire la reorganizarea Despărțământului
Alba Iulia al Astrei și la evoluția sa după 19203. Nicolae Josan
s-a oprit în studiul său la cunoașterea activităților membrilor
Asociațiunii pe meleagurile albaiuliene la anul 1900 4 . Istoria
înființării, a primelor forme de manifestare administrativorganizatorică și cultural-specifice ale Astrei în spațiul
albaiulian, activitatea primilor directori, a primilor membri au
fost prezentate într-un studiu publicat în revista Apulum din
1993. Cercetarea este relevantă, din perspectiva înțelegerii
contextului care a permis înființarea Despărțământului Alba
Iulia al Astrei în martie 1870. De remarcat, cum a arătat prima
arondare teritorială a despărțământului și apariția primelor
agenturi comunale în perioada 1870-1900. Un element negativ
întâlnit în cadrul acestui despărțământ și care a fost evidențiat
de autor, este dat de prezentarea primei crize de autoritate în
despărțământ, urmare a neînțelegerilor dintre Nicolae Ivan și pe
avocatul Rubin Patiția 5 . Același V. Moga publica în revista
Apulum din 1994 un studiu privind evoluția Despărțământului
Alba Iulia între 1918-1948, dar mult mai detaliat 6. A prezentat
istoria comitetelor locale de conducere care au asigurat
managementul cultural în Alba Iulia, respectiv, a evidențiat
implicarea membrilor acstuia în marile momente ale perioadei
interbelice și în timpul participării României în al Doilea
Război Mondial7. Cercetătorul a elaboret studiul, pornind de la
reactivarea Astrei la Alba Iulia după 1918. Prezintă eforturile
1 Rubin Patiția, Alba Iulia sau Bălgrad, mss, în M.N.U.A.I., inv. nr. 4487, p. 8-9; Valer
Moga, Bogdan Petriceicu Hașdeu și Transilvania. Alba Iulia în cadrul turneului
documentar din 1874, în Apulum, XXIV, 1987, p. 293-303.
2 Familia X, nr. 30, 4 august 1874.
3 Valer Moga, Evoluția Despărțământului Alba Iulia, p. 45-49.
4 Nicolae Josan, Înființarea și activitatea Despărțământului Alba Iulia, al Astrei până la
1900, în Apulum, XVII-XXX, 1993, p. 377-415.
5 . Nicolae Josan, Contribuții la cunoașterea vieții și activității memorandistului Rubin
Patiția (1841 – 1918), în Apulum, X, 1972, p. 513 – 552; Idem, Rubin Patiţia, memorandist
al mişcării memorandiste, în Apulum, XXXVI, 1999, p. 445-466. Conflictul a fost unul
pentru conducere și influență în despărțământ. A avut ca protagoniști preoți, dar și
reprezentanți ai inteligenței laice, cum a fost cazul învățătorilor, care sprijineau cazul
avocatului memorandist Patiția.
6 Valer Moga, Despărţământul Alba Iulia, p. 441-491.
7 Ibidem, p. 480-491.
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organizatorice și administrative care au avut loc în acest
despărțământ, dar și evoluțiile culturale în perioada mandatelor
de conducere al directorului Ioan Teculescu, iar mai apoi ale
președinților Ioan Sandu, Romul Boca și Eugen Hulea 8 . În
perioada supusă atenției, prezintă înființarea cercurilor culturale
și programul local de ridicare a monumentelor, în special a
complexului statuar închinat memoriei lui Horea, Cloșca și
Crișan în 1937 9 . Activitatea desfășurată de elita națională
românească din Alba Iulia pentru primele două decenii ale
secolului al XX-lea, a fost sistematizată de Gabriela Mircea
într-un studiu publicat în anul 2011 10 . Aceeași perioadă din
istoria despărțământului albaiulian a fost prezentată, în două
studii. care ne relevă contribuția sa la ridicarea culturală a
românilor din acest despărțământ, dar și personalitatea tenace a
lui I. Teculescu și activitatea sa. Autorii pun în lumină perioada
în care protopopul ortodox a îndeplinit funcția de vicepreședinte
al despărțământului din 1902, apoi pe aceea de director între
1905-1923. Autorii care l-au prezentat în dubla calitate pe care a
deținut-o, au fost contemporanii săi, George Jurebiță 11 și Horia
Teculescu12.
Mai recent, în studiile unor autori ca Ioan Lăcătușu și Petru
Pinca, remarcăm informații punctuale care ne interesează
privind istoriografia Despărțământului Alba Iulia al Astrei 13 .
Coroborând informațiile din arhivă cu cele din bibliografie și
rapoartele lui I. Teculescu prezentate sintetic în Transilvania
am elaborat și publicat în calitate de co-autor două studii în care
am procedat la reconstituirea istoriei despărțământului
albaiulian pentru intervalul supus atenției, și care mai ales nu
era acoperit de istoriografie (1900-1920) 14 . Privitor la
activitatea conducerii comitetului local al Despărțământului
8 Ibidem, p. 450.
9 Ibidem, p. 468. Pe larg vezi, Liviu Palihovici, Monumentul ,,Horea, Cloşca şi Crişan” din
Alba Iulia, în Apulum, XVIII, 1980, p. 559; Gheorghe Fleșer, Alba Iulia. Orașul și
monumentele sale, Alba Iulia, Editura Altip, 2015, p. 51-52. Edificarea de monumente
publice, cu precădere închinate memoriei eroilor din Primul Război Mondial, dar și altor
eroi ai poporului român a fost parte a programelor Asociațiunii după 1925, în special prin
intermediul despărțămintelor sale care vor activa în plasele administrativ-teritoriale ale
județelor.
10 Gabriela Mircea, Elita şi comunitatea românească din Alba Iulia în primele decenii ale
secolului al XX-lea. Spicuiri din tipărituri şi documente de epocă (I), în Anuarul Institutului
de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, tom L, 2011, p. 111-128.
11 George Jurebiță, Viaţa şi activitatea P.S. Sale. Scurtă schiţă biografică, în Buletinul
Episcopiei Cetății Albe-Ismail, IX, 1932, p. 3-34.
12 Horia Teculescu, Sfârşitul unei lupte de veacuri-Ultima adunare a românilor din Ardeal
ţinută sub vechiul regim, la Alba-Iulia, în Calendarul pe anul 1938 al Ligii antirevizioniste
române, București, Tipografia ziarului „Universul”, 1938, p. 6. Vezi, Luminița Cornea,
Constantin Catrina, Ioan Lăcătușu, Teculeștii din neam în neam, p. 48-55, 107, 117, 164.
Profesorul Horia Teculescu a fost unul dintre fii protopopului. A absolvit studiile liceale în
Brașov, iar pe cele universitare în București. A fost profesor în Alba Iulia între 1919-1926,
activând în cadrul despărțământului local, după care îl găsim în Sighișoara unde s-a
remarcat ca pedagog și organizator conducând Liceul ,,Principele Nicolae” din localitate.
Distins de Academia Română în anul 1938, în urma unei propuneri făcute de O. Ghibu cu
premiul Ion Heliade Rădulescu pentru lucrarea biografică în care a fost prezentat pe Virgil
Onițiu.
13 Ioan Lăcătușu, Episcopul Iustinian Teculescu militant pentru unitatea națională a
românilor, în Apulum, XXXI, 1994, p. 407-408.
14 Dragoș Curelea, Ștefan Firu, Ioan Teculescu-director al Astrei albaiuliene între
exigențele funcției protopopiale și eparhial-militare de Alba Iulia între anii 1902-1924, în
Acta Carpatica III, 2016, p. 193-229; Dragoș L. Curelea, Contribuții punctuale privind
activitatea culturală și organizatorică în Despărțământul Alba Iulia al Astrei între anii
1900-1924, în Lohanul. Magazin Cultural-științific, VIII, nr. 3 (31), 2014, p. 34-59.
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Alba Iulia al Astrei în Consiliului Național Român local din
Alba Iulia, menționăm că, începând din 2 noiembrie 1918 în
scopul pregătirii Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia (1
decembrie 1918), protopopul a fost implicat în organizarea
marelui moment1. Orașul Unirii a fost inclus de membrii Casei
Regale a României în primele lor turnee efectuate prin
Transilvania. După ce a fost oaspetele Asociațiunii în Sibiu,
principele moștenitor Carol a vizitat în 10 aprilie 1919 orașul
Unirii 2 . În perioada imediat următoare Unirii din 1918
observăm activitatea în slujba Asociațiunii a cadrelor didactice
din Alba Iulia printre care amintim pe: Ioan Codrea, Horia
Teculescu, Leonte Opriș, Ioan Sandu, Lucian Munteanu, Eugen
Hulea, Virgil Cucuiu au activat în Despărțământul Alba Iulia al
Astrei. Au răspuns chemării adresate intelectualității albaiuliene
de către Andrei Bârseanu, președintele Asociațiunii cu ocazia
inspecțiilor efectuate administrativ în Liceul ,,Mihai Viteazul” 3.
În același an, pe 30 mai Regele Ferdinand I și Regina Maria
însoțiți de I. Maniu au vizitat Alba Iulia. Suveranii și cei care i-a
însoțit au poposind în Sala Unirii. Au fost primiți de dr. Ioan
Pop, prefectul județului Alba și dr. Camil Velican, primarul
Alba Iuliei4.
În 15 octombrie 1922 regele Ferdinand I s-a încoronat
la Alba Iulia ca suveran al României întregite, prilej de a se
efectua pe lângă construcția Catedralei Încoronării și
reamenajarea Sălii Unirii, dar și o sală de spectacole care a fost
gazda după această dată a numeroaselor conferințe și
reprezentații organizate de conducerea despărțământului local al
Astrei5. Pentru consolidarea instituțională și a imaginii Orașului
Unirii, remarcăm înființarea în Alba Iulia a instituției Episcopiei
militară prin Legea privitoare la organizarea clerului militar.
La conducerea acesteia a fost ales în aprilie 1923, I. Teculescu
cu numele monahal Justinian6. Din 1929, Episcopia Armatei din
Alba Iulia a dobândit ansamblul de clădiri al Catedralei
Încoronării, care devenea sediul instituției7.
În 1937 profesorul Horia Teculescu a publicat repere
istoriografice privind perioada premergătoare anului 1918 la
Alba Iulia, descriind activitatea și viața părintelui său I.
1 Traian Popa, Amintiri din revoluția din 1918, în Alba Iulia, 11, nr. 24, p. 7-8.
2 Alba Iulia, II, nr. 15 din 15 aprilie 1919. Principele de Coroană Carol a fost însoțit la Alba
Iulia de Iuliu Maniu, Aurel Vlad, Silviu Dragomir și generalul Ioan Boeriu.
3 Anuarul Liceului ,,Mihai Viteazul” din Alba Iulia, anul școlar 1919-1920, p. 5, anul
școlar 1920-1921, p. 6
4 Valer Moga, Despărțământul Alba Iulia, p. 444. Aceștia au făcut parte din comitetul local
de conducere al Astrei albaiuliene condus în acel moment de I. Teculescu.
5 Ionela Simona Mircea, Catedrala Încoronării, 15 octombrie 1922, Încoronarea
Suveranilor României Mari, Regele Ferdinand I și Regina Maria (din colecțiile muzeului
din Alba Iulia), în Sargeția, XXXIV, 2006, p. 373-383. Vezi informații și la, Gheorghe
Fleșer, Alba Iulia. Orașul și monumentele sale, p. 25.
6 Monitorul Oficial, nr. 99 din 6 august 1921; Arhiva Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române (în continuare A.S.S.B.O.R.), Fond Inspectortaul Clerului Militar, dosar nr.
159/1921; Petru Pinca, Istoricul Episcopiei Armatei, p. 66-68; Valer Moga,
Despărțământul Alba Iulia, p. 443.
7 Valer Moga, Constantin I. Stan, Încoronarea regelui Ferdinand I la Alba Iulia, în
Îndrumător pastoral, XV, 1992, p. 2-45, passim. Vezi și la, Ionela Simona Mircea,
Catedrala Încoronării, 15 octombrie 1922, Încoronarea Suveranilor României Mari, p.
374-375.
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Teculescu, directorul despărțământului albaiulian, aflat în
monitorizarea atentă a autorităților maghiare din acest oraș8. În
același an, în prezența regelui Carol al II-lea s-a aniversat în
Alba Iulia împlinirea a două decenii de la Unire, la 1 decembrie
1937. La 14 octombrie în cadrul serbărilor naționale a fost
inaugurat în prezența suveranului României complexul statuar
închinat eroilor moți Horea, Cloșca și Crișan, monument ridicat
prin contribuția financiară a Despărțământului central județean
Alba al Astrei 9 . Referințe istoriografice cu caracter general
privind despărțământul albaiulian întâlnim în operele lui Pamfil
Matei, Asociațiunea transilvană pentru literatura română și
cultura poporului român Astra și rolul ei în cultura națională
(1861-1950), publicată în 1986 și punctual pentru perioada
1918-1930 la Valer Moga, în lucrarea Astra și Societatea,
apărută în 2003 10 . Colaborarea instituțională dintre Vicariatul
ortodox de Alba cu Despărțământul s-a realizat în contextul
gestionării situației refugiaților, dar și a susținerii prezenței
militare a soldaților români pe front, cu alimente, articole
vestimentare, broșuri și cărți, respectiv calendare 11.
Autorii menționați mai sus fac referințe punctuale la
demersurile organizate de E. Hulea în fruntea Despărțământului
central județean Alba al Astrei, respectiv sunt amintite urările
făcute de Virgil Cucuiu, secretar și bibliotecar al
despărțământului, care în ultimele zile ale activității
Despărțământului central județean Alba al Astrei, a transmis la
Sibiu adresa nr. 42/30 iunie 1948 în care și-a exprimat
încrederea în aniversarea centenarului Asociațiunii. Din
nefericire acest eveniment nu avea să se mai îndeplinească, în
1950 Asociațiunea era desființată12. Documentele de arhivă, dar
și bibliografia generală și specială, la care adăugăm studierea
oficiosului Asociațiunii, ne permit să observăm că în martie
1947, E. Hulea și-a prezentat demisia din funcțiile deținute în
cadrul Asociațiunii, implicit a demisonat din fruntea
Despărțământului central județean Alba 13.
Provizoriu despărțământul a fost condus de medicul
militar Nicolae Igna între aprilie 1947 și iunie 1948, când a avut
loc ultima adunare generală prin care s-a procedat la
reorganizarea acestui despărțământ, însă fără reale consecințe în
ceea ce privește activitatea efectivă în plan manifestărilor
culturale specifice Asociațiunii14. După 1948, aprecia în studiul
8 Horia Teculescu, Sfârşitul unei lupte de veacuri-Ultima adunare a românilor din Ardeal,
p. 36-37.
9 Liviu Palihovici, Monumentul ,,Horea, Cloşca şi Crişan”, p. 559.
10 Valer Moga, Astra și Societatea, p. 296, 428-435; Pamfil Matei, Asociațiunea
transilvană, p. 277-278, 282.
11 Cosmin, Cosmuță, Momente privitoare la organizarea Vicariatului Ortodox Român de
Alba Iulia, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Orthodoxa, LIII, nr. 1, 2008, p.
47-56.
12 S.J.S.A.N., Fond ,,Astra”, doc. 1057/1948; doc. 222/1950; Pamfil Matei, Asociațiunea
transilvană, p. 145; Idem, Asociațiunea. În lumina documentelor, p. 199.
13 S.J.S.A.N., Fond ,,Astra”, doc. 621/1948; M.N.U.A.I., Fond Documente, nr. 63, 73;
Valer Moga, Despărțământul Alba Iulia, p. 489.
14 S.J.S.A.N., Fond ,,Astra”, nr. 1057/1948; Pamfil Matei, Asociațiunea transilvană, p.
139.
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său V. Moga, reprezentanții conducerii Despărțământului
central județean Alba al Astrei au trecut prin anchete, respectiv
au făcut ani de închisoare, cum a fost cazul avocatului Ioan Pop,
a protopopului-vicar Alexandru Baba, a profesorilor Leonte
Opriș și Eugen Hulea. Ion Berciu, director al Muzeului
Regional din Alba Iulia a fost reținut, iar apoi a fost închis la
Jilava și lagărul de la Bicaz 1.
Concluzionez spunând că o perioadă de 78 ani elita
națională a românilor din spațiul albaiulian a activat în
despărțământul local al Asociațiunii. Aceasta a fost formată din
preoți, protopopi, învățători și avocați până la Unirea din 1918.
A cunoscut o diversificare după acest moment, astfel încât
întâlnim ca activând în plan organizatoric și cultural, pe lângă
cei mai sus amintiți, notarii, judecătorii, profesorii, medicii,
ofițerii2

Publicații hușene (2016-2017)
Prof. Lina CODREANU – Huși
„CADENŢE PESTE TIMP” – revista cadrelor militare în
rezervă şi a veteranilor de război din județul Vaslui, Anul
V, 2017
–
Nr. 1 (9), 2017, 140 p. Comitetul de redacţie: Costin Clit,
Nicu Şapcă, Martin Cata. Tehnoredactare: Lucian Clit.
Din Cuprins (selectiv): Dan Popescu – Fascinaţia istoriei
ignorate […]; Nicu Şapcă (Particule şi microcosmos),
Constantin Stănăşilă (despre aspecte militare),, Nicolae
1 Alin Albu, Preoţi ortodocşi din Arhiepiscopia de Alba Iulia, care au suferit detenţie în
închisorile comuniste, în Revista Teologică, serie nouă, XV, ( 87), nr.1, 2008, p. 17-19;
Valer Moga, Despărțământul Alba Iulia, p. 490. Vezi, informații în, Memoria închisorii
Sighet, București, Biblioteca Sighet, Academia Română, 1999, p. 253, 259.
2 Vezi pe larg, studiile prin care am contribuit la o mai bună cunoaștere a istoriografiei
despărțământului albaiulian. Dragoș Curelea, Unele contribuții punctuale privind
activitatea Asociațiunii ,,Astra” în perioada 1914-1920, în Unitate și continuitate în spațiul
românesc. Buletinul Sesiunii de Comunicări Științifice a Profesorilor de Istorie din Județul
Sibiu, (Coord.: Claudiu Canciu, Aurel Popescu), Sibiu, TehnoMedia, 2013, p. 67-81; Idem,
Aspecte generale privind o zi din viața și activitatea adunărilor cercuale (comunale) ale
Despărțământului Alba Iulia al Astrei în perioada 1878-1883, în Interferențe didactice,
științifice și culturale, (Coord.: Elena Ojică et alli), Beiuș, 2013, p. 144-154; Idem,
Contribuții punctuale privind demersurile organizatorice și evoluția culturală a
Despărțământului Alba Iulia al Astrei între anii 1920-1925, în 1 Decembrie 1918.
Momentul de sfințire a neamului românesc, Buletinul Sesiunii de Comunicări Științifice a
Profesorilor de Istorie din Județul Sibiu, (Coord.: Claudiu Canciu, Aurel Popescu), Sibiu,
TehnoMedia, 2015, p. 63-87; Idem, Unele considerații privind conferințele pentru
intelectuali susținute în cadrul Despărțământului Alba Iulia al Astrei între anii 1919-1948,
în Buletinul Fundației Urechia, anul 15, nr. 18, noiembrie 2017, Serie nouă, p. 176-204;
Idem, Considerații privind reluarea activităților culturale specifice în Despărțământul
Alba Iulia al Astrei după 1918. Din activitatea agenturilor comunale în perioada 19191929, în Predarea istoriei între cercetare și reformă. Buletinul Sesiunii de Comunicări
Științifice a Profesorilor de Istorie din Județul Sibiu, (Coord.: Claudiu Canciu, Aurel
Popescu), Sibiu, TehnoMedia, 2017, p. 47-59; Idem, Premise necesare pentru o cunoaștere
a bio-bibliografiei profesorului Eugen Hulea, președintele Astrei albaiuliene între 19361947, în Lohanul. Magazin cultural-științific, XI, nr. 1 (41), aprilie 2017, p. 130-136; Idem,
Evoluții funcționale și dinamici culturale înregistrate pentru al treilea deceniu al secolului
al XX-lea în cadrul Astrei la Alba Iulia, în Calea Regală. Simpozion național, (Coord.:
Lucian Săndoi, Cristinel Prodescu), Craiova 2016, p. 12-28; Dragoș Curelea, Daniela
Curelea, Contribuții punctuale privind unele forme specifice de activitate ale Astrei în
Despărțământul Alba Iulia (1870-1948), în Țara Bârsei, XVI, nr. 16, Serie nouă, 2017, p.
65-86.
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–

Popescu, Constantin Samoilă (despre Oituz), Costin Clit
(Hoteluri şi hanuri huşene din anii 1937-1940), Ştefan
Plugaru (Foametea din Moldova […]), Laura Şapcă
(proză), Dumitru V. Apostolache (medalion – prof.
Mihalache Mocanu).
Nr. 2 (10), 2017, Huşi, 196 p. Comitetul de redacţie:
Costin Clit, Nicu Şapcă, Martin Cata. Tehnoredactare:
Lucian Clit.
Din Cuprins (selectiv): Dan Popescu – 31 octombrie 1517
[…]; Constantin Samoilă (despre Constantin Muşat), Nicu
Şapcă (Macromagnetismul), Vasile Ignat, Dumitru
Brânzei, Lorin Cantemir şi Daniel Dincă (despre
construcţii preistorice), Costin Clit (Planul moşiei târgului
Huşi din 1871), Dan Popescu, Teodor Pracsiu (cronică
dramatică), Mihai Gheorghiu (despre col-r IonelCorcodel),
Aurelia Fedorea, Tudor Petcu (interviu).

„LITER-CLUB” –revistă de cultură
Anul II, 2017
Fondatori: Lina şi Theodor Codreanu, Livia şi Petruş
Andrei, Daniela Oatu şi Teodor Pracsiu, Elena şi Ion Gh.
Pricop. Director: Lina Codreanu. Redactor-şef: Livia
Andrei.
– Nr. 1 (5), ianuarie-martie 2017, 40 p.
Din Cuprins [rubrici, autori]: Mihai Eminescu; Biblioraft
(L.C.); Aniversări: Petru Ioan – 70 (Th. Codreanu, L.
Codreanu, I. Gh. Pricop, P. Andrei; Opinii (Teodor
Pracsiu); Poesis (Daniela Oatu, Coriolan Păunescu, Ion
Gheorghe Pricop, Petruş Andrei, Olina Petrov); Epos
(Iacob Istrati, Lina Codreanu); Însemnări cu… ştaif
(Theodor Codreanu); Amicale… ocazionale (Petruş
Andrei); Conexiuni; Album; Ecouri…
– Nr. 2 (6), aprilie-iunie 2017, 40 p.
Din Cuprins [rubrici, autori]: Biblioraft (L.C.); Tudor
Arghezi; Livia Georgeta Andrei – 70 (Oana Andrei, Teodor
Pracsiu, I. Gh. Pricop, Th. Codreanu, L. Codreanu, Petruş
Andrei; Poesis (Ion Gheorghe Pricop, Gherghina Tofan,
Corneliu I. Drăgan, Ana Opran); Epos (Lina Codreanu);
Însemnări cu… ştaif (Theodor Codreanu); Impresii de lectură
(L. Andrei); In memoriam (Ion Gh. Pricop); Note de
călătorie (Tudor Nedelcea); Amicale, amicale; Conexiuni;
Album; Ecouri…
– Nr. 3 (7), iulie-septembrie 2017, 40 p.
Din Cuprins [rubrici, autori]: Biblioraft (L.C.); 31 August
– Ziua Limbii Române (M. Eminescu, Grigore Vieru);
Aniversări Destinul limbii române; Poesis (Petruş Andrei,
Daniela Oatu, Ion Gheorghe Pricop, Oana Andrei,
Corneliu I. Drăgan, Elena Vlase Munteanu, Ana Opran,
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Gherghina Tofan, Martin Cata); Epos (Lina Codreanu,
Olguţa Trifan Luncaşu, Livia Andrei); Însemnări cu…
ştaif (Theodor Codreanu); Opinii, interpretări (Teodor
Pracsiu, Livia Andrei); In memoriam: Val Furtună (I.Gh.
Pricop); Note de călătorie (Tudor Nedelcea); Amicale,
amicale (I.Gh. Pricop, Petruş Andrei); Conexiuni; Album;
Ecouri…

Geografie (Tudor Matei, Radu Ungureanu); Astronomie
(Tomi Tohăneanu); Paleontologie (George Grigore);
Actualitate (Constantin Ciutacu, Ilie Şerbănescu);
Economie (Aurel Cordaş); Inventică; Muzică; Pedagogie;
Literatură (Elena Olariu, Ioan Mâcnea Vetrişanu,
Veniamin Boţoroga, Lina Codreanu, Corneliu Văleanu,
Petru Grecu, Petruş Andrei, Avram D. Tudosie , Anica
Tănasă, Constantin Toma); Fizica; Genetica; Medicina;
Psihologie; Medicina naturală; Dezbateri; Spiritualitate
(George Bianu).

– Nr. 4 (8), octombrie-decembrie 2017, 40 p.
Din Cuprins [rubrici, autori]: Biblioraft (L.C.); Destinul
limbii române; Poesis (Ion Gheorghe Pricop, Daniela
Oatu, Oana Andrei, Marcel Miron, Ana Opran, Olguţa
Trifan Luncaşu, Elena Vlase Munteanu); Epos (Lina
Codreanu, Rareş Tiron, Roxana Galan); Însemnări cu…
ştaif (Theodor Codreanu); Scrisori inedite; Opinii,
interpretări (Livia Andrei, Tudor Nedelcea); Amicale,
amicale (Petruş Andrei, Teodor Pracsiu); Conexiuni;
Album; Ecouri…
„LOHANUL” – magazin cultural-ştiinţific
Fondator: Vicu Merlan. Secretar de redacţie: Eliza Merlan.
Anul XI, 2017
–
Nr. 1 (41), aprilie 2017, 284 p.
Din Cuprins [rubrici, autori – selectiv]: Istorie (Daniel
Roxin, George V. Grigore, Gabriela Dobrescu, Lidia
Melinte); Drept; Economie (Aurel Cordaş); Actualitate
(Aurel I. Rogojan); Viticultură (Avram D. Tudosie);
Geografie (Vicu Merlan); Paleontologie; Fizică (Tomi
Tohăneanu, Ştefan Mârzac); Astronomie; Astrologie;
Pedagogie (Liliana Istrate, Irina Ţipordei); Literatură
(Nicolae Vălăreanu Sârbu, Alexandru Vâlcu, Veniamin
Boţoroga, Petruş Andrei, Carmen Rozaura Angheluş, Lina
Codreanu, Ion Gh. Priccop, Ion N. Oprea); Psihologie
(Aura Angheliu); Medicina; Medicina naturală (Adina
David); Dezbateri (Diana Coropceanu); Spiritualitate.
–
Nr. 2 (42), iulie 2017, 220 p.
Din Cuprins [rubrici, autori – selectiv]: Istorie (Petrică
Haba, Valeriu D. Popovici Ursu, Irina Gafiţa); Actualitate
(Radu Chiriţă); Astronomie (Oana Bujor); Geografie
(Tudor Matei, Vicu Merlan); Paleontologie; Meteo;
Viticultură (Petru Ioan, Avram D. Tudosie); Pedagogie;
Aniversare; Literatură (Aurel Cehan, Petruş Andrei,
Elena Olariu, Lina Codreanu, Ion N. Oprea, Veniamin
Boţoroga); Psihologie (Bianca Onofrei, Alexandru
Pleşea); Medicina (Oana Axinte); Genetică; Fizica;
Medicina naturală (Ovidiu Bojor); Dezbateri (Mariana
Iancu); Spiritualitate.
–
Nr. 3 (43), dec. 2017, 298 p.
Din Cuprins [rubrici, autori – selectiv]: Istorie (Vicu
Merlan, Dragoş Curelea, Tiberiu Cosovan, H.Gr. Posea);
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„MEMORIA LOCULUI” – revistă de patrimoniu local,
editată de Colegiul Naţional „Cuza Vodă” Huşi
–

Anul II, nr. 4, 2016, 76 p.
Din conţinut: Costin Clit – In memoriam Petru P.
Harnagea; [Fotografii cu Petru P. Harnagea şi familia sa,
casa părintească, oraşul Huşi, prietenii şi colegii din anii
de liceu]; Lista elevilor din clasa a X-a Filologie care au
realizat acest proiect coordonat de prof. Costin Clit.

„PRUTUL” – revistă de cultură, serie nouă
A. anul VI (XV), 2016,
Tipărită cu sprijinul financiar al Casei de Cultură
„Alexandru Giugaru” din Huși și al Consiliului local].
Fondator Costin Clit. Colegiul ştiinţific: Mircea Ciubotaru,
Silviu Văcaru. Colectivul redacţional: Redactor şef: Costin
Clit. Redactor şef adjunct: Gheorghe Gherghe, LucianValeriu Lefter. Tehnoredactor: Lucian Clit.
–
nr. 2 (58), 2016, 186 p.
Din Cuprins [rubrici, autori – selectiv]: Studii şi articole
(Dumitru Boghian, Florin Marinescu, Mircea Ciubotaru,
Ştefan S. Gorovei, Lucian-Valeriu Lefter, Arcadie M.
Bodale, Gheorghe Baciu, Adrian Butnaru); Documente
(Costin Clit, Galina Bodareu); Dăinuirea valorilor
(Mariana Păvăloiu, Silviu B. Moldovan); Recenzii şi note
bibliografice (Mircea Ciubotaru, Lucian-Valeriu Lefter,
Marius Chelcu, Ligia-Maria Fodor, Lina Codreanu,
Teodor Pracsiu).
B. anul VII (XVI), 2017
–
nr. 1 (59), 2017, 282 p.
Din Cuprins [rubrici, autori – selectiv]: Studii şi articole
(Dumitru D. Boghian, Mircea Ciubotaru – „Misterele
onomastice” ale Iaşilor, Ştefan S. Gorovei, Aurelia
Fedorcea Curelaru, Adrian Butnaru – despre neamul
Buzneştilor, Lucian-Valeriu Lefter, Gheorghe Baciu –
despre satul Chiţoc, Liliana Condraticova); Documente
(Arcadie Bodale, Maria Gogu-Zenovii, Costin Clit –
istoria Mănăstirii Secu, Silviu Văcaru, Gheorghe Baciu);
Dăinuirea valorilor (Ina Chirilă – despre Gheorghe
Ghibănescu; Recenzii şi note bibliografice (Ştefan S.
Gorovei, Mircea Ciubotaru, Costin Clit).
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„ZORILE”, revistă literar-ştiinţifică
a Colegiului Naţional „Cuza Vodă” din Huşi
A. anul XXVI, 2016
–
nr. 1 (51), iul.-dec. 2016, 112 p. Redactori: Ada Ianuş.
Profesori îndrumători: Costin Clit, Manuela Iacob –
director.
Din Cuprins (rubrici): Editorial; Academica; Interviu; Pro
amicitia; Medalion artistic; Poesis; Eseuri; Ştiinţă;
Traduceri; Caleidoscop; Pro historia; Proiecte; Recenzii.
Între colaboratori (selectiv): elevi (Laura-Diana Benea,
Denis Popa, Andreea-Mădălina Ciot, Dragoş Mândru,
Sanda Darie, Vlada Bunescu, Iuliana Gheorghiu) şi
profesori (acad. Constantin Toma, Teodor Pracsiu, Adrian
Talaşman, Elena Popa, Diana-Gabriela Crăsneanu, prof.
univ. Maria Magdalena Zamfirache, Costin Clit,
Georgiana Mocanu, Diana Adumitroaei, Manuela
Ursache).
B. anul XXVII, 2017
–
nr. 2 (52), iul.-dec. 2017, 108 p. Redactor şef: LauraDiana Benea. Redactor şef adjunct: Estera Bejan.
Redactori: Casandra Muraraşu, Ada Ianuş, Sanda Maria
Darie. Profesori îndrumători: Costin Clit, Angela Zugravu,
Manuela Iacob – director.
Din Cuprins (rubrici): Editorial; Interviu; Per aspera ad
astra; Medalion artistic; Poesis; Eseuri; Metodică şi
proiecte; Ştiinţă; Traduceri; Pro historia; Caleidoscop.
Între colaboratori (selectiv): elevi (Laura Benea. Estera
Bejan, Sanda Maria Darie, Casandra Murărasu, Mălina
Iftene, Ioana Adelina Ralea, Iuliana Gheorghiu) şi
profesori (Andreea Ionescu, Carmen Hodea, Ionela Badea,
Nadia Săcăleanu, Costin Clit, Vasile Calestru).

Prof. dr. ing. Avram D. Tudosie –
personalitate națională a viticulturii și
oenologiei românești, la 87 de ani
Prof. dr. ing. Viorel Iulian PEȘTEAN

mai multe rânduri funcții de director adjunct și direct a acestei
școli, până la pensionare.

În anul 1971 își susține teze de doctorat cu tema: Cercetări
asupra înrădăcinării butașilor în școală – în vederea obținerii
vițelor pentru cultura pe rădăcini proprii, sub coordonarea
acad. prof. univ. Teodor Martin.
Pe 7 aprilie 1972 obține titlul de degustător național autorizat,
specialist în vinuri, acordat de Concursul național de
Selecționare a Degustătorilor Naționali Autorizați.
Între 1971-1996 este membru al Consiliului de Conducere și
Organizare a Concursurilor Naționale de Vinuri de la Vaslui, în
1972 membru al Societății de Istorie și Metrologie Agrară din
România, iar din 1993 membru al Societății Române de
Horticultură.
De-a lungul timpului a colaborat cu numeroase publicații
științifice și de cultură, fiind membru în colegiul de redacție al
revistelor: Tradiții și Năzuințe (Colegiul Agricol D. Cantemir
din Huși, între anii 1974-2008), Cercetări Agronomice în
Moldova, Iași (1970-1990), Zorile (Huși), Lohanul (Huși),
Meridianul Cultural Românesc (Vaslui), Elanul, Preludii,
Drăgășani etc.

Pe 14 martie 1931 Avram D. Tudosie s-a născut la
Cermegești, com. Lădești, jud. Vâlcea. Este absolvent al
Facultății de Horticulturî și Viticultură din București, iar din
1956 își începe activitatea profesională la GAS Ivești, apoi la
Stațiunea Experimentală Viticolă Odobești ca cercetător, iar
între anii 1958-1964 ca director al acestei instituții. La 25 nov.
1958 este atestat de Institutul de Cercetări Horti-Viticole din
București.

Datorită activității sale științifice, obține numeroase premii și
distincții:

În anul 1964 se transfer la Școala de Viticultură din Huși, unde
funcționează ca professor de viticultură și vinificație. Deține, în

- Diplomă de Excelență a Academiei de Științe Agricole și
Silvice și a Institutului Național de Viticultură și Vinificație,
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-Decorat cu Ordinul Muncii, clasa a III-a 1961, Ordinul Muncii,
calsa a II-a, 1971, Ordinul Meritul Agricol, clasa a II-a, 1975;
- Premiul Ministerului Învățământului prin inovația: Instalație
și metodă de producere a vinurilor spumante în condiții de
microproducție, 1972;
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pentru activitatea depusă în slujba viticulturii și vinificației
românești, 1994;
- Diplomă de Onoare pentru vinoteca personal și premierea
vinului de Busuioacă de Bohotin, la Concursul de Vinuri din
soiuri autohtone românești, organizat sub egida Univ. de Științe
Agricole și Medicină Veterinară, București, 1996;
- Diplomă de Excelență a Facultății de Horticultură a Univ. de
Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași, pentru
activitatea desfășurată în scopul progresului învătământului și
cercetării horti-viticole;
- Diplomă de Onoare, a Societății Române a Horticultorilor,
pentru ridicarea prestigului viticulturii românești, 200;
- Premiul Societății Române de Horticultură, 2003;
- Diplomă de Onoare pentru contribuție la Monografia
Grupului Școlar Agricol din Huși;
- Diplomă de Excelență și Diploma Centenarului Societății
Române de Horticultură, pentru lucrarea În apostolatul unei
frumoase profesii;
- Diplomă de Excelență acordată de Academiei de Științe
Agricole și Silvice Gh. Ionescu Sisești și a Institutului de
Cercetare – Dezvoltare pentru Viticultură-Vinificație, Valea
Călugărească, pentru contribuția adusă la dezvoltarea cercetării
în domeniul viticulturii și vinificației, 2007.
(Va urma)

Din lirica
Prof. Livia BACIU
Răducăneni, jud. Iași
Poeziile ,,Icoană veche și ,,Femeia copac”, semnate de
poeta Elena Olariu au fost publicate în prestigiosul volum,
Lumină Lină-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,
New York.
Poeziile mai sus menționate vor reprezenta argumentul
principal al încercării noastre de interpretare, de exegeză,
problematica abordată de Elena Olariu ne dezvăluie spiritul unei
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 ființa
noastră interioară sau cum ar spune Constantin Noica către
,,sinea” noastră, lăsând astfel transcendentul să coboare.
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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 ,,rostește”,
,,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 înțelesuri cu
încărcătură religioasă atât de profundă, încât cu greu reușești să
transpui în cuvinte intențiile poetei, cu fiecare vers citit mi s-a
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-ai
învățat niciodată […] noi gândim și
creăm în cuvintele noastre”2
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 simțit noblețe,
modestie, rafinament și artă. Pentru a înțelege intențiile poetei,
în cadrul poeziei ,,Icoană veche”, am considerat necesar să
evidențiez câteva aspecte legate de etimologia cuvântului
,,icoană”, acesta provine din grecescul ,,eikon - ” , tradus
în limba română prin imagine, chip, reflexie, asemănare, icoană.
Termenul apare folosit mai întâi la Platon, unde ,,eikon”
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”; mimesis este
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 povață
fiind întruchiparea imaginii Preasfintei Născătoare de
Dumnezeu care ne îndrumă pașii spre Dumnezeu și mijlocește
pentru noi, izvorâtoare de gânduri Dumnezeiești; ,,Sfântă
1Alexandru Surdu, Sistemul Rostirii Filosofice Românești în Studii de
istorie a filosofiei românești, Centenar Constantin Noica (1909-2009),
coordonatori: Alexandru Surdu, Viorel Cernica, Titus Lates, Ediție îngrijită de,
Mona Mamulea, Editura Academiei Române, 2009, p. 11
2 Constantin Noica, Cuvânt împreună despre rostirea românească,
Editura Eminescu, București, Piața Scânteii 1, 1987, pp. 7-8
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văpaie” , doar prin pronia divină viața dăinuie, moartea cealaltă
,,surată” reprezintă trecerea în veșnicie, poate fie să ne înalțe,
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 ființei umane care
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 veghea
necontenit asupra erorii umane. ,,Plânsul lăuntric” simbolizează
gândurile, acestea se ,,troienesc” (Constantin Noica) asupra
omului, determinându-l uneori să coboare sau să se înalțe.
,,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 viața să
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 este imaginea
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.
Elena Olariu aduce în ambele poezii în discuție
problematica vieții din perspectivă religioasă, elogiind-o pe
Maica Domnului care reprezintă singurul nostru reazem și
femeia care aidoma unui copac își întinde ramurile în lume prin
copiii săi. Intenția poetei este aceea de a sensibiliza cititorul să
privească înăuntrul ,,sinelui”, pentru a se vedea pe sine ca ființă.

Mircea Eliade și istoria religiilor

Mircea Eliade (1907-1986) este unul dintre cei mai
importanți istorici ai religiei din secolul al XX-lea, cât și
unul dintre cei mai importanți interpreți ai simbolisticii
religioase.
e asemenea, Eliade este una dintre personalitățile
marcante ale culturii românești, cu influențe atât în

D

1 Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod și cu
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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domeniul filosofiei, cât și în cel al beletristicii.
Pasionat de cultura orientală, în general, și de cea indiană, în
particular, Eliade avea să analizeze istoria comparativă a
tehnicilor de yoga în teza sa de doctorat, fiind apoi asistentul lui
Nae Ionescu, influent filosof român în epocă, la Universitatea
București. Notorietatea lui Eliade în România a crescut odată cu
publicarea romanului Maitreyi, în 1933. Pe perioada războiului,
Eliade a fost atașat cultural român la Londra și la Lisabona,
activitatea și scrierile sale pe teme politice atrăgându-i critici,
din cauza susținerii regimului de extremă dreaptă din România,
de la momentul respectiv. Ulterior războiului, Eliade a locuit la
Paris, acolo unde și-a dobândit recunoașterea mondială ca
istoric al religiilor, ajungând ulterior la Chicago, acolo unde a
predat până în 1983, la momentul pensionării.

Deși lucrările științifice ale lui Eliade au vizat mai mult
interpretarea simbolurilor și a ritualurilor religioase, la nivel
subiectiv, filosoful român privea fenomenul religios astfel:
- fenomenul religios trebuie privit prin prisma ireductibilității
sacrului, Eliade considerând că acesta nu trebuie privit sau
explicat prin analize sociale, economice sau psihologice;
- limbajul religios este unul simbolic, iar Eliade consideră omul
a fi o ființă atât religioasă, cât și adeptă a simbolurilor, prin
intermediul cărora oamenii reușesc să depășească momente de
cumpănă din viață, cum ar fi pierderea cuiva apropiat sau o
criză existențială;
- Eliade vede în miturile cosmogonice piatra de temelie a
popoarelor, întrucât acestea explică evoluția și ajută omul să
depășească starea de păcat, conferindu-le, simultan, un loc în
evoluția ulterioară a dimensiunii sacre;
- filosoful român observă cum sacrul, element infinit și
imaterial, se transpune în profan, element finit, temporal,
pretutindeni, în elemente ale naturii, în animale, în vise, cât și în
încarnarea lui Dumnezeu, în cadrul creștinismului;
- Eliade considera că lumea occidentală are nevoie de o nouă
cultură umanistă, în fața pierderii contactului cu sacrul, dorinduși o interacțiune mai puternică la nivel spiritual cu ceea ce oferă
lumea non-vestică la nivel religios.
Prin activitatea sa, Eliade a contribuit masiv la descoperirea
unei noi perspective asupra fenomenului religios, cât și la
introducerea publicului larg către anumite credințe religioase
puțin cunoscute în lumea vestică. Pe lângă publicațiile sale
științifice, Eliade a scris și multe lucrări de ficțiune, majoritatea
în limba română (spre deosebire de cele științifice, redactate în
franceză, în majoritate), considerând alternanța celor două tipuri
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de scrieri esențială pentru propriul echilibru creator, care l-a
transformat într-una dintre marile personalități ale secolului al
XX-lea.

„Curba destinelor”
Dr. Cornelia PĂUN HEINZEL – Chișinău
Radu răsuci volanul, schimbă viteza şi intră furtunos în
curbă. În “Triunghiul Bermudelor” terestru, spaţiul unde toţi cei
vii, supravieţuitorii accidentului şi cei care şi-au dat acolo
ultima suflare, convieţuiau împreună pentru totdeauna. Era
locul care a adus un destin tragic, familiei sale şi multor altora.
Radu simţi cum lacrimi de sudoare i se revarsă pe faţă, cum
fiori reci îi străbat întreg corpul...
- Radu! Radu! Ce este cu tine ? îl întrebă o voce feminină
speriată. Ce ai visat?
- Nimic! N-am visat nimic! spuse el cu voce groasă, trezit
în sfârşit, din somnul său adânc.
- Dar erai agitat, speriat, dădeai din mâini. Ai şi spus ceva,
spuse Marina, soţia.
- Am avut un coşmar! Ca de obicei! răspunse Radu. Şi cred
că este târziu. Trebuie să mergem la şcoală. Oi fi eu director,
dar tot trebuie să mai trec pe acolo!
Clădirea şcolii era foarte aproape de locuinţa sa.
Ajungea în zece minute. Acolo, Radu avu o idee magnifică:
”Trebuie să fac inspecţii la noile venite - la bruneta de
matematică şi la blonda de biologie. Ele cu siguranță nu-mi vor
scăpa din braţe. Ieri am făcut o greşeală. Dar nu o voi repeta.
Am trimis toţi profesorii şi elevii acasă, seara, la ultima oră, să
rămân singur, în şcoală, numai cu noua profesoară de fizică.
Ufff! Ce-mi place blonda! Mai ales că nu cedează aşa uşor! La
mine nu prea se întâmplă aşa ceva! Aaaa! Se lasă greu! Dar mia stricat un plan atât de bun cumnatu-meu! Parcă ar fi ştiut! A
picat exact în momentul în care o chemasem pe femeie la mine
în birou. Doream întâi să o sperii, să o cert, apoi să o invit la un
pahar de tărie, că doar am dulapul plin de aşa ceva! Şi apoi....
intră Florin, fratele nevesti-mii. A trebuit să purtăm toţi trei
discuţii foarte, foarte serioase”.
„Merg întâi la brunetă. Pare a fi mai focoasă decât
cealaltă. Şi-i joacă ochii în cap, ca nişte cărbuni încinşi! Cu ea
va fi cu siguranţă mai uşor!”.
Radu intră la ora tinerei femei. Şi avu timp destul să-i
contemple picioarele lungi, extrem de lungi şi subţiri, părul
lung, negru, ondulat, buzele roşii, cărnoase din vârful boticului
ei drăgălaş. O chemă apoi pe profesoară, la el în birou.
- Nu prea sunt mulţumit de ceea ce faceţi, o mustră el cu
glas tăios. Trebuie să munciţi mult mai mult! Am pretenţii mai
mari de la dumneavoastră! Aveţi potenţial. Şi o măsură intens
cu privirea, pe care şi-o plimbă cu tupeu, de-a lungul corpului
femeii. Pentru mine, aici, la şcoală, nu e de ajuns ceea ce faceţi
acum! Dar, nu serviţi un păhărel? o invită el, schimbând timbrul
vocii, într-unul plin de bunăvoinţă.

- Serviţi, este bun lichiorul, un pic dulce! O să vă placă
cu siguranţă! Şi-i întinse tinerei femei paharul, aşezându-se cu
fundul pe porţiunea de masă din dreptul acesteia. O pătrunse
adânc cu privirea şi stărui un pic.
Tânăra se înroşi şi se fâstâci. Iar Radu începu să se joace
ştrengăreşte cu o buclă de-a ei. Se apropie încet, încet şi o sărută
delicat. Fata nu se opuse deloc, ceea ce îl făcu pe bărbat să
continue cu curaj. O sărută mai aprins, îndelung, în timp ce
mâinile începurăsă i se plimbe cu ardoare, pe corpul acesteia,
dezvelind haotic părţile atinse. În câteva minute femeia era
goală şi în braţele lui...
*
Era mijlocul zilei.Radu ieşi cu maşina în şosea. În faţă,
profesoara de fizică.
- Nu veniţi cu maşina? Vă duc eu până în oraş, o invită
Radu politicos.
Femeia dintr-un prim impuls ar fi acceptat. Ar fi sosit
mai devreme acasă... teoretic. Dar îşi aduse însă aminte ce îi
povestise mama sa, profesoară, fostă colegă cu părinţii lui Radu,
despre accidentul făcut de tatăl acestuia, cu doi prieteni ai săi,
care au fost victime. “Nu, nu vreau să ajung pe lumea cealaltă!
Mai bine aştept autobuzul! De ce să mă grăbesc?” îşi spuse ea,
şi refuză politicos, speriată că bărbatul ar putea să nu-i accepte
refuzul.
Din spate, veneau agale tinerele profesoare de
matematică, biologie și geografie.
“Cred că astea or să vină sigur cu mine, în maşină” îşi
spuse bărbatul şi repetă invitaţia. Presupunerea i-a fost
confirmată imediat. Femeile acceptară încântate şi urcară repede
în autoturism, extaziate că însuşi directorul lor, le conduce pe
drumul spre casă.
Radu demară zgomotos, mândru şi sigur pe el. Nu pleca
la drum singur! Circulă cu viteză pe şoseaua spre Braşov. În
dreapta sa, visa romantic tânăra profesoară de matematică, cea
înaltă, subţire, cu părul negru, lung, spiralat în bucle inelare. În
spate se aşezaseră noile profesoare de geografie şi biologie,
micuţe, emoţionate că le invitase domnul director să le ducă cu
autoturismul său propriu, în oraş. Bărbatul băuse ca de obicei,
câteva păhărele de tărie. Dulapul său de director totdeauna era
ticsit de sticle, sticluţe, clondire de diferite mărimi, forme, pline
cu alcool, majoritatea de slabă calitate. “Tărie să fie!” gândea
Radu. Patima băuturii o moştenea de la tatăl său, cu care
semăna ca două picături de apă. Şi el a fost director la şcoala
din sat. Acum însă, satul a devenit comună...

Şi Radu deschise dulapul său înalt, burduşit cu sticle şi
sticluţe de toate formele şi dimensiunile, pline cu băuturi
alcoolice, de calităţi diferite.
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Ochii bărbatului fugiră involuntar către picioarele lungi
ale tinerei femei, aflate în dreapta sa. Privirea alunecă languros
de la vârful picioarelor, în sus, tot mai sus...
„Iată curba mortală în care-a făcut tata accidentul şi pe
care am visat-o azi-noapte” îşi spuse Radu. „Şi eu beau, dar nu
o să fac niciodată accident! Ce mare necaz ne-a mai făcut tata,
mie şi mamei! ”.
Ochii săi urcară apoi hulpavi, de la vârfurile ascuţite al
pantofilor până ajunseră la marginea fustei scurte a femeii şi
mai sus, mai sus.Apoi, îi apărură imaginile întipărite în minte,
de la prânz, imprimate puternic în memorie. Partida de sex
sălbatic cu tânăra profesoară, în cabinetul său de director, i-a
dezvălui lui Radu cele mai tainice, mai intime locuri ale
profesoarei... doar a băut şi ea vreo două păhărele de votcă. Le
acceptă în urma insistenţelor sale.“Fetele din ziua de azi... sunt
complet pe placul meu... la băutură şi la sex sunt totdeauna
disponibile... a fost bună, bună revoluţia”, gândi fericit Radu.
“Dacă n-ar fi existat, aş fi fost şi acum muncitor necalificat la
Canalizarea oraşului, poate chiar toată viaţa”.

- Şoferul este viu! Mai trăieşte încă! strigă unul dintre
ei.
Medicul salvării luă mâna tinerei fete, aflate lângă şofer
pe “locul mortului” şi-i cercetă pulsul.
- E moartă! Nu mai avem ce-i face! spuse el.
Spatele maşinii era puternic contorsionat de impactul
neaşteptat. Nu mai era nicio şansă pentru bietele fete.
- Ne trebuie o maşină de descarcerare! Altfel nu le
putem scoate! Nu cred că au scăpat cu viaţă, după cum arată! se
auzi o voce.
- O să vină o maşină în zece minute, răspunse un băiat.
Doi bărbaţi îl deplasară pe Radu cu targa.
“Să încerc să fiu conştient, să nu-mi pierd cunoştinţa, să
nu mor”, gândi bărbatul şi apoi firul gândurilor sale s-a întrerupt
brusc.

Tânăra profesoară gândea încântată: “O făcea cu
directorul! Îşi aranja astfel viitorul! Şi urma să-i fie bine şi de
acum înainte! Iar Radu, arăta atât de bine... nu mai întâlnise
printre colegii săi de facultate sau printre profesori vreunul ca
el! Am văzut eu de la început, că mă place cel mai mult, dintre
toate! De n-ar fi existat nesuferita de nevastă-sa! Ce o fi găsit la
ea? Are o figură cam ştearsă! Nu are nimic deosebit”.
Se trezi, după ceva timp, pentru câteva secunde. Era
întins pe un pat metalic de spital. În jurul său, persoanele se
aflau în stare de inconştienţă.Totul era alb în jurul său. “Oare ce
s-a întâmplat?” se întrebă Radu. Şi adormi din nou, adânc,
cufundându-se în misterioasa lume a viselor.

Directorul Chiverniseală era un bărbat înalt şi frumos,
cu structură atletică şi păr negru, cârlionţat, cu nasul mic, cu
vârful îndreptat puţin în sus, gură mică, cu buze cărnoase,
trăsături care îi dădeau un aspect ştrengăresc şi copilăresc în
acelaşi timp.
Şi în timp ce se gândea visător, aducându-şi aminte de
recenta escapadă, în faţă apăru deodată un tir. Radu se sperie
atât de tare încât scăpă volanul maşinii. Pierdu complet
controlul autoturismului şi lovi cu putere mărul aflat la
marginea drumului. Acelaşi pom de care se tamponase şi tatăl
său, cu ani în urmă. Şi în aceeaşi curbă unde avusese acesta
accidentul! Auzi o bubuitură puternică, simţi o durere groaznică
şi nu mai reuşi să se mişte. Văzu apoi ca prin ceaţă, alături,
buclele inelate, negre ca pana corbului ale tinerei profesoare,
care pluteau haotic într-un lichid gros, de un roşu intens. Rochia
ei albă, mulată pe corpul suplu, părea o pictură impresionistă. În
spatele lor, celelalte două tinere stăteau încremenite.
Se auzi apoi sirena salvării şi oamenii cu veste portocalii
deschiseră cu greu, uşile blocate ale autoturismului. Radu simţi
cum nişte mâini puternice îl iau şi-l pun pe o targă.
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*
Tatăl lui Radu, Gică, avea ca şi fiul său, două slăbiciuni
majore: băutura şi femeile. Erau moştenire de familie, din tată-n
fiu.Amândoi iubeau femeile brune sau roşcate, blonde sau
şatene, slabe sau grase, înalte sau mignone.Cei doi bărbaţi erau
veşnic atraşi de universul feminin. Şi amândoi au avut norocul
de a avea soţii, îndrăgostite până peste cap de ei, care să le
accepte şi să le înţeleagă aventurile amoroase. Escapadele le-au
creat dintotdeauna neplăceri amândurora, mai mari sau mai
mici. Iar nevestele lor erau cele care sufereau în tăcere. La fel şi
amantele. Căci dragostea pentru ei era mai puternică decât
orice. Băutura a fost însă cea care le-a adus necazurile în
familie.
Într-o zi, tatăl său, Gică Chiverniseală, îşi luase în
autoturism prietenii, amândoi profesori la Universitate. Şi într-o
curbă spre sat, când veneau din Braşov, scăpă controlul
volanului. Maşina intră rapid într-un pom de la marginea
şoselei. Gică se alese cu un traumatism cranian grav, dar cei doi
profesori universitari îşi dăduseră duhul pe loc.
Bărbatul a fost condamnat atunci la mulţi ani de
închisoare. Activitatea sa la securitate ca turnător nu l-a ajutat
deloc. Legea era respectată.Era aceeaşi pentru toţi. Soţia sa
Lina, a trebuit să plătească pagubele familiilor celor decedaţi -
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pensiile alimentare pentru copiii acestora. Dar Radu, fiul său, a
fost cel mai afectat. Nu mai era fiul directorului din sat, cel iubit
de toate femeile. Atât de mult l-a marcat totul, încât nu a mai
vrut să înveţe. S-a înscris şi a dat admitere la liceul “Unirea”, la
profilul uman. Dorea să-şi urmeze tatăl, care era profesor de
geografie. Şi bineînţeles că a picat cu succes. A luat nota doi!
Lina, mama sa, tare s-a mai supărat. După necazurile cu soţul
său, cu băutura şi femeile, apoi cu accidentul de maşină, după
atâtea sacrificii pe care le făcuse, nici fiul său nu-i aducea
bucurii. Doar pentru el îndurase atâtea...
„Când era gravidă cu Radu”, îşi aduse aminte Lina,
„Gică umbla cu Mia, o femeie oacheșă din sat”. Lina era şi ea la
fel de măslinie la ten. „La ce-i mai trebuia Mia?”, gândea
femeia necăjită.„Dar aşa era felul lui Gică. Îi plăcea
schimbarea!” Săraca Lina, a stat tremurând în iarba înaltă din
curtea femeii, să-şi aştepte bărbatul ieşind din casa Miei. A stat
toată noaptea, în aerul rece, tăios. Îngheţase toată! Dar Gică
merita tot sacrificiul! Bărbat ca al ei, mai rar de găsit! Îi era
frică să nu-l piardă de tot! Să-l fure Mia. Când zorii zilei s-au
ivit timizi, a deschis uşa casei şi Gică. Atunci Lina a ieşit din
tufe.
- Ce faci Gică, aici? Eu sunt borţoasă şi tu îţi faci de cap
cu muierile de prin sat? îi spuse femeia tristă.
Bărbatul văzu roşu în faţa ochilor.
- Ce cauţi tu aici, Lina? se răsti el furios. Ce, ai
înnebunit? Sunt bărbat, ce vrei de la mine? Şi o lovi peste faţă
puternic, cu palmele.Apoi îi trase nişte picioare în pântecul
umflat.
- Ce n-am voie să mă distrez şi eu? continuă bărbatul
răstit.
- Aoleuuuu Gică, loveşti copilul! se văicări sfâşietor
Lina.
Gică însă îi mai trase nervos câteva picioare, apoi se
opri şi plecă ţanţoş spre poartă.
„Măcar mi-a spus că numai se distrează, deci nu mă
părăseşte. Tot al meu este!”, gândi fericită femeia.
*
Lina era o dură de felul său, dar cu Gică devenea moale
ca o cârpă. Ce făcea dragostea din ea! Tatăl ei, Lică Spoitoru,
făcea vase de aramă şi le vindea prin sat. Mama sa, Piranda,
murise la naştere. Aşa că Lina, se învăţase de mică cu vitregiile
vieţii. Ambiţioasă şi dârză, era o fiică demnă din popor, aşa cum
cerea partidul comunist de la putere. De aceea a fost remarcată
imediat de activiştii din sat. Iar unul dintre ei, a chemat-o
imediat în biroul lui:
- Lino, tu nu vrei să lucrezi pentru noi? Eşti femeie de-a
noastră, harnică şi ambiţioasă. Poţi ajunge departe, dacă ne eşti
loială!
- Bine , dar ce trebuie să fac? întrebă Lina interesată.
- Trebuie să spionezi duşmanii de clasă! Bogaţii! Ne
spui ce fac, ce spun...
Femeia a fost de mică obişnuită cu lipsurile. „Ce mult
îmi va plăcea să pârăsc pe cei care-o duc şi au dus-o întotdeauna
bine! Nu ca mine! ” gândi ea.
- Sigur că vreau, acceptă Lina cu foc.

123

- Iar noi, ca recompensă, te înscriem la şcoala normală!
Să vii învăţătoare aici, la noi în sat! spuseră bărbaţii. Vrem să
promovăm numai fete de-ale noastre!
- Dar eu nu prea am învăţat carte la şcoală, spuse Lina.
Nu mi-a plăcut învăţătura. Şi nici capul nu ştiu dacă mă prea
duce! Ce mă fac?

- Asta nu-i nicio problemă! Cu recomandarea noastră, cu
ambiţia ta şi dacă ne mai eşti şi fidelă şi ne spui ce fac toţi
cunoscuţii tăi, vei absolvi fără probleme! Este singurul lucru
care contează pentru noi! o încurajară activiştii.
Anii trecură repede şi Lina se văzu învăţătoare în sat,
aşa cum îi promiseseră bărbaţii. La şcoala din sat, îl cunoscu pe
Gică, bărbat chipeş. A fost fascinată de el, de la prima vedere.
“Un bărbat atât de frumos, n-am mai văzut niciodată”,
gândi ea. Şi atunci când acesta o invită la dans, la căminul
cultural, acceptă cu plăcere.
Lina era o femeie nici prea frumoasă, dar nici urâtă. Era
oacheşă, avea un nas mare, o gură mare şi ochii bulbucaţi.
Gică însă a plăcut-o. La fel ca pe toate femeile de care
era totdeauna atras - urâte, frumoase, blonde sau brune, roşcate
sau şatene, înalte sau scunde, grase sau slabe. Gică era un
veşnic îndrăgostit de o femeie, indiferent cum era aceasta.
După ce au fost la Căminul cultural, Gică a invitat-o
acasă la el. Ce fericită a fost atunci Lina! Toate lumea era a ei!
Atunci, din prima seară a fost a lui! I s-a dăruit cu tot sufletul ei
iubitor, de femeie. Atracţia faţă de el era atât de mare încât nu-i
putea rezista! Ce-ar fi vrut ea, Lina, un soţ ca el! Dar speranţele
sale erau mici... Nu avea nicio şansă cu succesul la femei al lui
Gică! Şi el nu vroia una, ci pe toate femeile cunoscute!
- Nu umbli tu cu Gică? o întrebă într-o zi activistul
Gorun.
- Da, nene Gorun, răspunse sfioasă Lina. Apoi, dacă-mi
place, nene... ce să fac?
- Da’ de soţ l-ai vrea tu, Lino? o întrebă hotărât
bărbatul.
- Cum să nu, nene! Dar nu cred că Gică se gândeşte
vreodată la căsătorie...
- O să se gândească, o să se gândească, Lino, dacă îi
spunem noi, completă Gorun.
*
Trecură vreo câteva zile de la discuţia ce a avut loc în
biroul activistului.
- Gică, eşti chemat la partid, îl anunţă Nuţi, secretara
şcolii. Te caută tovarășul Mămăligă, adjunctul lui Gorun.
Bărbatul plecă imediat, îngrijorat. „S-o fi întâmplat ceva
rău şi vor să mă certe? O fi bărbatul vreuneia dintre femeile cu
care-am avut recent vreo escapadă? M-o fi pârât la partid!” se
frământa el, pe drum.
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- Bună ziua, tov Mămăligă.
- Bună, domnule profesor. Cum mai merg treburile pe la
şcoală? Toate sunt bune?
- Da, desigur, răspunse bărbatul.
- Tovarășe Chiverniseală, glăsui activistul, ai lucrat
pentru noi de ani buni şi ai dovedit că eşti un fiu devotat al
partidului. Iar noi te-am răsplătit întotdeauna pe măsură. Te-am
ajutat să studiezi geografia la fără frecvenţă, să o absolvi şi să
devii profesor în sat. Dar directorul şcolii n-ai vrea să fii? Că
uite, domnul Popa trebuie să iasă curând la pensie! Şi noi, eu cu
domnul Gorun, ne-am gândit la tine. Ei, ce spui?
„Directorul şcolii!” îşi spuse în minte Gică. „Doamne,
de câte ori nu visase asta. Şi să i se propună acum, aşa ceva.
Numai în visurile sale cele mai fantastice se putea îndeplini aşa
ceva!”
- Sigur că da, tov Mămăligă, răspunse voios bărbatul.
- Dar trebuie să faci şi tu ceva pentru asta! completă
funcţionarul.
- Spuneţi pe cine trebuie să urmăresc! Doar i-am pârât
pe Andrei al chiaburului şi pe Mihai al moşierului, de-au ajuns
şi la puşcărie, spuse Gică.
- Da, dar acum vrem să faci ceva pentru o fată din
popor, de-a noastră. Partidul are grijă de ele şi de voi, cei fideli
nouă şi cauzei, explică activistul.
- Bine! Şi ce trebuie să fac? întrebă binevoitor
profesorul.
- Bă, tu o ştii pe Lina a lui Spoitoru din capu’ satului?
- Care? Învăţătoarea? Cea oacheşă, cu părul lung, negru
ca pana corbului prins în coc?
Gândurile lui Gică fugiră imediat la Lina. Doar fusese
recent a lui, fără nicio împotrivire.
- Da, da, tovarășe Chiverniseală. Spune-mi, îţi place
fata? întrebă Mămăligă.
Gică se gândi puţin buimac. În faţă îi apăru chipul cu ten
măsliniu al fetei, cu gura mare şi nasul lung, cu ochii imenşi,
puţin bulbucaţi. “Merge. Nu e de lepădat. Tovarăşii de la partid
puteau să-mi aleagă cine ştie ce slută de prin sat. Că alţii aşa au
păţit.Lina putea să-i fie chiar nevastă. A fost el, Gică, cu femei
mult mai urâte ca ea!”
- Da, spuse Gică. De fapt mie-mi plac aproape toate
muierile din sat. Numai pocite să nu fie... ca Tuta lui Zdreanţă.
La aşa ceva Gică nu se gândise vreodată până atunci „Să
mă însor... Nu prea am chef eu acum, de aşa ceva! Destul am de
lucru cu bărbaţii iubitelor mele! Să mai am probleme şi cu
propria nevastă?”
- Ce-i Gică, nu te-ai gândit să te-nsori şi tu odată? Fata-i
topită după tine, este harnică şi ambiţioasă. Ajungi departe cu
ea... şi cu noi, dacă o iei de nevastă. Te facem director la şcoală!
Te aşezi şi tu la casa ta şi primeşti şi funcţia. Ce zici, accepţi?
întrebă Mămăligă.
- Păi, ştiu eu? spuse Gică scărpinându-se în cap, printre
cârlionţii negrii. Chiar m-aţi face director? Cred că mi-ar plăcea
mult! Şi s-o iau de nevastă? şopti ca prin vis Gică. Bine, sunt de
acord, confirmă el, cu voce tare.
- Vezi că duminica aceasta la Căminul cultural e mare
bal! E sărbătoarea recoltei! Vine şi Lina! Acum e momentul
prielnic! continuă activistul cu precizările.
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Şi astfel deveni tovarășul Chiverniseală directorul şcolii
din sat. O ducea bine, foarte bine! Acum avea parte de mult mai
multe femei!
Dar totul a fost minunat până în ziua fatală, cea cu
accidentul. Băuse, ca de obicei, cu cei doi prieteni ai săi, Doru
şi Nelu, profesori la universitate – şi ei foşti muncitori, pe care
partidul îi promovase cu succes. Erau toţi beţi morţi. Dar numai
el, Gică, era la volan. Acolo, în curba cu ghinion, se întâmplă
totul. Nelu şi Doru trecuseră imediat în lumea celor drepţi. Doar
el, a fost singurul care mai trăia după impactul cu pomul de pe
marginea drumului. Scăpase cu viaţă dar nu şi de pedeapsă! Îl
aştepta pentru mulţi ani închisoarea! Toată activitatea sa intensă
la Securitate, nu mai îi era de folos acum. Nu a putut face nimic
să păcălească legea.
Lina a trebuit să plătească pensie copiilor celor decedaţi.
Femeie dură, a rezistat eroic. Nu era ea învinsă cu aşa ceva. Şi
dragostea ei pentru Gică o făcea să lupte mai mult. Ea a rezistat
cu tărie, dar Radu, fiul lor a fost cel mai afectat. Din băiatul
directorului şcolii din sat, a ajuns fiul puşcăriaşului, al
ucigaşului. S-a ocupat Lina de el, a făcut eforturi financiare şi la meditat pe Radu la „Limba română”, să intre şi el la liceu, la
„Unirea”, la secţia de filologie. Radu însă nu se ţinu de
învăţătură. Pică cu brio. Obţinu un doi de toată frumuseţea. Cu
nota aceasta a fost repartizat la clasa cu profil textil, a aceluiaşi
liceu, cu toţi ce obţinuseră note de unu şi doi la concursul de
admitere. Dar absolvi totuşi Liceul “Unirea”, chiar dacă profilul
nu era cel dorit. Partidul îi oferea o şansă!.
La terminarea liceului trebuia să se angajeze neapărat,
dacă nu devenea student, că aşa spunea legea. Putea după aceea,
să încerce să urmeze o facultate la fără frecvenţă. Dar pentru a
realiza aşa ceva, trebuia să înveţe, nu glumă. Iar lui Radu nu-i
ardea de învăţătură. Băiat frumos, înalt, cu structură atletică, cu
ochii mari, negri, brunet, cu părul cârlionţat, Radu era
preocupat, ca şi tatăl său, numai de fete şi băutură. Lina reuşi
prin cunoştinţele sale să-l angajeze pe tânăr ca muncitor
necalificat la Regia de canalizare a Braşovului. Apoi a fost
cooptat şi colaborator la Securitate.Veni însă curând ziua
fericită, pentru el, când avu loc Revoluţia. În sat nu a fost nicio
mişcare, nu s-a tras niciun glonţ. Dar fiind colaborator al
Securităţii, Radu a fost imediat primit în rândurile Frontului
Salvării Naţionale al comunei. Şi a primit şi diplomă de
revoluţionar, ceea ce îi aducea pe lângă foarte mulţi bani,
numeroase alte avantaje. A fost promovat imediat într-o funcţie
de conducere administrativă. Şi primi gratuit o casă săsească
imensă, părăsită de saşii care emigraseră în Germania. Tatăl
său, Gică, a fost şi el eliberat curând din puşcărie, pe motiv că a
fost închis ca oponent al regimului. Tot ca obidit de dictatură, a
primit şi el, ca şi fiul său, pensie. Ieşind din închisoare, Gică a
luat contact cu foştii săi colegi de la Universitate, care acum
erau profesori universitari la “Facultatea de Geografie”. Şi îl
recomandă pe fiul său, pentru a fi admis la Universitate. Tot cu
ajutorul lor, reuşi Radu să promoveze examenele şi să-şi obţină
chiar diploma de absolvire. Profesorilor le era milă de
suferinţele de care a avut parte tânărul datorită accidentului
tatălui său.
Cu diploma în mână şi cu niscaiva bani, Radu primi
facil conducerea şcolii din sat, post deţinut de tatăl său, cu mulţi
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ani în urmă. Funcţia îi aducea numeroase beneficii, căci
profesorii trebuiau, în noua orânduire, să-şi plătească posturile.
Şi el profita din plin de acest lucru. Ba chiar şi de terenurile
agricole ale subalternilor săi, mai precis de recoltele acestora.
Le făcea dispărute peste noapte şi nimeni nu putea spune nimic.
Cu toate că ştiau cine se ocupă de ele, nu puteau face nimic.
Dacă ar fi reclamat nu s-ar fi rezolvat problema, doar şi-ar fi
făcut lor mai mult rău. Ambiţioasă de fel, Lina nu se mulţumi
numai cu atât. Schimbă în valută toţi banii deţinuţi şi plăti fiului
său, postul de inspector şcolar. A oferit atât de mulţi bani, încât
şeful cel mare hotărî să-l pună pe Radu inspector chiar peste
două discipline – nu numai peste geografie, ci şi peste religie.
Chiar dacă Radu nu avea studii în acest domeniu. Cu şpagă
orice este posibil! Iar postul era mult mai profitabil, în primul
rând pentru că era o disciplină nou introdusă în planul de
învăţământ şi trebuiau angajate noi persoane, care doreau să-şi
plăteau cu vârf şi îndesat posturile de profesori. În plus mai
existau şi preoţii, împreună cu soţiile lor, care şi aveau de unde
să dea mită. Doreau şi ei săracii să-şi întregească veniturile, cu
banii luaţi pe nişte ore în învăţământ! Aşa că Radu se îmbogăţi
rapid şi recuperă urgent banii daţi pe postul de inspector. Pe
lângă bani, bineînţeles, avea parte de la feţele bisericeşti,
permanent, de sticle cu băuturi alcoolice de toate tipurile, pe
care preoţii le primeau la nunţi, pomeni, botezuri. Familia îşi
revenise pe deplin. Era ca în vremurile ei bune.
La şcoală lucra acum, din nou, şi Gică, ca profesor
alături de Lina. O noră îşi mai dorea ea, pentru a fi pe deplin
fericită! ”Poate aşa, Radu va mai lăsa băutura şi femeile”, gândi
ea.”Să nu facă cumva şi el vreo boroboaţă, ca Gică! ”
Căută ce căută Lina şi gândi într-un sfârşit că cea mai
potrivită pentru fiul său ar fi fiica secretarei, femeie singură,
fără bărbat, de la şcoala din comună. Înainte de revoluţie, fata
lucra la C.A.P., ca muncitoare în agricultură, căci absolvise
„Liceul Agricol” din Prejmer. Acum însă, după revoluţie,
locurile la facultate crescuseră exponenţial, ca ciupercile după
ploaie. Fata se hotărî să facă “Colegiul pentru institutori” de la
Universitate. „Ca învăţătoare în sat, Marina era tocmai potrivită
pentru Radu”, gândi Lina. Nunta avu loc imediat. Şi din darurile
primite, în special de la subalterni, tinerii îşi cumpărară un
Audi. În lunile următoare, Marina rămase însărcinată şi născu o
fată. Lina a fost cea care se bucură cel mai mult să aibă o
nepoată şi să vadă că fiul ei s-a aşezat, în sfârşit, la casa lui.
Radu era însă identic Gică, tatăl său. Marina nu-l făcu deloc să
se liniştească, să nu mai umble după alte femei,.în special după
profesoarele ce-i erau subalterne şi care-l atrăgeau atât de
mult... iar din patima beţiei nu era nicio şansă să-l scape!
*
Radu se trezi pe patul de spital. Lângă el, stăteau
îngrijorate Marina, soţia şi Lina, mama sa.
- Bine că ţi-ai revenit, dragul meu, exclamă Lina
bucuroasă.
- Şi colegele mele, profesoarele? întrebă dezorientat
Radu.
- Celelalte pasagere? întrebă Marina. Nu a supravieţuit
niciuna. Numai tu ai avut noroc, iubirea mea! Şi se gândi
fericită „Ce bine că am scăpat de ele! Ce, vroiau să mi-l fure pe
Radu al meu?”.
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Epilog
Radu nu a făcut închisoare, în urma procesului. A dat
ceva bani, dar a meritat pe deplin. A scăpat basma curată. „Bine
că n-am păţit ca tata! ” gândi bărbatul. “Dar atunci erau alte
vremuri. Puteai să fii în funcţie mare de partid, să fii mare
securist, dar dacă făceai vreo infracţiune, erai pedepsit la fel ca
oricare cetăţean de rând. Acum însă e democraţie! Dai bani din
plin şi scapi indiferent ce faci... poţi să furi, poţi să ucizi... dacă
ai lucrat pentru Securitate şi ai fost şi la Revoluţie, ca mine - şi
ai şi dai bani la greu, la cine trebuie, rezolvi totul, nu ca în
epoca socialistă...” Totuşi, pe Radu Chiverniseală la
“Inspectoratul şcolar” nu l-au mai ţinut în funcţie. Nu din cauza
accidentului! Ci pentru că a venit unul cu pile mai mari, cu bani
mai mulţi şi mai corupt decât el. A ajuns însă, Radu, din nou
director, la şcoala din sat... la fel ca tatăl său. Apăru însă
problema că elevii erau tot mai puţini în sat, numărul claselor
scăzuse şi orele de geografie dispăreau şi ele vertiginos.
Rămânea Radu fără catedră! Rezolvarea veni însă de unde nu se
aştepta. La sindicat veniră nişte bilete la Băi, pentru vacanţă,
aproape gratuite. În calitate de director, avea prioritate la ele. Iar
în staţiune, stupoare! Şi acolo se înfiinţase mare Universitate
particulară! Oferta era promiţătoare: “una plus una gratuit“ ca la
Supermarket. Aşa că, din staţiune, Radu se întoarse şi cu o
licenţă în “Litere“ de Universitatea “Băile Tufă de Veneţia“,
pentru el, plătită şi una gratuită în “Psihologie“pentru Marina.
Pentru învăţământ, dacă aveai filiera pentru dat şpagă, erau
tocmai bune! Nu interesa pe nimeni, dacă diplomele sunt
recunoscute sau nu. Ajunsese astfel şi profesor de “Limba
română“ iar cu pilele lui ajungea să fie el cel care tăia şi
spânzura la Comisiile de Bacalaureat din întreg judeţul, Aşa că
banii daţi pe diplomă avea să-i recupereze imediat.
Chiverniseală a candidat în anul următor chiar ca deputat,
la alegeri. Fără succes, bineînţeles! Dar şi să fii candidat este
ceva, că nu oricine poate! Şi nu toți pot avea acces la ea!

Bogdan Suceavă, similar cu Istoria
lacunelor, pe când o carte despre
completarea istoriei poporului român?
Jurn. Ion N. OPREA – Iași

Istoria lacunelor, Bogdan Suceavă, Editura Polirom, 2017,
176 p., în seria Cultură, Biografii, memorialistică, eseu-carte,
„pornește de la situații tragice, a pierderii definitive a
manuscriselor, demers pe care autorul îl conduce de la Aristotel
la Hemingvay, manuscrise, care, dacă nu ar fi dispărut ar fi
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putut să revoluționeze literatura, filozofia, matematica, fizica” –
Bogdan Suceavă fiind el însuși un matematician, profesor
universitar, cu catedră la Fullerton-California.
Cum matematica este ea însăși o mare poezie iar autorul
unul nu doar prolific – cu opere precum Teama de amurg 1990,
Sub semnul Orionului 1992, Natură și portrete 2001, Imperiul
generalilor târzii și alte istorii 2002 și 2003, Bunicul s-a întors
la franceză, istorie 2003 și 2008, Distanțe, demoni, aventuri,
2007, Venea din timpul diez 2004, 2010, 2014, Bătălii și
mesagii 2008, Vincent nemuritorul 2008, Memorii din
Biblioteca ideală 2013, Să auzi forma une tobe 2013, Scrisori
de la Polul Est, Republica – 2014, Miruna o poveste (Ediție de
buzunar), Noaptea când cineva a murit pentru tine 2010, fără a
mai pune la socoteală lucrările despre istoria matematicii,
publicate în ediții prestigioase,inclusiv actuala ”Istoria
lacunelor. Despre manuscrise pierdute” 2017, ne-am oprit cu
interes asupra ultimei.
Citind cartea avem ocazia să aflăm multe despre mistuirea a
ceea ce a fost Biblioteca de la Alexandria, despre moartea unor
autori – care nu și-au mai găsit manuscrisele – toate, dacă nu au
mai ajuns la generațiile următoare, a însemnat lacune cu
neputință de acoperire și fructificare.
Asta și face Istoria lacunelor. Despre manuscrise pierdute,
lucrare care analizează pierderile și impactul lor asupra cursului
istoric al civilizației mereu pornind de la întrebarea ”Ce ar fi
fost dacă...?” și la care, să recunoaștem că nu la orice aflăm
răspunsuri, fie că nu s-a ajuns la opere și autori pentru că nu sau completat fișele, fie că, după cum spune Bogdan Suceavă
într-un interviu, unde, amical, spune investigatoarei Alina
Purcaru, Suplimentul de cultură, Iași, 13-19 ianuarie 2018,
realizat de Editura Polirom și Ziarul de Iași, „aflat sub presiunea
timpului”, crede „că generația mea e ultima care a crescut și s-a
format cu cărți pe hârtie”...
Cititor, ca și autorul, manuscrisele pierdute m-au intersat
în mod deosebit, ca și pe alții . Spune la 4 decembrie 2017 și
analistul – Jovi Ene – prin gura naratorului: „Ne fascinează
istoriile despre pierderi, le găsim întrucâtva interesante, vrem să
ascultăm povești despre biblioteci care ard, despre pustiiri și
distrugeri, despre bătălii din vechime, despre ticăloșii pe care
oamenii și le pun la cale unii altora. Ne atrage spectacolul
arderii. Ne atrage să contemplăm ratări maestre, îi conferim
aure de elegie și rămânem curioși până la final, ca să vedem
până unde pot aluneca lucrurile” (pag. 173-174).
Asemenea pierderi înseamnă că omenirea și astăzi este plină
de lacune, iar a le acoperi, spune autorul, se pot descoperi
altele, complementare, fie prin scrieri de cărți noi, dar lucrul
acesta trebuie să-l facă studenții, nu cineva ca domnia sa, plecat
din țară încă din 1996...
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Citind cele de mai sus, nu la Numele trandafirului de
Umberto Eco, nici la Poeticii lui Aristotel, nici la Viața curvelor
celebre de Suetoniu, Amelie de Jean Racine, Memoriile
lordului Byron, la comediile lui, Diplslus – toate pierdute, la
Edema lui Shaskepeare, nici la românii I. L. Caragiale, Matei
Caragiale, Topîrceanu, Delirul sau Moromeții lui Marin Preda,
m-am gândit eu. Nici la cărțile dramaturgului Rene-RaduPolicrat, 1991, la incinerarea Bibliotecii Centrale Universitare
bucureștene și la altele din țară în flăcări în 1989, la cărțile arse
de ruși în 1916-1918 și 1944-45, la epurările din biblioteci și
arhive în anii 1950, nici la Creanga de aur a lui M. Sadoveanu
care ne îndeamnă să-l căutăm pe Zalmoxis, nici chiar la ceea ce
a constituit Noaptea când cineva a murit pentru tine, cu
episoade de la revoluția română, ca să nu cadă mai târziu în
uitare, ori din Republica – o reconstituire a zilei de 8 august
1870 care a însemnat descrierea nașteriii epocii moderne, eu am
plecat de la ideea-speranță că autorul investigând precum
criminalistul la reconstituire, ca enciciclopedistul când dă viață
fișelor sale, va fi și arheolog care săpând- săpând, să lege
etapele, oprindu-se și asupra tradiționalului, întregindu-l.
Bogdan Suceavă este relativ tânăr, la fel și investigatoarea Alina
Purcaru, dacă nu ei, cine să deslușească spațiul lacunar referitor
la nașterea poporului român?
Este important de scris o carte, un roman, un manual de
istorie despre Ardeal, despre bazinul transilvan al Carpaților din
anii 800, dar de ce o tăcere suspectă și la cei tineri despre unele
scrieri, referitoare la teritoriul partiei noastre și neamintite?
Scriam și repet ceea ce am mai scris: „Toate lucrările de
referință privitoare la trecutul dacic s-au pierdut una câte una,
într-un mod straniu, despre ele am arătat în alte lucrări precum
Dacii la ei acasă, 2014, Dacii și noi. Comentarii, 2015 Editura
Pim, Iași, sau Dacia preistorică de N. Densușeanu, 2016,
Editura Armonii Culturale-Adjud. Revin și redau și ceea ce
scrie Petrică Haba, București, în „Magazin cultural-științific”,
„Lohanul” – Huși din iulie 2017, p. 4: „Astfel, Dacica, jurnalul
împăratului Caius Ulpius Traianus s-a pierdut cu totul ilogic;
Getica, scrisă de T. Statilius Criton, medicul personal, dar și
apropiatul lui Traian, a avut aceeași soartă; Istoria Geților, a
prelatului filosof – Dios Chrysostomos, numit și Ioan Gură de
Aur, s-a pierdut și ea într-un mod total nejustificat pentru o
lucrare scrisă de un sacerdot de o asemenea talie; Getica, o altă
sinteză a nepotului acestuia din urmă, cunoscut sub numele de
Dios Cassius Coceianus, a dispărut în mod similar și fără nici o
urmă, iar din impresionanta lucrare Istoria Românilor, scrisă în
24 de volume de alexandrinul Appianus, acel istoric grec care a
redat în mod special tocmai cuceririle romane, s-a pierdut chiar
cartea a XIII-a, exact cea care se referea la geto-daci. Exemplele
ar putea desigur continua cu memorii, istorii, ca și cu poeziile
lui Ovidiu, cele scrise în limba geților localnici, la rândul lor
singurele versuri dispărute fără urmă din întreaga sa operă
rămasă aproape intactă” (Silviu N. Dragomir – Controverse),
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scriam în ”Firul Daciei Mari” Editura Armonii Culturale, 2017,
p. 248-249.
Și tot acolo, continuam: „Întâmplător? Puneam întrebarea pe
care o repet și acum și ca atunci îndemn și acum, cercetătorii, de
orice fel, la căutarea în biblioteci, în arhive, pretutindeni, nu
numai în România, și evidențiam ce fac reporterii de la revista
Formula As care realizează asemenea investigații.
„De ce ascundeți, în continuare, Adevărul istoric”, se întreabă
și prof. Valeriu D. Popovici-Ursu-Paris în lucrarea ”Adevărata
obârșie a poporului român”, Editura Gedo, Cluj, 2012, întrebare
pusă și în documentarul ” Împăratul Traian (53-117 d. Cr.)
caracterizat de istorici recenți”, unde evidențiază ceea ce a scris
dr. Gh. Funar, în cartea ”Holocaustul împotriva poporului
român”, aceeași editură, unde volumele pierdute despre getodaci și cultura lor sunt și mai numeroase decât cele menționate
de Petrică Haba, trimițându-ne, optimist, la „cărțile păstrate cu
grijă în arhivele secrete ale Vaticanului unde așteaptă să fie
cercetate în următorii ani” (Lohanul nr. 42/2017, p. 18).
Despre răspândirea dacilor în lume, despre înscrisuri pierdute
și reconstituiri, am vorbit în același volum, „Firul Daciei Mari”,
în titlurile „Adevărata obârșie a poporului român: Alexandru
Busuioceanu despre dacii prezenți în Spania... Roma sub jugul
geților; regii daci în heraldica spaniolă. Invitație către istoricii
români să cerceteze arhivele spaniole și ale lumii antice...”,
p.82-98 și „Toți românii și toți intelectualii de pe terra trebuie să
citească articolul de mai jos! Punctul de vedere al prof.
dr.Maria-Luminița Rolle – Universitatea din Edinburgh”, p.262269.
...„de ce nouă milenii, atestate arheologic, de civilizație
neîntreruptă pe teritoriul României sunt ignorate nu numai în
Europa de Vest dar și în România? Cu ce se ocupă istoricii
români?
Și reprezentanții României peste hotare? Cine
promovează cultura milenară a României? Dacă dentiștii, și nu
numai profesorii de română, vor să facă școli în română la
Geneva, să nu ne mirăm dacă profesorii vor deschide în curând
cabinete dentare în același oraș”, își încheie Semnalul prof. dr.
Maria-Luminița-Rolle
din Edinburg, Academic Consultant
în European Mytholgy.
Fără a supra-aprecia situația, eu îl văd pe Bogdan Suceavă,
prezent cu cărțile sale în editurile, librăriile și Târgurile de carte
din România, ca pe un demn reprezentant al nostru în lume, în
lumea universitară mai ales, și de-aceea îi solicit să facă istorie,
el și studenții, cititorii lui, alături de mine, fără părtinire, doar
deschizând lacătele la care, ca școlari, majoritatea n-am avut
accesul necesar.
Pornind de la un documentar semnat de Bogdan Lupescu și
Ciprian Rus despre Volohii din Ucraina, vizitați la ei acasă, în
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revista Formula As nr. 1217 din mai 2016, nu cu destulă
rezonanță în România, scriam despre cum argumentează Virgil
Ene, medic, profesor universitar, născut în 1926, autor a mai
multor volume despre vechimea poporului nostru și contribuția
poetului Mihai Eminescu la dezvoltarea culturii și științei, în
cartea sa ”Nouă de la Râm ni se trage sau Urmările Războaielor
Daco-Romane”, Râmnicu Vâlcea, iunie 2017, p. 349: ...”Nu-mi
venea a crede că-n Europa, în vechea Civilizație, să existe o
zonă cu o populație de 10.000 de suflete, care să vorbească
românește, și să nu știe că la câteva sute de kilometri se află țara
de obârșie? Această întrebare este însă mult mai logică, dacă se
pune invers. Cum s-a putut ca România, cu o populație de 20
milioane de locuitori, care e reprezentată prin consulate și
ambasadori, în toate țările, chiar și în multe orașe mari în
apropierea satului ucrainean Poroșcovo, să nu știe de această
populație românească?
Ce fac ambasadorii din țările respective, dacă nu cunosc, în
primul rând, coloniile de români pe care sunt plătiți să le aibă în
grijă? E posibil ca 10.000 de suflete, situate într-un loc, să nu
fie cunoscute, luate în evidență și ajutate pe cât posibil? Din
2000 și până astăzi, cred că statul român era obligat pentru cei
1200 de copii, numai dintr-un sat, să fi zidit măcar o școală
românească, să fi trimis niște misionari și cărți, cărți în limba
română. Nu mai vorbesc că și BOB trebuia să construiască o
bisericuță cât de mică, fie și din lemn, și să trimită acolo un
preot misionar. Însă baptiștii s-au mișcat repede. Ei au trimis
doi misionari, soț și soție, de la Cernăuți, în urmă cu cinci ani”.
Apoi, medicul face el însuși istorie:„...numele de volohi este
un nume dat valahilor de către polonezi sau ruși. În același
timp, trebuie să spunem că numele de daci a cam dispărut din
istorie în mijlocul secolului al V-lea. Attila, până în anul 454, se
intitula și rege al dacilor. Din sec. XV și sec. XVI denumirea
dacilor a fost înlocuită cu sclavini și anți, fiind înlocuite cu cea
de valahi sau vlahi. E posibil ca această populație să fi venit
totuși din Maramureș, odată cu Judith, fiica lui Geza și Sarlota,
când aceasta s-a căsătorit cu regele Boleslav cel viteaz al
Poloniei. Deci numele de volohi aparține polonezilor, deși ei
spun că au venit din Slovenia, special cu alt nume. Ucrainienii
au ocupat acest spațiu în urma pactului Ribentrop-Molotov,
când Polonia a fost împărțită între ruși și germani, și în urma
acestei împărțiri, Rusia, prin intermediul Ucrainei, a devenit
vecină cu Ungaria, Cehia, Germania și România. Deci, satul
Poroșcovo este undeva în vestul Ucrainei. E clar că Ucraina nu
are un comportament prea civilizat, nici cu etnia română din
Bucovina, care a fost ruptă de la noi în 1940. Cu volohii, nu mă
miră că-i consideră niște paria, așa cum au fost românii din
Ardeal considerați de unguri, până în 1918. Deci, astfel de
comportamente sunt cunoscute”, și profesorul Virgil Ene cere și
dânsul ca autoritățile române să fi acționat mai românește atunci
când a fost publicat articolul pe care îl consideră un miracol,
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publicându-l aproape în întregime (Firul Daciei Mari, p. 268269).

Einstein, confirmarea finală – undele
gravitaţionale

Cărțile se pierd, se pierd și oamenii, înțeleg și din
Istoria lacunelor...

Marco Drago

Însăși lucrarea Dacico sau De Bello Dacico (Despre
Războiul Dacic) scrisă de Împăratul Traian, o cronică a preamăririi sale, s-a pierdut, nu a mai rămas din ea decât doar cinci
cuvinte, reținem, cuvinte care au rămas să vorbească în timp:
Inde Berzobim, diende Aixim processianus (De aici am mers la
Berzobim, apoi la Axis). Interesații istoric au pus în circulație
reconsituirile: De Bello Dacico de Cicerone Theodorescu,
Editura Cartea Românească, 380 p., 1989; De Bello Dacico de
Simion Lugojan, Editura de Vest, 154 p., 1996.
Al. Papadopol Calimach în lucrările sale citează aproape 300
de cărți despre daci dispărute. Din acest noian de cărți scrise a
rămas românilor doar Getica lui Iordanes, tradusă și în
românește, foarte importantă pentru noi pentru că aflăm: dacogeții i-au avut drept continuatori naturali pe goți cu ambele lor
ramuri – vizigoții și ostrogoții – cărora le datorăm existența
țărilor europene de mai târziu; în al doilea rând, punctăm și
păstrăm dovada continuării a 17 generații, însumând următorii
450 de ani în spațiul dacic neocupat de romani; al treilea, aflăm
că daco-geto-goții aveau o spiritualitate superioară grecilor și
romanilor și că limba vorbită de ei era străvechea populară sau
barbara care se vorbea curent în întreg Imperiul roman, în timp
ce greaca sau romana erau limbile de cabinet, de cancelarie, a
elitelor...
Citindu-l pe Bogdan Suceavă ne încredințăm că scriind „avem
nevoie de literatură pentru a repara lumea rămasă neîntreagă”,
dar nu trebuie să uităm a integra în ceea ce ne-a rămas și
frânturile din care să reconsituim întregul la care țintim iarăși în
prag de Centenar românesc.
Îngrijorat ca și dânsul, că s-ar putea să fim ultima generație
crescută și formată cu cărți pe hârtie, de asta i-am cerut lui
Bogdan Suceavă, să se grăbească, el sau studenții domniei sale,
similar cu Istoria lacunelor să scrie alta și despre completarea
istoriei poporului român, deși, cum singur anticipează,
rămânând cu computerul, tare mă tem că din cauza virușilor
sau altor acccidente pe net, care nu-s puține nici azi, îl vom
regreta pe Gutenberg, căruia, ca și în alte cazuri, nu i-am ridicat
și păstrat cum se cuvine statuia sau obeliscul...

11 februarie 2016 a fost o zi în care s-a adăugat o pagină
fundamentală în cartea de istorie a fizicii. Pentru prima oară
au fost detectate direct undele gravitaţionale, prezise cu un
veac şi câteva luni în trecut de Albert Einstein prin a sa Teorie
generală a relativităţii. Avem de-a face nu numai cu un
rezultat ştiinţific excepţional, ci şi cu o sfidare a imposibilului.
editaţi un pic numai la un singur aspect: pentru a
obţine rezultatele comunicate acum un an, au trebuit
să fie măsurate deformări ale structurii spaţiutimpului echivalente cu circa o miime din diametrul unui
proton. Sau, dacă preferaţi o altă comparaţie, este ca şi cum am
măsura o variaţie echivalentă cu grosimea unui fir de păr a
distanţei dintre Pământ şi cea mai apropiată stea de Sistemul
Solar, care este de circa 4,2 ani lumină.

M

Şi totuşi… Vom vorbi ceva mai încolo despre metoda folosită
pentru a detecta undele gravitaţionale. Dar înainte de aceasta, să
facem cunoștință cu noua lume care ni s-a deschis odată cu
anunţul din 11 februarie 2016, o zi istorică. Deşi unele pasaje
vor fi un pic cam tehnice, să purcedem curajos la poveste.
14 septembrie 2015
Marco Drago, un cercetător în vârstă de 33 de ani, se afla la
sediul Institutului Max Planck pentru Fizica Gravitaţiei, din
Hanovra, Germania. Misiunea lui era aceea de a analiza datele
transmise de către două dintre observatoarele pentru unde
gravitaţionale LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave
Observatory), amplasate în SUA. Părea a fi una din acele
plicticoase zile banale.
În timp ce discuta la telefon cu unul dintre colegii lui din Italia,
Drago primeşte, la ora locală 11:53, un e-mail, un mesaj
automat care avea să îi schimbe viaţa. În mesaj i se semnala că
ambele observatoare pentru undele gravitaţionale LIGO din
SUA au înregistrat un „eveniment”, care se produsese la ora
11:50:45.
Mesaje similare mai primise şi în trecut, dar de această dată
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semnalul era neobişnuit de clar şi de puternic, care i-a atras
imediat atenţia. „Raportul semnal/zgomot avea valoarea 24, în
timp ce de obicei avea valoarea 10”, avea să declare Drago mai
târziu. Aşa cum bănuiţi deja, semnalul părea a fi produs de
undele gravitaţionale detectate de către cele două observatoare.

Deocamdată, să ne întoarcem în timp, în anul 1915, când
Einstein publica teoria generală a relativităţii.
Teoria
Drumul parcurs de Einstein până la publicarea, pe 2 decembrie
1915, a articolului „Die Feldgleichungen der Gravitation”
(„Ecuaţiile de câmp ale gravitaţiei”), în care se descriu
fundamentele teoriei generale a relativităţii, a fost unul
întortochiat, cu răsturnări de situație.
Foarte pe scurt: conform teoriei generale a relativităţii,
gravitaţia este consecinţa directă a curbării spaţiu-timpului în
prezenţa unei mase. Cu cât masa obiectului este mai mare, cu
atât curbarea spaţiu-timpului este mai accentuată, rezultând o
forţă gravitaţională mai intensă. În anumite condiţii, obiectele
foarte masive ce se deplasează produc perturbări ale spaţiutimpului, care se propagă cu viteza luminii, sub formă de unde
gravitaţionale.

Acestea sunt semnalele identificate de Drago. În primele două
diagrame puteţi vedea semnale recepţionate de LIGO
Livingston, respectiv LIGO Harford. Cu linie subţire este
reprezentată predicţia teoretică, bazată pe teoria generală a
relativităţii. În diagrama de jos avem o suprapunere a datelor
colectate de către cele două observatoare. Datele de la LIGO
Harford au fost deplasate cu şapte miimi de secundă pe axa
timpului, pentru a ţine seama de faptul că undele gravitaţionale
se deplasează cu o viteză finită, egală cu viteza luminii. Se
poate remarca faptul că suprapunerea este aproape perfectă,
ceea ce confirmă faptul că ambele observatoare au detectat
acelaşi eveniment.
Reacţia lui Drago? Credeţi că a sărit în sus de bucurie? Nici pe
departe nu a reacţionat în acest fel. Deşi semnalul recepţionat
era clar şi puternic, Drago ştia foarte bine că există un sistem
care are menirea de a amâna entuziasmul. În sistemele celor
două observatoare de unde gravitaţionale se injectau, din când
în când, semnale false, tocmai pentru a obliga cercetătorii la o
analiză profundă a datelor. Numai câţiva dintre cercetători
cunoşteau momentul injectării acestor semnale false.
Ca o paranteză, se mai înregistrase un semnal similar în 2010.
Entuziasmul a fost mare şi imediat a fost pregătit pentru
publicare un articol ştiinţific. Abia în ultimul moment
cercetătorii au fost informaţi că nu a fost vorba decât despre un
test. „Nimeni nu s-ar fi aşteptat la un semnal atât de clar, aşa
că am presupus că este vorba despre o injectare”, avea să
comenteze Drago.
A urmat o perioadă agitată, cercetătorul italian a trimis e-mailuri către toţi cercetătorii LIGO, pentru a afla dacă cineva a
injectat un semnal de test în sistem. Nu s-a primit niciun
răspuns afirmativ. În mod oficial, pe 18 septembrie s-a
declanşat procesul de analiză detaliată a semnalelor identificate
de Drago. Dar asta este o poveste pe care o vom spune ceva mai
încolo.
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Cele mai „puternice” surse de unde gravitaţionale sunt
reprezentate de fenomene cosmice catastrofice, cum ar fi
ciocnirea a două găuri negre sau a două stele neutronice,
colapsarea asimetrică a nucleelor stelelor mari pe timpul
supernovelor, rotaţia stelelor neutronice care nu au o formă
perfect sferică, sistemele binare alcătuite din stele neutronice
sau găuri negre şi chiar „explozia” iniţială, de la naşterea
Universului.

Un sistem binar alcătuit din două obiecte foarte masive
generează unde gravitaţionale.
Pentru a adăuga puțină culoare la ultimele paragrafe, care au
fost un pic cam seci, facem o mică digresiune, despre supărarea
lui
Einstein.
Primul fizician care a „prezis” existenţa undelor gravitaţionale a
fost Albert Einstein, care le-a descris în lucrarea
„Näherungsweise Integration der Feldgleichungen der
Gravitation” („Integrarea aproximativă a ecuaţiilor de câmp
ale gravitaţiei”), publicată pe 22 iunie 1916 în revista
Academiei Prusace de ştiinţe. Totuşi, în timp, Einstein a ajuns
să se îndoiască de existenţa lor. În 1936, împreună cu prietenul
său Nathan Rosen, el elaborează o lucrare, care avea un titlu
sugestiv „Do Gravitational Waves Exist?” („Există unde
gravitaţionale?”), pe care o trimite către faimoasa Physical
Review Letters (revistă care a găzduit pe 11 februarie 2016 şi
articolul istoric privitor la detectarea undelor gravitaţionale). La
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întrebarea cuprinsă în titlul articolului, Einstein şi Rosen dau un
răspuns hotărât negativ.
Spre deosebire de revistele germane în care Einstein îşi publica
articolele, Physical Review supunea articolele primite unei
examinări externe înainte de publicare. Se pare că examinatorul
lucrării lui Einstein şi Rosen a fost fizicianul Howard Percy
Robertson, care lucra în acea vreme la Universitatea Princeton,
care a remarcat câteva greşeli, pe care le-a semnalat revistei
americane. Redactorul şef al acesteia, John T. Tate, îi returnează
textul lui Einstein însoţindu-l de următorul text politicos:
„Dragă profesore Einstein, îmi iau libertatea de a vă returna
lucrarea dvs. şi a dr. Rosen, referitoare la undele
gravitaţionale, împreună cu observaţiile examinatorului. Mai
înainte de a publica lucrarea dvs. aş fi foarte bucuros dacă aţi
lua în considerare criticile pe care le-a făcut examinatorul
[lucrării].”

Lui Einstein nu i-a căzut deloc bine scrisoarea lui Tate. A fost
de-a dreptul supărat. Furios, îi trimite americanului Tate o
scrisoare în… limba germană! „Dragă domnule, noi (dl Rosen
şi eu) v-am trimis manuscrisul spre publicare şi nu v-am
autorizat să îl arătaţi specialiştilor înainte de publicare. Nu
găsesc niciun motiv pentru a discuta comentariile – în orice caz
eronate – exprimate de expertul dvs. anonim. Din acest motiv,
prefer să public lucrarea în altă parte. Al dvs. Einstein. P.S.
Domnul Rosen, care se află acum în Uniunea Sovietică, m-a
autorizat să îl reprezint în această problemă.”
Zis şi făcut. Einstein a trimis lucrarea, fără nicio modificare,
către o altă publicaţie: Journal of the Franklin Institute. Să nu
uităm, chiar orgolios şi furios, Einstein rămânea un adevărat om
de ştiinţă. Astfel, mai apoi, el şi-a reanalizat manuscrisul şi a
identificat erori în versiunea iniţială. Aşa că i-a schimbat atât
titlul, care avea să devină „On Gravitational Waves” („Despre
undele gravitaţionale”), cât şi concluziile: în noua versiune a
lucrării, acestea îşi recăpătau dreptul la existenţă.
Există şi un epilog al acestei întâmplări. Deşi examinarea
lucrării iniţiale l-a ajutat pe Einstein să îşi corecteze greşeala, el,
orgolios, nu a mai trimis niciodată manuscrise spre publicare
către Physical Review Letter. În prezent, revista care i-a refuzat
lui Einstein publicarea manuscrisului este una dintre cele mai
importante reviste de fizică din lume, în timp ce Journal of the
Franklin Institute, revista care nu proceda la examinarea
independentă a lucrărilor primite înainte de publicare, a dispărut
din peisaj…
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Să revenim acum la undele gravitaţionale
Până pe 14 septembrie 2015, ele şi-au avut confirmată existenţa
doar indirect. Doi astrofizicieni, Russell Hulse şi Joseph Taylor,
au studiat un sistem binar alcătuit din două stele neutronice,
aflat la circa 21.000 de ani lumină distanţă de noi. Cei doi şi-au
îndreptat atenţia asupra acestui sistem binar dintr-un motiv bine
întemeiat. Deoarece cele două obiecte se rotesc în jurul
centrului comun de masă, ele vor emite unde gravitaţionale.
Dacă am fi suficient de aproape, aşa s-ar vedea un sistem binar
format din două găuri negre.

În urma acestui fenomen, sistemul binar va pierde constant o
anumită cantitate de energie, care se traduce prin scăderea
perioadei de rotaţie a celor două obiecte. Hulse şi Taylor au
reuşit să măsoare această scădere a perioadei de rotaţie, iar
rezultatele s-au suprapus perfect cu estimările teoretice.
Rezultatele obţinute au fost publicate în 1979, iar în 1993 cei
doi au fost răsplătiţi cu Premiul Nobel pentru această strălucită
dovadă a existenţei undelor gravitaţionale.
Remarcaţi că totuși avem de-a face cu o confirmare indirectă.
Deşi solidă, ea nu era suficientă. Exagerând foarte mult, ne
putem gândi că există un fenomen necunoscut care să ducă la
scăderea perioadei de rotaţie a sistemului binar. Pentru o
confirmare definitivă mai trebuia parcurs un pas important:
detectarea directă a undelor gravitaţionale.
Detectarea
Cum am putea detecta direct undele gravitaţionale? Aceasta este
întrebarea pe care şi-au pus-o oamenii de ştiinţă. O primă
tentativă practică de detectare a fost făcută către sfârşitul anilor
1960 de către fizicianul Joseph Weber. El s-a gândit că ar putea
folosi drept detectoare de unde gravitaţionale nişte cilindri lungi
de doi metri şi cu diametrul de un metru, construiţi din aluminiu
ultrapur.
Calculele îi arătaseră că aceşti cilindri ar începe să vibreze sub
acţiunea undelor gravitaţionale, comportându-se ca nişte uriaşe
antene. Amplitudinea vibraţiilor era extrem de mică, având cam
acelaşi ordin de mărime cu cel produs de agitaţia termică a
atomilor de aluminiu din reţeaua cristalină a cilindrilor, dar
Weber era convins că va putea separa semnalul util (cel produs
de undele gravitaţionale) de zgomot (cel produs de agitaţia
termică).
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În 1969, şi mai apoi în 1970, Weber a anunţat cu entuziasm că a
reuşit să detecteze undele gravitaţionale. Din nefericire,
măsurătorile lui nu au putut fi replicate şi, mai mult, analizele
ulterioare ale datelor colectate de Weber au ridicat serioase
suspiciuni de manipulare a măsurătorilor.

f
O reprezentare foarte simplificată a interferometrului folosit
pentru detectarea undelor gravitaţionale.
O altă metodă de detectare directă a undelor gravitaţionale a
fost propusă în 1962 de ruşii M. E. Gertsenshtein şi V. I.
Pustovoit şi, independent de aceştia, în 1972 de către
americanul Rainer Weiss. Cei trei au propus o metodă optică
pentru detectarea undelor gravitaţionale. Deşi cam tehnică,
ideea metodei este relativ simplă şi apelează la un
interferometru, foarte asemănător cu cel folosit de Michelson şi
Morley pentru a încerca să pună în evidenţă existenţa eterului.
Reamintim că acest experiment a avut drept consecinţă apariţia
teoriei restrânse a relativităţii.
Acum, imaginaţi-vă un fascicul laser ce este trimis către o
oglindă semitransparentă, un „beam splitter”, care separă
fasciculul laser în două fascicule: unul care îşi continuă
nedeviat traseul, iar cel de-al doilea este reflectat la un unghi de
90 de grade. Fiecare fascicul va parcurge aceeaşi distanţă, după
care fiecare dintre ele va întâlni câte o oglindă, care vor trimite
fasciculele înapoi către oglinda semitransparentă. Aici cele două
fascicule se vor „reuni” şi vor fi trimise către un fotodetector.
Reunirea celor două fascicule laser produce fenomenul numit
interferenţă.
Dacă cele două fascicule au parcurs exact aceeaşi distanţă, cele
două unde electromagnetice vor fi în fază, iar intensitatea
fasciculului care ajunge pe fotodetector va fi egală cu cea a
fasciculului furnizat de sursa laser. Dacă cele două distanţe nu
sunt egale, intensitatea fluxului luminos care va ajunge pe
fotodetector va fi mai mică, până la o anulare totală. Acum este
suficient să studiem felul în care variază semnalul recepţionat
de fotodetector, pentru a putea măsura diferenţa dintre lungime
parcursă de fiecare dintre cele două fascicule laser.
Deşi principial simplă, aplicarea în practică a interferometriei se
izbeşte de obstacole cumplite, aproape de netrecut. Trebuie să
vă imaginaţi cum se poate izola întreaga instalaţie de orice
perturbaţie exterioară, cum ar fi cea produsă de paşii unui om
care se plimbă la câţiva kilometri distanţă de instalaţie…
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Deşi pe planeta noastră funcţionează mai multe interferometre
destinate detectării undelor gravitaţionale, doar două dintre ele
au furnizat semnalul mult aşteptat, cel care a fost identificat de
Marco Drago, pe 14 septembrie. Este vorba despre detectoarele
LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory)
amplasate la Hanford, statul Washington, şi la Livingston, statul
Louisina. Ambele sunt operate de către cercetători de la Caltech
şi MIT. Ele au început să opereze încă din 2002, dar până în
2010 nu au obţinut niciun rezultat. Au fost modernizate pentru a
le mări de patru ori sensibilitatea. Laboriosul proces s-a
desfăşurat între 2010 şi 2015, iar, în septembrie 2015, cele două
detectoare LIGO au reînceput să măsoare micile perturbaţii ale
spaţiu-timpului produse de către undele gravitaţionale.
Acum să ne întoarcem la italianul cu care am început
povestea…
Lungul drum către dovadă
Îl lăsasem pe Drago şi pe colegii lui în ziua de 18 septembrie
2015, în momentul în care tocmai se începuse analiza oficială a
semnalelor din 14 septembrie. Cercetătorii trebuiau să
descopere care ar putea fi sursa semnalului recepţionat de cele
două detectoare LIGO. Aveau la dispoziţie rezultatele obţinute
de teoreticieni, care simulaseră deja cum ar putea arăta semnalul
produs de diferitele surse de unde gravitaţionale.

Marco Drago, cercetătorul în vârstă de 33 de ani care a
identificat pentru prima dată undele gravitaţionale, la sediul
Institutului Max Planck pentru Fizica Gravitaţiei, din Hanovra,
Germania.
Datele se suprapuneau cel mai bine cu cel produs de către un
sistem binar format din două găuri negre care tocmai au
fuzionat. Acest tip de semnal are o formă caracteristică: cu puţin
timp înainte de fuziunea celor două găuri negre, asistăm la o
creştere din ce în ce mai rapidă a frecvenţei sale, pentru ca în
momentul fuziunii să remarcăm şi o creştere semnificativă a
amplitudinii. În funcţie de evoluţia în timp a semnalului, se pot
deduce caracteristicile găurilor negre care l-au produs.
Deşi paşii ce trebuiau parcurşi ar putea să vă pară simpli, pentru
analiza completă a datelor au fost implicaţi aproape 1.000 de
cercetători din toată lumea, care au comunicat prin aproximativ
5.000 de e-mailuri! Trebuie să recunoaştem, a fost o muncă
intensă. Astfel, s-a putut stabili că cele două găuri negre care au
fuzionat aveau fiecare masa echivalentă cu 30 de mase solare,
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iar, în momentul fuziunii, energia undelor gravitaţionale
generate era echivalentă cu cea rezultată în urma convertirii
totale în energie a trei mase solare! Un fenomen cu adevărat
cataclismic.

un nou mod de codificare şi un sistem de comunicare mai rapid
ca lumina.
Noul experiment deschide drumul către noi rezolvări a celor
mai fundamentale probleme ale fizicii

Concluzii
Acum când trebuie să încheiem povestea… de fapt, suntem abia
la începutul unei alteia, pentru că ni s-au deschis alţi ochi către
Univers. Până acum eram limitaţi la observarea lui numai prin
intermediul radiaţiilor electromagnetice. Acum s-a deschis un
nou capitol, cel al astronomiei bazate pe undele gravitaţionale.
Vom înţelege mai bine Universul, iar în faţa noastră vor apărea
noi mistere, care ne vor provoca să le dezlegăm.
Unul dintre ele este conţinut chiar în această primă detectare a
undelor gravitaţionale. Cum s-a născut sistemul alcătuit din
două găuri negre care au o masă atât de mare? Poate că vom
avea răspunsul într-un viitor apropiat sau poate că va trebui să
aşteptăm mult timp găsirea lui.

Un experiment inedit al chinezilor poate
aduce o nouă revoluţie în ştiinţă: ce au
descoperit aceştia despre cel mai bizar
fenomen al fizicii
Un grup de cercetători de la Universitatea de Ştiinţă şi
Tehnologie din China, condus de fizicianul Jian-Ei Pan, au
efectuat un experiment în spaţiu asupra fenomenului de
inseparabilitate cuantică.

A

cest fenomen presupune inseparabilitatea a doi fotoni
„gemeni”: indiferent de distanţa dintre aceştia,
particulele „comunică”. Acest fenomen încalcă unele
dintre legile centrale ale fizicii: nimic nu depăşeşte viteza
luminii, iar obiectele sunt influenţate doar de mediul
înconjurător din apropiere. Astfel, savanţii nu pot explica modul
în care aceste particule sunt legate la distanţe mari. Este o
dovadă a existenţei găurilor de vierme? O dimensiune
necunoscută?
Noul studiu a dus răspunsul la această problemă cu un pas mai
aproape. Pan şi colegii săi susţin, în studiul publicat în jurnalul
Science, că au produs fotoni inseparabili pe un satelit care
orbitează la 500 de kilometri deasupra planetei şi radiază
particule în două locaţii la 1.200 de kilometri depărtare unul de
altul, fără să piardă din vedere legătura bizară a particulelor
aflate la depărtare unele de altele, scrie Chicago Tribune.
Miza acestui studiu şi a unei concluzii satisfăcătoare în ceea ce
priveşte inseparabilitatea cuantică este de a elabora un nou
sistem de „comunicare cuantică” – o metodă de transmitere a
mesajelor care nu se bazează pe cabluri, semnale wireless sau
coduri. Conform fizicienilor, particulele inseparabile pot ajuta
la dezvoltarea unui „internet cuantic”, care poate aduce cu sine
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Înainte de experimentul lui Pan şi al colegilor săi, în
experimentele de comunicare cuantică era prezentă o mare
limitare. Fotonii nu au nevoie de fire sau cabluri pentru a fi
legaţi, dar pe Pământ este necesară utilizarea cablului cu fibră
optică. Însă, acestea absorb lumină, astfel conexiunea slăbinduse odată cu deplasarea luminii. Cu acest procedeu, recordul de
distanţă a transmiterii informaţiei cu ajutorul particulelor
inseparabile a fost de aproximativ 140 de kilometri.
Dar în spaţiu, lumina nu este absorbită. Acest fapt înseamnă că
particulele pot fi transmise pe distanţe lungi prin vid fără ca
informaţia să se piardă. Echipa chineză a folosit satelitul
Micius, lansat din China în 2016, care este capabil să genereze
laser printr-un cristal special, care generează la rândul lui
perechi de fotoni. Fotonii au fost transmişi la două laboratoare,
unul în oraşul Delingha, şi altul în Lijiang. Testele din cele două
laboratoare au confirmat că fotonii sunt încă neseparaţi, chiar
dacă erau despărţiţi de distanţa de 1.200 de kilometri dintre cele
două oraşe.
De asemenea, satelitul Micius poate fi folosit pentru a proba
unele dintre cele mai fundamentale probleme ale fizicii.
Comportamentul particulelor inseparabile în spaţiu, despărţite
de distanţe vaste, furnizează indicii cu privire la natura
continuumului spaţio-temporal şi a validităţii teoriei relativităţii
generale a lui Einstein.

Fizicienii de la Universitatea Cambridge
au descoperit o nouă stare a materiei
Dmitri Kovrizhin

Fizicienii au descoperit o altă stare a materiei într-un
conglomerat bidimensional. Aceasta a fost denumită
„lichidul spin cuantic”, ea fiind prezisă în urmă cu 40 de ani,
însă a rămas neobservată, potrivit Tech Times.
cum, cercetătorii au găsit în sfârșit dovada existenței
acesteia. Ei consideră că descoperirea va ajuta la
îmbunătățirea puterii de calcul a computerelor cuantice.
Această nouă stare a materiei face parte din categoria

A
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electronilor scindați sau a fragmentelor numite „fermionii
Majorana” sau doar „fermioni”.
Fizicienii de la Universitatea Cambridge au descoperit aceste
fragmente de electroni în timp ce studiau comportamentul
particulelor din interiorul unui material bidimensional similar
grafenului. Observațiile cercetătorilor legate de noua
descoperire corespund cu modelele teoretice ale lichidului
spinului cuantic.
Această nouă formă a materiei oferă explicații cu privire la
neregularitățile constatate în materialele magnetice.
Electronii din interiorul unui material magnetic se comportă
precum niște magneți de mici dimensiuni. Ei se aliniază spre
nordul magnetic și sunt plasați în aceeași direcție, atunci când
materialul este răcit, creând linii de câmp distincte.
Cercetătorii s-au întrebat cum arată particulele de electroni în
această nouă formă a materiei. Rezultatele au arătat că în
materialele magnetice care conțin lichidul spin cuantic,
electronii nu se aliniază. S-a considerat că lichidele misterioase
ale spinului cuantic au fost ascunse în materiale magnetice
specifice. Ele nu au fost observate în natură, dar recenta
descoperire oferă primele dovezi ale existenței acestora.
„Este un pas important pentru înțelegerea noastră asupra
materiei cuantice. Este interesant să avem o altă stare cuantică,
pe care nu am mai văzut-o până acum. Ea ne arată noi
posibilități ale științei, care se vor deschide”, a declarat Dmitri
Kovrizhin, fizician la Laboratorul Cavendish al Universității
Cambridge. Lucrarea de cercetare privind noua descoperire a
fost publicată în revista Nature Materials.

Un metal de patru ori mai rezistent decât
titanul
Prof. univ. dr. Emilia MOROȘAN

Emilia Moroşan, profesor-asistent la Rice University, a
reuşit să producă un aliaj de aur-titaniu, considerat în
prezent cel mai dur din lume, informează BBC.
echipă de oameni de știință de la Universitatea Rice din
Houston, condusă de Emilia Moroşan, a creat un
material foarte rezistent, prin topirea și alăturarea
titanului și aurului. Acest metal este compatibil cu ţesuturile vii,
spun fizicienii care au lucrat la experiment sub coordonarea
româncei.

O
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Potrivit profesorului Emilia Moroșan, echipa sa a făcut
descoperirea în timp ce lucrau împreună la magneți făcuți din
aur și titan. Noile materiale ar fi trebuit să fie transformate în
pulbere pentru a li se verifica puritatea, dar beta-Ti3Au s-a
dovedit a fi prea tare pentru acest lucru.
„Materialul a dovedit că are cea mai mare duritate din toți
compușii și toate aliajele de titan și aur”, dar este mult mai dur
și decât multe alte aliaje folosite în inginerie, a explicat Emilia
Moroşan.
Aceasta susține că duritatea, combinată cu biocompatibilitatea
ridicată, fac din el „un compus de următoarea generație”, cu un
potențial imens pentru extinderea „vieții” implanturilor dentare
și înlocuirilor de articulație.
Titanul este recunoscut drept unul dintre puținele metale cu care
corpul uman „se împacă”, prin urmare e folosit des în
implanturi dentare, reconstrucții osoase, în compozițiile
pigmenților de culoare stomatologici și chiar și în produse
precum pasta de dinți, cosmetice sau loțiuni de plajă.

Creierul uman este racordat Universului
Cercetări ştiinţifice recente au condus la concluzia că
leptonii – denumire generică data particulelor elementare
uşoare, spre exemplu electronul, neetrinul, miuonul şi altele
–, prezenţi în funcţiile subtile cerebrale la om, reprezintă,
încă, o taină, o taină cosmică, deoarece pe organizarea şi
energia lor se sprijină gândirea.
eocamdată nu exista o tehnică prin care să se poată
măsura şi aprecia corect rolul leptonilor în funcţiile
cerebrale, dar se ştie cu certitudine că acel câmp
leptonic, intuit de savanţi, împreuna cu câmpul magnetic ne pun
în contact direct şi permanent cu informaţia din întregul univers.

D

Câmpul leptonic al Terrei este localizat, de el este legată
rotaţia în 24 de ore a tuturor câmpurilor planetei noastre, iar axa
de rotaţie a Pământului coincide cu axa câmpului leptonic.
Transmiterea informaţiei prin câmpul leptonic este spontană şi,
trebuie menţionat ca orice materie este penetrată de acest câmp.
Cu toate acestea, câmpul continua să incite gândirea,
speculaţiile oamenilor de ştiinţă. S-a făcut afirmaţia că gândirea
îşi are „bază” în câmpul leptonic, dar şi clarviziunea, zonele
biopatogene, spaţiul Hartman, canalele informaţionale, ceva mai
mult, chiar tornadele şi uraganele, fenomenele din Triunghiul
Bermudelor, radiaţiile de torsiune, cutremurele, erupţiile
vulcanice, fulgerele sferice (globulare), punctele de
acupunctura…
În fine, spun specialiştii, majoritatea evenimentelor,
fenomenelor, manifestărilor ce fac obiectul parapsihologiei vor
putea fi evaluate şi cercetate prin participarea câmpului leptonic
şi a câmpului magnetic cerebral la „misterele fiinţei umane”. Sa localizat la om câmpul respectiv, el fiind situat de-a lungul
coloanei vertebrate. Ceva mai mult, s-a descoperit că fiecare
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vertebră conţine un generator de leptoni, ce reprezintă o formă
de spirală conică…
Fiecare câmp generator din vertebre este legat de un anumit
organ. În cele 7 chakre se afla formaţiuni spiralice puternice de
intrare şi ieşire a energiei leptonice. Organelor noastre li se
pompează în permanenţă leptoni, încărcarea cu energie
leptonica are loc şi atunci când, spre exemplu, dormim zece
minute. Leptonii conţin toată informaţia despre Universul
material, despre trecutul, prezentul şi viitorul Universului.
Oamenii de ştiinţă studiază la ora aceasta cu precădere procesul
gândirii la om prin baza să care este câmpul leptonic. Deşi s-a
spus în secolul trecut ca gândirea nu este de origine materială,
totuşi „imaterialitatea” gândirii are o bază materială, un suport
energetic şi fizic în care se petrec procesele „imateriale”.
Descoperirea nu a satisfăcut pe deplin cercetarea şi s-a ajuns
la încă un pas, un pas uriaş, făcut spre alte mistere, numite
deocamdată câmpurile microleptonice, a căror multitudine de
profiluri şi funcţii subtile vor avea darul de a uimi lumea ştiinţei
din secolul în care am intrat. Surprinzător şi senzaţional este
faptul că noi, oamenii, prin câmpul leptonic, suntem racordaţi,
în fiecare secundă a existenţei noastre, la câmpul leptonic al
Universului. Aşa se explica unele capacităţi paranormale ale
unor superdotaţi, cum sunt clarvăzătorii, cei ce dau într-un mod
greu de explicat predicţii corecte despre evenimente istorice sau
telurice.
Iată aşadar că parapsihologia, fenomenele paranormale
cu întregul lor lanţ de manifestări misterioase şi care adeseori
sfidează logica vor putea fi evaluate şi desluşite. Iar afirmaţia că
suntem racordaţi la Univers prin funcţiile şi energia leptonica sar putea, ca într-un viitor nu prea îndepărtat, să ne modifice sau
să ne schimbe mai toate reprezentările cu privire la ceea ce
suntem cu adevărat – nişte fiinţe cosmice în care se regăseşte
Universul aşa cum noi ne regăsim prin tot ce suntem în Univers.
Sursa: revistamagazin.ro/content/view/1526/4/

Universul şi iubirea – Fizica cuantică a
descoperit legătura dintre cele două?
Henry Stapp

importante revelaţii ale fizicii moderne. Este cea mai
importantă descoperire din istoria știinţei.” – Henry Stapp,
cercetător în domeniul fizicii cuantice.
unoscută sub numele de mecanică cuantică, această
ramură a fizicii moderne caută să desluşească legile
lumii subatomice, construind teorii care să explice
comportamentul electronilor şi al celorlalte constituente
fundamentale ale materiei. (…). Universul subatomic are
mecanisme care scapă în parte înţelegerii umane, iar când se
supune totuşi teoriilor fizicienilor, o face într-un mod
contraintuitiv, paradoxal, ce îi lasă perplecşi pe filozofii
moderni ai ştiinței.

C

Fizica modernă arată că la baza a tot ceea ce există se află un
câmp cuantic care uneşte totul, format din suma tuturor
posibilităţilor. Prin intermediul acestui câmp suntem mereu în
legătură cu toţi şi toate, fie că suntem sau nu conştienţi de
aceasta.
Este vorba despre o energie care vibrează tot timpul. Tot ceea
ce există vibrează. Inclusiv gândurile noastre vibrează.
Experienţele noastre sunt întotdeauna un răspuns la vibraţiile pe
care le transmitem în Univers. Experienţele din viaţa fiecăruia
dintre noi sunt mereu o reflecţie a gândurilor pe care le avem.
Aşadar, dacă nu ești mulțumit cu ceea ce trăiești și vrei să ai alt
gen de experienţe, benefice, împlinitoare, înălțătoare,
transformă-ţi modul de a gândi şi vibrează la un nivel diferit.
Totul începe de la un gând. Gândul tău creează realitatea, dar
fiecare gând vibrează într-un mod specific, pe un nivel diferit.
Ceea ce misticii ne spuneau acum mii de ani este demonstrat
astăzi de fizica cuantică. Atunci când reuşeşti să rezonezi plenar
cu ceea ce aspiri să obții, această aspirație se transformă în
realitate concretă.
Aşa se petrece totul… Pentru ca noi să vibrăm în același ritm cu
Universul, este necesar să cultivăm gânduri benefice,
armonioase, pline de iubire. Când emitem în mod constant și cu
putere astfel de gânduri, ele atrag prin rezonanță energii
corespondente și construiesc o realitate benefică pentru noi şi
pentru toate organismele vii. Fiecare dintre noi are în jur de
60.000 de gânduri pe zi, și fiecare dintre ele produce consecinţe.
Energia emisă de gândurile noastre îşi caută în drumul ei o altă
energie cu care să vibreze la unison, după principiul „ceea ce se
aseamănă se adună”. Fiecare gând, indiferent că este bun sau
rău, declanşează un proces de rezonanţă. Tot ceea ce va vibra la
unison cu energia gândurilor noastre va fi atras automat în viaţa
noastră.
Ce este iubirea?

Suntem permanent în legătură cu toţi şi toate
„Universul, privit ca un TOT, nu este doar o caracteristică
centrală a experienţei mistice, ci şi una dintre cele mai
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Majoritatea dintre noi credem că dragostea este doar o emoţie.
Dar de fapt, dragostea reflectă un mod de a fi. Această stare a
fiinţei este menţinută într-un câmp cuantic.
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Tot ceea ce gândim, clipă de clipă, este transmis instantaneu
unui câmp cosmic de energie care interacţionează cu tot ceea ce
există în jurul nostru. Iar totul interacţionează cu noi. Dacă tu
crezi că te aşteaptă o relaţie de iubire profundă, o bogăţie
spirituală şi abundenţă exterioară, atunci exact aceasta se va
produce în viaţa ta. Sentimentele umane care izvorăsc din
inimă, datorate convingerilor noastre, modifică ADN-ul în mod
direct, iar acesta influenţează atomii. Faptul că ADN-ul se
modifică în funcţie de energiile pe care le transmitem
Universului este o altă descoperire majoră a ştiinţei de astăzi.
Ne putem gândi la câteva momente din vieţile noastre personale
pentru a ne da seama în ce mod se manifestă iubirea, cum
sentimentele noastre benefice influenţează în bine ceea ce este
în jur. De exemplu, o plantă îngrijită cu dragoste şi atenţie va
creşte cu mult mai viguroasă. Un nou născut care este mângâiat
cu iubire răspunde acestui sentiment care îl învăluie, datorită
legăturii care există între copii şi părinţi. Iar acest copil va
creşte mult mai bine, mai sănătos și mai armonios decât un
copil care nu a avut parte de iubire. Chiar şi un obiect de care
avem grijă, de exemplu, maşina personală, „răspunde” în acelaşi
mod, fară să se strice şi să ne lase baltă mereu.
Această conexiune intrinsecă între toate cele ce există, fie că
este vorba despre oameni, organisme vii sau obiecte, ne face să
răspundem cu dragoste sau fără dragoste, atunci când ea nu este
oferită. Până ca fizica cuantică să ne explice această
interconectivitate, intuiam doar că există ceva care leagă
obiectele, plantele şi animalele, dar nu ştiam cum şi nici de ce.
Starea de iubire necondiţionată este mediul ideal care permite
acele alegeri cuantice care se vor manifesta la potenţialul lor
maxim. Atunci când trăim anumite stări cum ar fi compasiune,
iubire, iertare, dragoste, dar şi stări negative ca mânie, ură,
supărare, gelozie, noi influenţăm direct structura ADN-ului
nostru, iar aceste modificări se propagă în trupul nostru, cât şi în
afara noastră, pe distanţe extraordinar de mari, datorită
câmpului cuantic, influenţând tot ceea ce există în această lume.
Iar inima, după cum au descoperit cercetătorii de la Institute of
HeartMath, este un fel de interfaţă care transformă toate
emoţiile şi convingerile noastre în energii electromagnetice.
Ştiinţa modernă ne arată că experienţele pe care le avem prin
intermediul câmpului cuantic sunt rezultatul conştiinţei.
Alegerile pe care le facem în mod conştient ne pot ajuta să
atingem o stare cuantică stabilă şi orice rezultat benefic, pe
deplin integrat în armonia totului, poate deveni realitate, corelat
cu alegerile pe care le facem. Dar ca să atingem această stare de
fiinţare stabilă, este nevoie de iubirea necondiţionată…
Starea de iubire necondiţionată este mediul ideal care permite
apariţia celor mai bune posibilităţi în viaţa noastră.
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Coeficientul de inteligență emoţională
Daniel Goleman
„Păcat că a citit atât de mult, că nu se descurcă deloc în
viaţă.“ De câte ori ai gândit astfel despre cineva, ai intuit, de
fapt, că persoana respectivă stă mai prost la capitolul
inteligenţei emoţionale decât la cel al inteligenței cognitive
(evaluată de IQ).
e majoritatea best-seller-urilor pe tema dezvoltării
personale s-ar depune praful într-un colţ de librărie sau de
internet dacă noi am sta mai bine la capitolul inteligenţă
emoţională.

P

Pe scurt, inteligența emoţională este ingredientul-cheie pe
care-l au în plus oamenii de succes, pe lângă un coeficient de
inteligență mare şi o educaţie pe măsură. „Inteligenţa de stradă“,
spre deosebire de inteligenta dată de cărţi, este cea care ne ajută
să ne descurcăm în situaţii sociale dintre cele mai complexe.
„Viaţa pare mai uşoară pentru cei care stau bine la capitolul
inteligenţă emoţională“, spune psihologul Daniel Goleman,
autorul cărţii Concentrează-te: conducătorul ascuns către
excelență, citat de Huffington Post.
Specialiştii spun că, pentru a deţine inteligență emoţională,
trebuie să bifezi cinci elemente pe lista calităţilor: conştiinţă de
sine, autocontrol, motivaţie, abilităţi de socializare şi empatie
(cunoaşterea şi identificarea cu trăirile celor din jur). Dacă nu
eşti sigur că te încadrezi în parametrii optimi ai inteligenţei
emoţionale, există câteva semne care-ţi pot oferi indicii.
1. Eşti curios în legătură cu oamenii pe care nu-i cunoşti
Îţi place să cunoşti mereu alţi oameni şi îţi stă în fire să le pui
acestora multe întrebări imediat ce i-ai întâlnit prima oară? Dacă
da, atunci înseamnă că empatia nu îţi este un concept străin, iar
acesta este unul dintre elementele esenţiale ale inteligenţei
emoţionale. Persoanele cu un nivel ridicat de empatie, conectate
la nevoile şi sentimentele celor din jur şi acţionează în
consecinţă. Ele au un lucru în comun: sunt mereu curioase să
afle detalii despre persoanele pe care le cunosc. De asemenea,
această curiozitate poate fi folosită şi pentru cultivarea empatiei.
2. Eşti un lider înnăscut
Liderii excepţionali au, de regulă, pe lângă talent, motivație
puternică şi un IQ ridicat, şi un grad ridicat de inteligență
emoţională. Este vorba despre acei lideri pe care toată lumea
pare să-i placă, despre cei care ştiu ce şi cât să le ceară
angajaţilor şi care creează un mediu de lucru eficient.
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3. Îţi cunoşti atât punctele forte, cât şi pe cele slabe

9. Ai încredere în instinct

O parte esenţială a conştiinţei de sine este să fii întotdeauna
onest cu tine însuţi atât în privinţa punctelor forţe, cât şi a
punctelor tale slabe. Dacă le accepţi, le vei putea depăşi mai
uşor. În plus, o dată ce ştii cu certitudine care sunt domeniile în
care excelezi, vei putea merge în direcţia dorită cu încredere.

O persoană inteligentă emoţional se simte întotdeauna
confortabil când ia decizii urmându-şi instinctul, fiindcă are
încredere în ea însăşi. Fiindcă ai autocontrol şi conştiinţă de
sine, nu vei risca să iei decizii pripite, fiind influenţat de emoţii.
10. Ştii când să spui „Nu“

4. Ştii cum să fii atent
Simţi că orice sunet, persoană care trece prin fața ta sau gând
care-ţi trece prin minte te poate distrage cu uşurinţă de la ceea
ce faci? Înseamnă că trebuie să mai lucrezi la capitolul
„concentrarea atenţiei“, o altă parte esenţială a inteligenţei
emoţionale. Capacitatea de a rezista elementelor care te distrag
şi de a te concentra asupra lucrurilor esenţiale pe care le ai de
făcut este un atu foarte important.
5. Atunci când eşti supărat, ştii exact de ce

Autocontrolul şi cunoaşterea propriilor limite nu vor lăsa decât
în mod excepţional persoanele inteligente emoţional să accepte
să facă lucruri care le sunt peste puteri. Deşi sunt bine „dotate“
pentru a suporta situaţiile tensionate şi oboseala, aceste
persoane nu vor exagera cu nimic, pentru a nu se dezechilibra
din niciun punct de vedere.

Citirea gândurilor a devenit posibilă,
printr-o simplă scanare a creierului. A fost
identificat… alfabetul gândirii!

Cu toţii simţim că trecem prin suişuri şi coborâşuri ale stării
emoţionale pe parcursul unei zile şi, de multe ori, simţim că nici
nu ştim de ce suntem nervoşi, supăraţi sau, pur şi simplu, trişti.
Un aspect demn de luat în calcul în ceea ce priveşte inteligența
emoţională este tocmai acesta: să-ţi recunoşti întotdeauna stările
şi să le poţi atribui o cauză precisă. Oamenii inteligenţi
emoţional fac un pas înapoi şi par că se uită la ei înşişi de la
distanţă pentru a-şi analiza propriile reacţii şi emoţii şi pentru a
şi le controla.
6. Te înţelegi aproape cu oricine
Dacă reuşeşti să te înţelegi şi cu persoanele cele mai dificile de
la serviciu, atunci cu siguranţă eşti inteligent emoţional, fiindcă
acest fapt (dacă nu este un caz singular) arată că poţi să
identifici „punctele moi“ ale oricui şi să-i găseşti lungimea de
undă potrivită.
7. Te pricepi să citeşti expresiile faciale ale oamenilor
Dacă reuşeşti să simţi ce simt cei din jurul tău înseamnă că ai un
punct în plus la inteligenţa emoţională.
8. Imediat după ce ai căzut, te ridici ca şi cum nimic nu s-ar
fi petrecut
Probabil că ai auzit de multe ori că trebuie să priveşti
întotdeauna partea plină a paharului. Experţii în inteligenţa
emoţională oferă o altă perspectivă. Ei spun că persoanele
inteligente emoţional reuşesc, în cele mai multe cazuri, să se
ridice singuri pe propriile picioare imediat ce s-au împiedicat de
greutăţi. Analizează situaţia, elimină greşelile şi merg mai
departe fără să le mai repete. Şi tot aşa, până reuşesc.
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Cercetătorii de la Carnegie Mellon au făcut importante
progrese în decodificarea „alfabetului” creierului uman. De
acum, gândurile noastre cele mai intime ar putea să nu mai
fie atât de secrete pe cât ne-am dori.
el puțin atunci când aceste gânduri se nasc în timp ce
emitentul lor se află în interiorul unui aparat MRI aflat
în funcțiune, iar creierul său este scanat!
Cercetătorii de la Universitatea Carnegie Mellon au dezvoltat
un algoritm care poate decoda gândurile unei persoane folosind
datele dobândite printr-o banală scanare MRI (tomografie de
rezonanţă magnetică) a creierului. Cercetătorii au folosit acest
algoritm pentru a obține date asupra modului în care
funcționează creierul uman și formulează gânduri complexe.

C

Gândurile noastre pot varia de la simplu la foarte complex. Un
gând simplu ar putea consta doar dintr-un singur concept, cum
ar fi „magazin”, sau un grup ceva mai complex de concepte,
cum ar fi, de pildă, „am mers la magazin sâmbăta trecută, prin
ploaie”. Cercetările arată că intelectul uman separă aceste
gânduri complexe în fragmente mai mici, fiecare corespunzând
unui aspect diferit al gândirii. În esență, creierul omenesc
folosește un „alfabet” compus din aproximativ 42 de elemente
diferite, fiecare referindu-se la un concept specific, cum ar fi
dimensiunea, culoarea sau locația. Creierul combină, pur și
simplu, aceste elemente pentru a forma gânduri complexe.
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Fiecare dintre „literele” din alfabetul minții umane este
interpretată de către o zonă diferită a creierului iar prin studierea
activității cerebrale cu ajutorul unui aparat MRI a devenit,
acum, posibil să se determine ce gândește o persoană.
Cercetătorii au dezvoltat un algoritm capabil de a face exact
aceasta! Algoritmul nou creat poate anticipa și ce modificări va
produce un gând oarecare, după o scanare MRI. În recentul
studiu, a fost realizat acest aspect cu o acuratețe de 87%. Noua
metodă nu va fi folosită pentru „decriptarea” gândurilor vreunei
persoane, însă acest lucru ar putea fi realizabil… la nevoie.

modalitate de a trece mai departe peste orice problemă apărută
în viaţa lor.
Acum… alegerea îţi aparţine: tu ce vrei să fii?”

Oamenii se dezvoltă mai repede și ușor
atunci când sunt apreciați

Acest studiu a catalizat un avans considerabil în direcția
determinării modului în care se formează gândurile, ceea ce va
ajuta la rezolvarea unora dintre numeroasele taine ale minții și
ale gândirii umane. Cei de la popularmechanics.com afirmă că
nimeni nu va utiliza această tehnologie, prea curând, pentru a
afla ce gândește altcineva. Chiar așa să fie? Nu cumva sunt ei
puțin cam prea optimiști, cu privire la totalul dezinteres al
„unora”, mai curioși din fire (și prin profesie), față de gândurile
altor oameni?

«Nu mai am puterea de a face faţă. Ce ar
trebui să fac?»
Într-o zi, o tânără şi-a vizitat tatăl care fusese profesor
de psihologie. Cu o privire și o mână tristă, ea a spus:
„Tată, sunt atât de obosită… totul merge pe dos la locul de
muncă şi în viaţa mea personală. Nu mai am puterea de a face
faţă. Ce ar trebui să fac?”
atăl ei a sărutat-o pe frunte, i-a luat mâna şi i-a spus:
„Lasă-mă să-ţi arăt!”.

T

A mers în bucătărie şi a turnat apă în trei oale pe care le-a pus
apoi pe foc. A adus un ou, un cartof şi o mână de cafea și le-a
pus apoi pe fiecare într-o oală.
După un timp el a oprit căldura şi şi-a întrebat fiica: „Ei bine…
ce vezi?”
„Cartoful şi oul au fiert… cafeaua s-a dizolvat.” – a spus tânăra.
„Desigur… Dar, uite… Cartoful, care era dur şi greu a devenit
moale şi puţin mai uşor. Oul era fragil şi lichid… însă a devenit
greu şi dur. La exterior cartoful şi oul arată la fel, însă în
interior sunt complet diferite… Acelaşi lucru se petrece şi cu
oamenii. Oamenii care par puternici la exterior se pot pierde şi
pot deveni slabi când apar probleme în viaţa lor, iar cei care
par sensibili vor deveni mai puternici.”
„Şi cum rămâne cu cafeaua?” – a întrebat tânăra curioasă.

Aprecierea unui om este tangentă cu recunoștința și
gândirea benefică. Înseamnă că te-ai hotărât să te focalizezi
asupra aspectelor binefăcătoare în relația cu el. Să te
gândești mai mult la calitățile lui.
ste o alegere interesantă pentru că pe măsură ce observi
mai mult aspecte bune, ele tind să se dezvolte.

E

Orice om are nevoie de aprecieri. Nu doar în copilărie, ci pe tot
parcursul vieții. Complimentele, cuvintele bune și mulțumirea
exprimată față de o persoană scot la suprafață tot ce este mai
bun din ea. Sunt precum apa și soarele de care are nevoie o
plantă ca să se dezvolte. Când îți focalizezi puterea de apreciere
asupra unui om, acest fapt produce transformări pozitive nu
doar în interiorul lui, ci și în interiorul tău. Nu poți dărui un braț
de flori fără ca o parte din parfumul acestora să rămână și la
tine. Omul care se simte iubit și apreciat necondiționat
înflorește. Se cunoaște pe sine din ce în ce mai frumos, devine
tot mai conștient de valoarea lui și își dezvoltă tot mai mult
potențialul. Dacă fiecare dintre oameni ar beneficia din plin de
apreciere, întreaga lume ar fi un loc mai fericit. Și mai prosper.
Asta pentru că suntem întotdeauna motivați să putem și să fim
mai mult atunci când devenim conștienți de calitățile noastre.
Atunci când știm că ceea ce facem are un efect pozitiv asupra
celor din jur.
Ține de alegere și depinde de ce vrei să cultivi în relația cu un
alt om. Dacă vrei să crești flori, trebuie să plantezi semințe de
flori. Dacă vrei să trezești ceva frumos în oamenii cu care ești
conectat, trebuie să cultivi apreciere și iubire.

„Ah, cafeaua este cea mai interesantă. Ea a fiert în noul mediu
agresiv şi a modificat şi mediul, transformând apa într-o
băutură caldă gustoasă. Cafeaua este ca acei oameni care nu
pot fi schimbați de situaţia cu care se confruntă, ci se folosesc
de ceea ce au pentru a face ceva nou. Aceşti oameni găsesc o
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Zâmbetul, cel mai puternic instrument al
tău

participanţilor li s-au arătat filmuleţe triste. Cei care zâmbeau,
se simţeau mai bine la final. Însă cei care nu au zâmbit, la final,
îi priveau suspicioşi pe cei pe care tristeţea altora i-a făcut să
zâmbească.

Zâmbetul este cel mai puternic instrument. Oamenii
zâmbesc atunci când se află în grupuri, însă acesta nu este
doar un semn că ei se simt bine.
âmbim cu un anumit scop şi astfel emitem anumite
semnale lumii din jurul nostru. Prezentăm mai jos 10
mesaje pe care le poţi transmite prin zâmbet.

Z

Oamenii pot avea încredere în tine
Într-o lume în care fiecare se luptă pentru sine, în cine poţi să
mai ai încredere? Unul dintre semnele care arată că poţi avea
încredere în cineva este zâmbetul. Zâmbetul sincer le spune
oamenilor că pot avea încredere în tine şi că eşti deschis să
colaborezi. Oamenii care ne zâmbesc sunt consideraţi mai buni
şi mai comunicabili. Mai mult decât atât, şi economiştii sunt de
părere că zâmbetul este valoros deoarece, conform studiilor,
clienţii pot avea mai mare încredere într-o persoană care le
zâmbeşte decât în una care este permanent serioasă.

Zâmbeşte pentru claritate
Atunci când suntem nervoşi, atenţia noastră este scăzută.
Încetăm să mai observăm ceea ce se petrece în jurul nostru.
Zâmbeşte!
Zâmbetul te va ajuta să te simţi mai bine şi să îţi îmbunătăţeşti
capacitatea de gândire.

Zâmbeşti pentru a te autoapăra

Îţi ascunzi gândurile

Atunci când oamenii fac ceva mai puţin bun, deseori încep să
zâmbească. E o formă de autoapărare? Potrivit studiilor este şi
chiar funcţionează. Oamenii sunt mai buni cu tine atunci când le
zâmbeşti. Nu contează dacă este un zâmbet însoţit de scuze, un
zâmbet fals sau un zâmbet sincer. Întotdeauna funcţionează
atunci când cineva este la un pas să te certe.

Psihologii continuă să afirme că zâmbetul este amăgitor. Într-un
zâmbet sincer sunt puse în funcţiune şi buzele, şi ochii, nu doar
gura. Ultimele cercetări au demonstrat că 80% dintre oameni
sunt capabili să imite zâmbetul sincer şi strălucirea din ochi.
Prin urmare, poţi să îţi foloseşti zâmbetul pentru a ascunde ceea
ce gândeşti.

Te ajută să faci faţă situaţiilor incomode

Cheia către un zâmbet sincer este să nu te grăbești. Atunci când
zâmbim sincer, avem nevoie de jumătate de secundă. Un
zâmbet fals apare pe moment. Oamenii nu cred în sinceritatea
unui asemenea zâmbet.

Ai uitat să-i cumperi soţiei un cadou? Sau ai uitat numele unui
client foarte important? Un zâmbet timid ne ajută să facem faţă
situaţiei. Respectiv, zâmbind timid şi având privirea în pământ,
cei din jurul nostru vor dori mai degrabă să ne compătimească
decât să ne certe sau să fie supăraţi pe noi.
Dorinţa de a corespunde aşteptărilor
Uneori zâmbim reciproc pentru că aşa fac oamenii educaţi şi
astfel putem să evităm sentimentul de vinovăţie. Într-un
experiment, oamenii au fost rugaţi să fie serioşi atunci când vor
auzi noutăţi bune despre cineva dintre cei cunoscuţi. Practic toţi
participanţii s-au simţit prost după aia şi le era frică că
apropiaţii lor se vor supăra pe ei. Din acest motiv, zâmbim
întotdeauna pentru a nu avea regrete mai apoi. Iar femeile simt
o presiune mai mare în acest caz, decât bărbaţii.
Zâmbeşte pentru a scăpa de durere

Zâmbeşti şi câştigi mai mult
Ştim deja că economiştii au evaluat preţul zâmbetului, însă
poate acesta să ne aducă bani reali? Un exemplu clar sunt
chelnerii. Studiile au demonstrat că acei chelneri care zâmbesc
mai mult primesc mai mult bacşiş. În general, oamenii care
activează în domeniul serviciilor primesc mai mulţi bani pentru
zâmbetul lor. Însă, totuşi, trebuie să fim atenţi. Utilizarea
zâmbetului poate duce la epuizare emoţională. În asemenea
cazuri zâmbetul te poate costa sănătatea.
Zâmbeşte şi lumea îţi va zâmbi înapoi în proporţie de, măcar,
50%. Una dintre plăcerile sociale care apar şi dispar brusc o
primim atunci când zâmbim, iar persoana respectivă ne
zâmbeşte înapoi. Probabil nu ai observat, însă aşa este.

Zâmbetul este cea mai bună metodă de a trece peste dezamăgiri.
Chiar şi imitând un zâmbet, chiar dacă nu ai dispoziţie bună,
poţi să obţii un efect pozitiv. În cadrul unui experiment,
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Zâmbeşte şi trăieşte mai mult
Dacă niciuna dintre cercetări nu te-au convins să zâmbeşti mai
mult, mai prezentăm încă una: oamenii care zâmbesc mai mult
trăiesc mai mult. O cercetare a companiei Abel&Kruger,
analizând imaginile unei echipe de baschet, a constatat că, cei
care zâmbeau în poze, au trăit cu 7 ani mai mult. :)

Logoterapia sau căutarea sensului vieţii
Viktor Frankl (1905-1997) este „părintele” logoterapiei.
Frankl a fost un psihiatru vienez, doctor în neurologie şi
filosofie, fondatorul celei de a treia şcoli vieneze de
psihoterapie.
ogoterapia se concentrează pe sensul existenţei umane şi
căutarea acestuia. Spre deosebire de psihanaliza
freudiană care este centrată pe principiul plăcerii sau de
psihologia adleriană focalizată pe dorinţa nestăpânită de putere
şi dominare, logoterapia are ca temă, deci, sensul vieţii.

L

provine din frustrare existenţială. Căutarea unui sens provoacă
mai degrabă o anumită tensiune interioară, nu echilibru, dar
tensiunea creatoare este o condiţie indispensabilă sănătăţii
mintale. Lipsa sensului duce la apariţia vidului existenţial care
se manifestă în general printr-o stare de plictiseală.
Sunt multe înfăţişări ascunse în care poate apărea vidul
existenţial, uneori frustrarea de a nu avea un sens este
compensată de dorinţa de a avea putere, inclusiv cea mai
primitivă formă a acesteia, dorinţa de a avea bani. În alte cazuri
frustrarea este compensată de căutarea plăcerii. Astfel se explică
de ce frustrarea existenţială se manifestă adesea prin
compensare sexuală, libidoul în asemenea cazuri devenind chiar
agresiv.
Frankl pune accentul nu pe sensul vieţii la modul general,
global, ci pe sensul specific al vieţii unui individ la un moment
dat. Fiecare individ este responsabil de viaţa sa, de aceea
logoterapia vede în responsabilitate esenţa existenţei umane.
Sensul vieţii se află într-un proces continuu de modificare, dar
niciodată nu încetează să existe.
Potrivit logoterapiei, sensul vieţii poate fi descoperit în trei
moduri diferite: prin implicarea într-o acţiune, prin
experimentarea unor emoţii şi prin atitudinea pe care o avem în
faţa suferinţei inevitabile.
Experimentarea emoţiilor sau sensul iubirii
Iubirea este singura modalitate de a pătrunde în interiorul
personalităţii unei alte fiinţe umane. Prin iubire omul este
capabil să vadă trăsăturile esenţiale în celălalt, mai mult decât
atât, poate vedea potenţialul încă neactualizat al celuilalt
făcându-l astfel conştient de ceea ce poate deveni.

Viktor Frankl, de origine evreu, a supravieţuit în patru lagăre de
concentrare naziste. În 1942 este deportat în lagăr împreună cu
mama, tatăl şi una dintre cele două surori ale sale. La intrarea în
lagăr i-a fost confiscat manuscrisul primei sale cărţi care
conţinea fundamentele logoterapiei şi experienţele sale clinice
ca psihiatru şi neurolog care îi validau teoria. Frankl a refăcut
manuscrisul în timp ce se afla la Auschwitz pe bucăţele de
hârtie furate de un alt prizonier din birourile lagărului. Autorul
mărturiseşte că datorează supravieţuirea în lagăr hotărârii sale
de a reface manuscrisul confiscat.
Etimologia cuvântului logoterapie provine din limba greacă
(Logos = cuvânt, discurs, motiv). Potrivit logoterapiei căutarea
unui sens în viaţă este principalul factor motivaţional şi nu o
raţionalizare secundară a impulsurilor instinctuale. Omul este
capabil să trăiască sau chiar să moară pentru idealurile sau
valorile sale. Un sondaj de opinie desfăşurat în Franţa cu câţiva
ani în urmă arată că 89% dintre indivizii intervievaţi au admis
că omul are nevoie de un motiv pentru care să trăiască; mai
mult, 61% au recunoscut că în vieţile lor există ceva sau cineva
pentru care ar fi pregătiţi să moară. Nietzsche spunea: „Acela
care are pentru ce să trăiască, poate suporta aproape orice”.
Dorinţa de a găsi un sens poate, de asemenea, să fie frustrantă,
caz în care logoterapia vorbeşte despre „frustrarea existenţială”,
dar trebuie avut în vedere că nu orice conflict trebuie să fie şi
nevrotic. Suferinţa nu este neapărat un fenomen patologic, ea
poate foarte bine să fie un impuls creator, în special atunci când
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Conferinţa din Toronto pe tema căutării sensului vieţii
În logoterapie iubirea nu este interpretată ca un epifenomen al
instinctelor sexuale, iubirea este ea însăşi primară. În mod
normal, actul amoros este o modalitate de exprimare a iubirii şi
este justificat, chiar sanctificat, atunci când apare ca un mijloc
de exprimare a acesteia, un efect secundar care decurge din
iubire.
Sensul suferinţei
Putem găsi un sens în viaţă chiar şi atunci când ne confruntăm
cu o situaţie lipsită de speranţă. Omul are potenţialul de a
transforma o tragedie personală în triumf. Când ne aflăm în
incapacitatea de a schimba ceva (aşa cum este exemplul unei
boli incurabile), ne aflăm în faţa provocării de a ne transforma
pe noi înşine. În niciun caz suferinţa nu este neapărat necesară
găsirii unui sens în viaţă, dar găsirea acestui sens este posibilă
chiar în ciuda suferinţei.
Aşa cum suferinţa umană poate fi transformată în realizare, vina
generează oportunitatea transformării de sine într-o persoană
mai bună, iar finitudinea vieţii poate aduce conştiinţa
responsabilităţii propriei vieţi și acţiuni.
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Copacii şi păsările combat
depresia şi stresul

autofecundaţie. Aceasta arată că se pun două probleme aici: a
favoriza allofecundaţia şi a împiedica autofecundaţia. Motiv
pentru care, într-o anumită măsură, plantele autogame sunt
contraselecţionate, căci încrucişări consanguine ar conduce la
depresie de consanguinitate.
Răspândirea şi colectarea polenului la plante allogame

Oamenii de ştiinţă de la Universitatea din Exeter au
constatat că persoanele care trăiesc înconjurate de păsări şi
copaci rareori suferă de simptome de depresie, anxietate şi
teamă.

L

a cercetare au participat 270 de persoane de diferite
vârste şi cu diferite statuturi sociale, notează Rador.

Aproape toţi subiecţii au declarat că starea lor psihologică şi
emoţională s-a îmbunătăţit la vederea păsărilor şi copacilor.
Participanţii la experiment au fost locuitori din mediul rural şi
urban. Rezultatele au arătat că nivelurile scăzute de depresie,
anxietate şi stres sunt asociate cu numărul mare de păsări,
prezente în aer sau la sol în primele ore ale zilei, în special în
oraşele Milton Keynes, Bedford şi Luton din comitatul Devon.

Probleme biologice legate de polenizare şi
fecundaţie
Acad. dr. C-tin TOMA, prof. univ. dr. Lăcrămioara
IVĂNESCU – Fac. de Biologie, Univ. Al. I. Cuza, Iași
Realizarea polenizării şi fecundarea plantelor pun o
serie de probleme biologice legate de transportul polenului
de la antera staminei la stigmatul pistilului, diferit la speciile
autogame faţă de cele allogame dacă polenizarea
stigmatului este realizată de o granulă de polen ce provine
de la un alt individ.

E

le sunt numite autogame dacă practică autofecundaţia
(strictă sau geitenogamă).

În cazul angiospermelor allogame, problema majoră
este cea a transportului polenului, care priveşte trei aspecte:
plecarea polenului, recepţionarea polenului şi agentul de
transport. De altfel, angiospermele care practicăallofecundaţia
strictă sunt a priori susceptibile de a fi obiectul depunerii unei
granule de polen care le este proprie şi, deci, să conducă la
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Un fel de clasificare a modurilor de polenizare poate fi
realizată luând în consideraţie vectorii, adică agenţii de
transport ai polenului: biotic (animale: insecte, păsări, lilieci),
plantele numindu-se zoofile sau zoogame şi abiotici (agenţi
fizici: vânt, apă). Agenţii biotici cuprind în principal insectele
(plante entomofile), păsările (plante ornitofile), liliecii (plante
chiropterofile) sau alte mici mamifere. Modurile de polenizare
entomofilă şi ornitofilă sunt diferite, ca şi de la un ordin de
insecte la altul. Interferenţele între diferitele moduri de
polenizare pot fi cauza unei diminuări a eficacităţii polenizării,
deoarece există adesea o mare specificitate între floare şi
agentul de transport polinic. Plantele adaptate la un transport
biotic ar putea fi alcătuite în aşa fel încât vântul şi, mai ales, apa
să nu transporte granulele de polen. Ca şi cum florile pendente
ar face oficiul umbrelei; de exemplu, la anumite flori zigomorfe
(precum cele de lamiacee), este o buză (labiul superior) curbată,
a cărei funcţie este protecţia anterelor de picăturile de ploaie şi a
nectarului de diluare.
a.

Referindu-ne la entomofilie:
• Lepidopterele. Corola florilor este lungă,
tubulară, aşa că în ea pătrunde uşor spiritrompa
fluturilor; la cei de noapte, florile sunt de culoare
deschisă, reperabile chiar când lumina este slabă.
Florile produc nectar, dar şi parfum, după un ritm
circadian, cu un vârf de emisie noaptea. La
orhidee, scria chiar Darwin, floarea ar avea
tendinţa de a-şi alungi din ce în ce mai mult
pintenul (o petală mai mare, de formăaparte),
pentru ca insecta să lovească capul de antera
staminei şi de stigmatul pistilului; iar insecta şi-ar
alungi din ce în ce mai mult spiritrompa pentru a
atinge uşor nectarul (la speciile unde el se
găseşte).
• Dipterele. Pe lângă himenoptere, dipterele
constituie un grup foarte important de
polenizatori. Sunt relativ puţine specific, vizitând
numeroase feluri de flori şi folosind nectarul,
secreţiile stigmatice sau chiar polenul. Florile emit
parfumuri neplăcute (amine, precum cadaverina,
spermina, cu miros putred), ce mimează mirosurile
de cadavru sau de dejecţii, conducând anumite
specii de insecte să depună ponta în floare; totuşi,
larva nu poate să se dezvolte şi moare. Putem
spune că, în acest mod, planta prazitează insecta,
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ucigând larvele în profitul ei. Mai mult chiar,
unele flori mimează ciupercile-gazdă unde se
dezvoltă în mod normal larvele (şi în acest caz
mirosurile sunt cele în cauză, ca la Asarumpiperul lupului). Anumite flori miofile (polenizate
de muşte) fac parte dintre cele mai mari de pe
glob, cum este planta parazităRafflesia.
• Coleopterele. Florile cantarofile produc cantităţi
importante de polen, chiar ţesuturi special
destinate hrănirii insectelor, în stamină sau periant.
Totodată, aceste flori produc şi parfumuri.
• Himenopterele. În majoritatea lor sunt bondari,
albine sau xilocope (dintre xilofage); acestea din
urmă sunt în genere mai solide decât florile
polenizate de insecte mai mici, precum albinele.
Florile polenizate de specii de Bombus produc în
general nectar, exceptând cazul particular al
orhideelor numite “trişoare”.
b. Cazul ornitofiliei:
Păsările polenizatoare cuprind, bineînţeles,
colibrii, dar ocazional şi alte grupe (de exemplu,
unele specii de Acacia din Australia sunt
polenizate de către papagalul omnicular). Florile
ornitofile au culorile foarte vii (ştim bine că
vederea este un simţ foarte dezvoltat la păsări),
mai ales roşii şi plăcut mirositoare. Păsările colibri
au un cioc lung şi o limbă foarte mult alungită,
care le permit să pompeze nectarul; acesta urcă
prin capilaritate în limba replicată şi animlul îl
inghite. Florile ornitofile, tubuloase deci, produc
nectar abundent şi puţin vâscos făcând posibilă
alimentarea păsării. În plus, sunt prezente pe
suprafaţa unor organe ţesuturi sclerificate, evitând
ca floarea sa fie deteriorată de eventuale lovituri
de cioc. Dar acest mod de polenizare nu este
exclusiv: în anumite cazuri animalul se asează pe
floare şi transferă polenul cu ajutorul picioarelor
(este cazul plantei Strelitzia).
c.

Cazul chiropterofiliei:

În mediul tropical se întâmplăca liliecii să fie
polenizatori (pentru specii de Fabaceae, Bignoniaceae
etc.). Aceste animale, active noaptea, sunt atrase de
parfumurile emise de flori (proces supus unui ritm
circadian). Florile, adesea foarte mari şi mucilaginoase,
produc o cantitate importantă de polen, cu care se
hrănesc liliecii.
• Există şi specii de plante (dintre Proteaceae si
Myrtaceae australiene) polenizate de mamifere
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care nu zboară: mici marsupiale; unele specii de
Hypericaceae (din Madagascar) sunt polenizate de
lemurieni; în sfârşit, anumite rozătoare
polenizează florile speciilor de Melastomataceae
din Costa Rica.
Hidrofilie şi anemofilie
1.

Numeroase angiosperme sunt polenizate de
către vectori abiotici precum vântul, vorbind
în acest caz de anemofilie. În general,
plantele polenizate de către vânt nu prezintă
piese florale atractive, ci numai piese fertile:
stamină şi/sau pistil. Este mai ales cazul
salicaceelor (Salix, Populus), la care acest tip
de dispersie polinică constituie o strategie
derivată şi nu ancestrală la grupul
Malpighiales. Polenizarea anemofilă a apărut
în mod independent de mai multe ori la
angiosperme (de ex. Platanaceae, Fagaceae,
Betulaceae, Juglandaceae etc.). De exemplu,
la plop (Populus), florile sunt grupate în
amenţi (mâţişori); vântul transportă polenul
produs în cantitate mare. Dezvoltarea
inflorescenţei (amentului) are loc înainte de a
se forma frunzele, astfel încât acţiunea
vântului să nu fie frânată de către acestea din
urmă şi primirea granulelor de polen pe
stigmatul pistilului să fie uşurată. Există
specii de Salicaceae ale căror flori, deşi
dispuse în amenţi, au nectarii şi sunt
polenizate în parte de câteva insecte; este
cazul speciilor de Salix(salcie). Polenizarea
entomofilă a genului Salix constituie, în
rândul salicaceelor, o strategie derivată.
Un caz deosebit de dispersie polinică
anemofilă este cel de la monocotiledonate:
Thyphales, Juncales şi Poales (graminee).
Aceste plante prezintă inflorescenţe în formă
de spic, florile fiind unisexuate sau nu, cel
mai adesea fără piese florale atractive pentru
insecte. La Thyphaceae, florile sunt totdeauna
unisexuate şi florile de acelaşi sex reunite în
spice dense; la Typha, inflorescenţa are o
parte superioară cu stamine şi o parte
inferioară cu pistile (carpele). Florile au un
periant membranos, uneori redus la barbule şi
filamentele staminelor sunt ± conate, astfel
încât floarea masculă este aproape redusă la
anteră. La Sparganium, staminele florilor
mascule au un filet relativ lung, expunând
astfel anterele vântului. Speciile de Poaceae
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2.

(graminee) au stamine oscilante, cu antera
dispusă perpendicualar pe filament şi un
stigmat plumos, favorizând astfel plecarea şi
primirea polenului respectiv. La Cyperaceae
(rogozuri), stigmatul bifid şi anterele depăşesc
mult bracteea florii hermafrodite.
Puţine plante, foarte curioase, realizează
polenizarea datorită apei, vorbind în acest caz
de hidrofilie. Este mai ales cazul
angiospermelor
acvatice
din
familia
Hydrocharitaceae (Elodea-ciuma apelor,
Vallisneria- sârmuliţa). La Vallisneria, plantă
unisexuat-dioică, florile femele rămân ataşate
de un peduncul lung şi plutesc la suprafaţa
apei, în timp ce florile mascule se detaşează,
ajung la suprafaţă şi “navighează” ca nişte
mici vapoare. Polenul atinge stigmatul florii
femele prin contact direct sau ca urmare a
agitaţiei apei. La Elodea canadensis,
dimpotrivă, polenul se lasă luat de curenţii
apei până la întâlnirea stigmatului filamentos.

Alte Hydrocharitaceae, precum Thalassia,
realizează polenizarea în întregime sub apă (polenul
este eliberat într-o secreţie mucilaginoasă). Şi alte
familii apropiate, Posidoniaceae și Zosteraceae,
realizează polenizarea complet sub apă. Astfel, aceste
patru familii, ca ți altele – Ruppiaceae, Naïdaceae și
Zannicheliaceae
(în
mai
mică
măsurăPotamogetonaceae), au moduri de polenizare
derivat, adaptate la viața acvatică. S-a presupus că
acest mod de polenizare ar fi derivate din anemofilie,
dar se pare că nu ar fi așa; celelalte familii din ordinul
Alismatales au o polenizare realizată de câteva insecte
(Alismataceae, Butomaceae, Araceae), sugerând că
hidrofilia a luat naștere dintr-o specializare
concomitentă în cucerirea mediului acvatic, plecând de
la un strămoș entomofil.
Polenizarea și procesele selective care stau la
originea evoluției florii, a plantelor în general
În cazul dispersiei biotice a polenului, vectorii (insecte,
păsări, lilieci etc.) intervin în procesele de selecție naturală, care
stau la originea fixării de adaptări la nivel floral. Din punct de
vedere calitativ, se poate presupune că polenizatorii exercită o
presiune de selecție asupra plantelor, în favoarea realizării
polenizării.
Referitor la polenizarea biotică se pot distinge mai
multe niveluri la care selecția va acționa: atracția exercitată de
floare, accesibilitatea staminelor, depunerea polenului pe
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vectorul polinic, recompensă eventual (nectar) dată de floare,
pierderea posibilă a polenului de către vector etc.
Proliferarea angiospermelor la scara globului a fost
frecvent atribuită caracteristicilor reproducerii lor sexuate, cum
ar fi polenizarea și răspândirea fructelor sau semințelor. În ce
măsură acești parametrii pot fi ei la originea diversificării? S-a
presupus că dispersia biotică a polenului și a semințelor ar mări
probabilitatea de speciație și ar reduce probabilitatea de
dispariție. Într-adevăr, polenizarea biotică ar putea juca aceste
roluri, dezvoltând particularități reproducătoare rezultate din
variații geografice sau comportamentale ale polenizatorilor:
coevoluția plantă-polenizator ar conduce la schimbări reciproce
care, combinate cu procesul de selecție sexuală și derivă
genetică, ar accentua diversificarea. De altfel, polenizarea de
către animal ar favoriza fecundarea încrucișată chiar când
densitatea plantelor este mică, diminuând astfel posibilitatea de
dispariție a speciei. În plus, semințele dispersate de către un
agent biotic ar ajunge cel mai adesea în locuri ce comportă mai
puțini agenți patogeni sau consumatori. În plus, diseminarea
biotică ar putea favoriza diversificarea prin divergență (speciația
geografică) când semințele sunt transportate suficient de
departe.
Arborii au semințe relativ mari, ce permit a începe
dezvoltarea în subarboret, unde lumina este slabă. Or, semințele
mari nu pot fi transportate eficace de către vânt, ceea ce ar
explica faptul că arborii au o dispersie biotică, făcând apel la
animale vertebrate. Acest tip de dispersie, în general la mare
distanță, evită și competiția cu planta-mamă. Așa se explică,
probabil, faptul că plantele lemnoase prezintă o diversitate
specifică crescută. Bogăția specifică este corelată pozitiv cu
întinderea ariei de repartiție, fiind superioară în raport cu
răspândirea biotică și abiotică a semințelor în raport cu grupa
care nu are decât un singur mod de răspândire a semințelor.
Probleme legate de autofecundație
Este un subiect interesant pentru faptul că majoritatea
angiospermelor au flori hermafrodite și, teoretic, aceste plante
se pot autopoleniza și autofecunda. Nu uităm că florile lor sunt
adesea grupate în inflorescențe. Este posibil de a realiza o
tipologie a proceselor de autopolenizare și autofecundație,
considerând spațiul și timpul:
-

-

cazul când autofecundația este “prioritară” față de
allofecundație: ovulele sunt spontan fecundate fără
vreo oportunitate de allogamie;
competiția dintre granulele de polen străine sau ale
aceleiași plante;
autopolenizarea “întârziată”; deci dacă oportunitatea de
allofecundație a trecut, are loc atunci autofecundația.
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Cum bine se știe, termenul general de autofecundație
regrupează două procese:
autogamia în sens strict, când un stigmat primește
polen de laaceeași floare;
geitenogamia, când polenul de la o floare ajunge pe
stigmatul altei flori din aceeași inflorescență.
Despre polenizare și selecție

Dispersia polenului de către polenizatori constituie un
punct cheie în reproducerea angiospermelor zoofile. Există
păreri că arhitectura florală se află sub o presiune de selecție
legată de polenizatori; dar nu stau totdeauna lucrurile așa,
variații relative la polenizatori antrenează totdeauna schimbări
vizibile ale structurii florilor.
Transportul polenului
În cazul polenului dispersat de animale trebuie ținut
seama de variația condițiilor de transport, cu repercusiuni
asupra fertilității plantelor zoofile. Din acest punct de vedere se
disting trei niveluri de heterogenitate a acestui transport:
-

-

-

heterogenitate “orizontală”: polenul este depus în
locuri variabile ale corpului poleniztorului, fiecare din
ele având probabilități diferite de pierdere a polenului
(prin căderea granulelor) sau de abandon pe stigmat;
heterogenitate “verticală”: polenul colectat în cursul
vizitelor successive de flori de către o insectă se
acumulează în straturi pe corpul ei; polenul straturilor
profunde nu mai este direct accesibil pentru stigmat;
insecta nu este totdeauna din aceeași specie;
eficacitatea de prelevare și de abandon a polenului sunt
atunci variabile.
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Unele păsări COMPUN iarna cântece pe
care le interpretează primăvara ca să-și
atragă partenere…
traducere și adaptare: Mădălina Corina DIACONU
Se pare că păsările de sex masculin se dedică unor
adevărate sesiuni de canto în sezonul de iarnă care, după
părarerea cercetătorilor, este ca o practică pentru perioada
în care vor flirta odată cu venirea primăverii!
ajoritatea acestor păsări asupra cărora s-au realizat
cercetări, sunt păsări migratoare. De aici și întrebarea
pusă de Marjorie Sorensen de la Universitatea Goethe
din Frankfurt: „De ce fac acest lucru atunci cândele se află
la mii
de kilometri
de orice
posibilă oportunitate de
reproducere?” Testele au arătat că aceste triluri speciale
consumă
cu aproximativ
50 procente mai
multă
energie decât orice altă activitate desfășurată de aceste
păsări. Plus că atunci când aceste sunete ies din pieptul lor,
există și riscul de a fi descoperite de prădători. Iată de ce și
nevoia de exercițiu. Este ca un cantonamet înainte de marea
finală!

M

Marjorie Sorensen, urmărind mișcările și sunetele păsărilor migratoare într-o
vale inundată dinZambia, pe timpul iernii

Biologii se așteptau ca această extravaganță muzicală de
iarnă să fie
de
fapt
o
practică
pentru apărarea
teritoriului. Dar păsările exersează pur și simplu variante
ale serenadelor, în loc de imnuri teritoriale mai scurte. Acest
lucru a fost raportat de Sorensen și colegii săi în revista de
specialitate American Naturalist.
Ca
o explicație alternativă, Sorensen și
colegii
săi
sugereaza
că piesa muzicală de
iarnă este
clar
o
practică. Femelele preferă primăvara masculii care
au melodii mai elaborate. Printre speciile de păsări cercetate de
Sorensen și echipa sa în Africa, cele care au cântat sofisticat, au
dat dovadă că au avut cântece deosebit de complexe.
Concluzia finală a cercetării a fost aceea că dacă muzicalitatea
trilurilor acestor păsări conteazăatât de mult în procesul lor de
împerechere și nu numai, înseamnă că și practica este foarte
importantă, ba chiar de bază, iar perioada migrației, repaosul pe
timp de iarnă este un moment perfect pentru aceste exerciții de
perfecționare. surse: American Naturalist, Goethe University in Frankfurt,
sciencenews.org
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Surprizele naturii: și albinele pot fi
stângace sau dreptace

O bacterie descoperită încă din 1976 este
capabilă de a converti metalele toxice în
aur pur
Dietrich H. Nies

Cercetătorii au descoperit faptul că albinele pot avea o
preferință de a o lua spre stânga sau spre dreapta, fapt ce le
influențează deciziile în timp ce zboară.

I

nsectele se alătură astfel unei liste cunoscute de viețuitoare
care au o asemenea preferință, precum maimuțele Rhesus,
șobolanii și marmoseții.

Cercetătorii de la Universitatea din Queensland din Australia nu
au demonstrat doar că albinele pot fi „dreptace” sau „stângace”;
prin testele lor, echipa a constatat și că albinele pot distinge
între o galerie naturală mai mică și una mai mare, printre
ramurile copacilor, alegând opțiunea mai mare, și potențial mai
puțin periculoasă, pentru zbor.
Cercetătorii cred că rezultatele lor ar putea sugera o strategie de
zbor optimizată a acestor insecte: „Să luăm în considerare un
scenariu (simplificat) în care un grup de albine se confruntă cu
alegerea de a zbura printre ramurile dese ale copacilor. Ar fi
dăunător dacă toate albinele ar lua aceeași decizie de zbor,
spre stânga de exemplu, deoarece aceasta ar face ca toate să
încerce să zboare printre ramurile din stânga, blocându-se una
pe cealaltă și încetinind astfel zborul, fapt ce poate pune în
pericol trecerea roiului prin acea porțiune. În acest caz, pasajul
din dreapta nu ar fi folosit deloc și, prin urmare, această
posibilitate ar fi irosită.”
Cercetările anterioare efectuate de laboratorul Srinivasan au
arătat că motivul pentru care păsările nu se lovesc în zbor este
că acestea întotdeauna se îndreaptă spre dreapta, reușind să se
evite reciproc. Cercetarea ar putea fi folosită pentru a dezvolta
sisteme automate anti-prăbușire pentru aeronave. Această
cercetare nouă cu albinele, pe de altă parte, ar putea contribui la
dezvoltarea sistemelor de ghidare a dronelor.
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Cu toții am citit în copilărie povestea fraților Grimm,
Gâsca de aur. Ei bine, o echipă de cercetători de la
University Halle-Wittenberg sunt aproape de a face
povestea reală, pentru că au descoperit modul în care
bacteriile Cupriavidus metallidurans metabolizează metale
toxice şi excretă pepite de aur de 24 de carate.
otrivit celor de la Iflscience.com, bacteria neobișnuită a
fost descoperită în anul 1976, în nămolul unei fabrici de
prelucrare a metalelor din Belgia. Capacitatea sa
dea crește pe o clorură toxică de aur, pentru a genera aur pur, a
fost descoperită în 2009.

P

Se pare că Cupriavidus metallidurans se hrăneşte cu cupru, dar
modul de absorbţie a cuprului implică şi absorbţia aurului
asociat. Deoarece nu metabolizează aurul, îl elimină în final sub
formă de mici nuggeturi, atât de mici încât abia măsoară câțiva
nanometri în diametru. Ideea este că bacteria poate converti un
vas plin de clorură de aur, în aur pur, într-o săptămână.
„În afară de metalele toxice grele, condițiile de viață în aceste
soluri nu sunt rele. Dacă un organism alege să supraviețuiască
aici, trebuie să găsească o cale de a se proteja de aceste
substanțe toxice”, a declarat profesorul senior Dietrich H. Nies,
microbiolog la Universitatea Martin Luther Halle-Wittenberg.
Oare această descoperire ar putea revoluționa la un moment dat
piața producției de aur? E greu de spus, dar este limpede că
viitorul ne rezervă nenumărate surprize!
sursa: http://www.iflscience.com/chemistry/we-finally-know-why-a-bacteriumproduces-gold-nuggets/; traducere și adaptare: Radu Ungureanu
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Planta care trăiește 50 de ani fără apă!

Furnicile au intrat în atenția oamenilor de
știință ca potențiale… producătoare de
antibiotice!
Tomi TOHĂNEANU

Peste 95 de procente din suprafața Egiptului este
ocupată de deșerturi și doar 4 procente sunt pământuri
arabile.
șadar, anual sunt importate peste 40 % din consumul
total de produse alimentare. Însă noi vom vorbi despre
pustiuri – și despre trandafirul deșertului, despre care a
cântat Sting. El într-adevăr există.

A

222 000 km2 – suprafața deșertului Arab din Egipt, ceea ce
constituie 22% din suprafața țării (nu uitați și de pustiul gigantic
Sahara la vestul Egiptului). Suprafața pustiului Arab poate fi
comparată cu suprafața Regatului Unit al Marii Britanii.
1000 – numărul triburilor bediune, care călătoresc prin pustiuri.
20° – temperatura aerului poate crește cu 20 de grade timp de
două ore, dacă apare vântul hamsin. De obicei el bântuie
primăvara – din martie până în mai.

4000 de ani în urmă – cândva spațiul între Nil și Marea Roșie
a fost mult mai viu, aici locuiau oameni și animale și era mult
mai multă apă.
60 – numărul minelor străvechi și părăsite, descoperite în
deșertul Arab. Cândva aici se căuta aur.
3mm – nivelul anual al precipitațiilor din cele mai aride regiuni
ale pustiului. În unele locuri plouă doar o dată în mai mulți ani.
77 tipuri de plante au fost descoperite în pustiul Arab, printre
ele și trandafirul jericho – planta, care trăiește 50 de ani fără
apă! Semințele acesteia pot supraviețui fără apă și când aceasta
în sfârșit apare, înflorește în câteva ore!
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Unele dintre speciile de pe Terra sunt capabile să își
producă propriile antibiotice, spre a se apăra de atacurile
bacteriene. Printre aceste specii se numără și furnicile.
el puțin unele dintre ele! Cercetătorii de la North
Carolina State University au descoperit, recent, că mai
multe specii de furnici dispun de antibiotice puternice,
pe care organismele lor le produc și eliberează în vederea
prevenirii infecțiilor și a combaterii microorganismelor
patogene.

C

Descoperirea prezintă importanță și în sens medical, știute fiind
eforturile comunității medicale de identificare a unor noi
antibiotice, în condițiile în care bacteriile patogene au dobândit
o rezistență alarmantă la antibioterapie. Furnicile ar putea
deveni una dintre sursele de antibiotice ale viitorului, arată Clint
Penick, conducător al studiului.

A fost studiată capacitatea de a produce substanțe antibiotice,
la 20 de specii de furnici. A reieșit că 12 dintre aceste
specii posedă compuși cu caracter antimicrobian, la nivelul
exoscheletului. Unele dintre aceste specii nu fuseseră
cunoscute, anterior, ca producătoare de antibiotice, cum ar fi
specia Solenopsis molesta. De fapt, Solenopsis molesta
furnizează substanța care deține efectul antibiotic cel mai
puternic, dintre speciile de furnici studiate până în prezent.
„Identificarea unei noi specii care produce un puternic agent
antimicrobian este o veste excelentă pentru specialiștii care
caută noi astfel de substanțe, ce pot fi de mare ajutor pentru
oameni”, arată Adrian Smith, coautor al noului studiu.
În vreme ce unele specii de furnici secretă substanțe cu efect
antibiotic, care le protejează de atacurile bacteriene, alte specii
par să dețină tipuri diferite de mijloace de protecție, care,
desigur, ar trebui studiate. Deocamdată, se arată în studiul ale
cărui rezultate au fost date publicității în jurnalul Royal Society
Open Science, oamenii de știință se vor focaliza asupra celor 12
specii de furnici care produc substanțe ce distrug bacteriile
patogene, prezentând un maxim interes din punct de vedere al
cercetării biomedicale. Sursa: www.earth.com
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Trăiesc până la 200 de ani și sunt cele mai
bătrâne de pe Terra!

Pentru prima dată, oamenii de știință au
dezvolatat cu succes ovule umane în
laborator, de la fazele incipiente până la
maturitate

Oamenii întotdeauna au visat să găsească elixirul
tinereții și al longevității. Știți bine, câte eforturi au fost
depuse pentru această iluzie, însă în natură sunt organisme
care i-au întrecut pe oameni la acest capitol.

traducere și adaptare: Radu Ungureanu

e exemplu, echinoidele – pot trăi până la 200 de ani și,
apropo, sunt cele mai vechi organisme de pe Terra – ele
trăiau deja cu 450 milioane de ani în urmă. O problemă
pentru echinoide sunt dușmanii lor naturali – crabii, homarii sau
vidrele.

D

Această realizare este menită să ne ofere o nouă
perspectivă asupra modului în care ovulele se dezvoltă și ar
putea oferi o șansă în plus cuplurilor care își doresc copii.

P

entru studiu, cercetatorii de la Universitatea din
Edinburgh au prelevat țesut ovarian de la 10 persoane cu
vârste cuprinse între 20 și 30 de ani. Utilizând alți
nutrienți, aceștia au reușit să dezvolte ovulele până la
maturitate, punctul în care ar putea fi fertilizate. Un total de 48
de ovule au ajuns în etapa finală a procesului.
Dar dacă reușesc să scape de aceștia, ele trăiesc foarte și foarte
mult. Mai sunt numite și arici de mare. Sănătatea lor este
perfectă, iar un arici de 100 de ani este capabil să se
înmulțească.
Trebuie să menționăm, că apariția pe lume a unui arici de mare
este un proces îndelungat– larvele lor ce seamănă cu niște
umbrele, plutesc în apa oceanică timp de câteva luni și în acest
timp se dezvoltă doar partea stângă a capsulei lor. Este un
proces asimetric, care se normalizează doar mult mai târziu.
Echinoidele cresc toată viața.

În prezent, persoanele cu risc crescut de infertilitate datorată
radioterapiei sau chimioterapiei pot să beneficieze de…
îndepărtarea țesutului ovarian, înainte de tratament, și
reimplantarea
lui după
efectuarea
tratamentului. Acest
proces creează, totuși, îngrijorarea că reimplantarea țesuturilor
luate înainte de tratamentul cancerului ar putea reintroduce
celulele canceroase în corpul bolnavului.
Noua procedură elimină aceste riscuri deoarece, în loc să
implanteze țesut, medicul va implanta un embrion, potrivit lui
specialiștilor. Cercetătorii au încă multe lucruri de cercetat
înainte ca această procedură să poată fi pusă în practică. Va
dura un număr semnificativ de ani doar pentru a se asigura că
ovulele mature produse sunt sănătoase. Potrivit cercetătorilor,
acestea s-au dezvoltat mai repede decât în organism, ceea
ce impun investigații suplimentare. Medicii doresc acum să
încerce să fertilizeze ovulele, astfel încât să poată efectua teste
asupra embrionilor. sursa: https://www.sciencealert.com/for-the-first-timehuman-eggs-have-been-developed-to-maturity-in-a-lab
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În ADN-ul oamenilor există virusuri vechi
de 100 de milioane de ani. Unele au origini
«extraterestre»
Ana KATZOURAKIS, Noel SHARKEY
În iulie 2017, cercetătorii declarau că au descoperit o
proteină ciudată în venele unei femei însărcinate. Însă
nimeni nu ştia ce rol îndeplineşte aceasta.
roteina, denumită Hemo, este atât de neobişnuită
deoarece nu este creată de mamă. Conform NY Times,
aceasta se formează în fetus şi în placentă de către o genă
care provine dintr-un virus ce îi infecta pe strămoşii noştri în
urmă cu 100 de milioane de ani.

P

Hemo nu este singura proteină cu origini „extraterestre”. ADNul uman este compus din 100.000 de părţi de ADN viral. Acesta
compune aproximativ 8% din genomul uman. Ana Katzourakis,
virolog din cadrul Universităţii Oxford, a publicat recent un
studiu privind modul în care aceste gene virale, care produc
proteine precum Hemo, afectează sănătatea oamenilor.
Unele dintre virusurile străvechi ne-ar putea proteja de boli, iar
altele ar putea creşte riscul apariţiei cancerului şi a altor
afecţiuni. Mare parte din ADN-ul viral este compus dintr-un
grup particular: retrovirusuri, grup care include virusul HIV. Un
retrovirus invadează celulele gazdei şi inserează propriile gene
în celula ADN-ului. Aceste gene virale utilizează procesele din
interiorul celulei pentru crearea noilor virusuri care în cele din
urmă invadează noi celule.
În cazul în care un retrovirus infectează un ovul sau un
spermatozoid, ADN-ul său poate fi transmis noilor generaţii.
Din momentul în care retrovirusurile devin moştenite,
cercetătorii le atribuie denumirea de retrovirusuri endogene. În
urma unei singure infectări, retrovirusurile endogene pot
construi sute de copii ale lor în ADN-ul gazdei.

biologul. Una dintre ipoteze sugerează că proteina Hemo
reprezintă un mesaj de la fetus către mamă, pentru ca sistemul
imunitar al acesteia să nu atace fetusul. Alte experimente, însă,
sugerează că proteinele virale ajută la dezvoltarea mai multor
tipuri de ţesuturi
Nanoroboții și inteligența artificială vor conferi oamenilor
viitorului… puteri supraomenești. Pare tentant, însă riscurile
sunt enorme!
Peste doar 20 de ani, estimează anumiți experți, nanoroboții
înzestrați cu inteligență artificială vor putea fi disponibili pentru
implantarea în creierul uman sau în alte organe. Vom fi martori,
atunci, la apariția primilor cyborgi, a primei generații de
„supraoameni”. Minusculele implanturi vor îndeplini multiple
roluri. Astfel, posesorul lor va fi capabil să controleze diferitele
gadgeturi și dispozitive din exterior (inclusiv aparatura
electrocasnică) doar prin comenzi formulate în minte sau să se
bucure de o forță fizică supraomenească.
Prezentând aceste aplicații tehnologice în fața Comitetului
pentru Inteligență Artificială al Camerei Lorzilor (din Marea
Britanie), expertul John McNamara de la IBM Hursley
Innovation Centre susține că, în viitor, dezvoltarea tehnologiei
va crea o nouă generație de oameni… contopiți cu roboții.
Nanoroboții implantați în organismul omenesc vor efectua
reparații ale celulelor bolnave, ale mușchilor și oaselor afectate
de uzură sau de diferitele afecțiuni. Prin intermediul micilor
mașinării din propriul trup, omul va controla mediul său
(artificial) de viață prin simple gesturi sau numai prin gânduri.
Tot prin utilizarea nanoroboților dotați cu inteligență artificială,
oamenii viitorului apropiat își vor spori capacitățile cognitive,
devenind posesorii unei inteligențe de invidiat, la dispoziția
căreia vor sta imense cantități de informații extrase din bazele
de date. S-ar putea, însă, ca posibilitățile de acest fel să se afle,
pentru o vreme, numai la dispoziția persoanelor foarte bogate.

Deşi în timp, organismul uman a evoluat pentru a se apăra de
retrovirusurile endogene, uneori acestea reuşesc să se
transforme în tumori.

S-ar putea, de asemenea, ca unele persoane sau organizații
influente să încerce fie să obțină și mai multă putere economică
cu ajutorul inteligenței artificiale, fie să încerce s-o folosească
în scopul obținerii unui control subtil dar extrem de strict asupra
maselor de oameni simpli. Ce ne garantează, oare, că nimeni nu
va încerca să impună un nou tip de totalitarism, bazat pe noile
tehnologii?

Pe de altă parte, proteinele virale sunt importante pentru
reproducere. Placenta produce proteine virale, iar cercetătorii au
descoperit că anumite tipuri, precum sinciţiul, fuzionează pentru
formarea celulelor din placentă, un pas crucial pentru
dezvoltarea fătului. În urmă cu cinci ani, biologul Odile
Heidmann şi colegii săi au descoperit o parte de ADN viral pe
care au denumit-o Hemo. De asemenea, dr. Heidmann a
descoperit alte versiuni ale proteinei Hemo în ADN-ul altor
specii. „Cu siguranţă are un rol importat, nu este doar o
relicvă”, a declarat ea.

Îngrijorarea imediată, declară la rândul său prof. Noel Sharkey
(de la Universitatea din Sheffield) – specializat în inteligență
artificială și robotică, este ca nu cumva oamenii să-și cedeze
atribuțiile decizionale și controlul asupra propriei vieți către
roboți, considerând că ei sunt mai în măsură să găsească
răspunsurile corecte la diferitele probleme. Cu alte cuvinte, dacă
nu vor fi suficient de atenți, de precauți, urmașii noștri riscă să
devină simple marionete controlate total sau parțial de
inteligența artificială. Ar putea fi o sclavie sau dictatură cum
alta n-a mai existat!

Placenta produce proteine Hemo, însă până în prezent
specialiştii nu au descoperit ce funcţie îndeplinesc. „Este o
proteină foarte veche şi ar trebui să aibă o funcţie”, a declarat
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ADN-ul spermatozoizilor poate supraviețui
în trupul femeii ani de zile

fotosinteză, unul era capabil să producă gaz metan, în vreme ce
alte două consumau metanul, îl foloseau ca nutrient, pentru a-și
construi pereții celulari.

O descoperire accidentală șochează lumea științifică:
trupul femeilor este purtător al ADN-ului viu aparținând
tuturor bărbaților cu care au avut relații sexuale.

Este îmbucurător să descoperim că în „tinerețea” planetei
noastre, adică în urmă cu 3,465 miliarde de ani, exista deja o
așa sporită diversitate a formelor de viață. Dacă la aceste
informații adăugăm numărul imens de sisteme solare din
Univers care ar putea deține planete favorabile vieții, rezultă că
sunt șanse mari ca viața să fi apărut și în alte zone ale Galaxiei
și Universului. De fapt, este greu de crezut, în aceste condiții, că
viața nu a apărut și în alte părți ale Cosmosului!

ceasta este concluzia unui studiu realizat de specialiștii
Universităţii din Seattle în colaborare cu Centrul de
Cercetare a Cancerului Fred Hutchinson, conform
YourNewsWire.

A

Descoperirea a fost făcută în timp ce oamenii de știință
urmăreau să determine dacă femeile gravide cu un făt de sex
masculin erau mai predispuse la anumite afecțiuni neurologice.
Cercetarea a pus în evidență faptul că în creierul femeilor este
prezent ADN-ul altor indivizi, care sunt diferiți din punct de
vedere genetic de celulele femeii. Potrivit studiului, nu mai
puțin de 63% dintre femeile testate dețineau urme de ADN
masculin în creierul lor, în diferite regiuni ale acestuia, ADN
care provine din cel puțin două surse: de la un alt copil de sex
masculin (un frate mai mare), transferate în trupul femeii în
timpul în care aceasta era un făt, sau din cadrul relațiilor
sexuale.
Ținând cont că prima variantă nu se aplică decât unui număr
redus de femei, cea mai comună sursă de ADN masculin
provine din relațiile sexuale…
Întrebarea care se pune este: Cum a ajuns acest ADN în creierul
femeii? Specialiștii au o explicație uluitoare: spermatozoizii
sunt celule vii. Cei care nu sunt eliminați din trupul femeii sau
nu mor din anumite motive, își găsesc adăpost în corpul
acesteia, putând să se deplaseze în zone nebănuite… Uimitor,
nu?

Cercetătorii de la UCLA și University of Wisconsin-Madison
arată că acestea sunt primele informații care indică neașteptata
diversitate a formelor de viață din istoria timpurie a Planetei
Albastre (vârsta planetei noastre fiind de aproximativ 4,57
miliarde de ani). Un studiu anterior a arătat că au existat
microorganisme consumatoare de sulf în urmă cu 3,4 miliarde
de ani.

În Cosmos, viața ar putea fi… ceva comun.
Așa rezultă din examinarea urmelor lăsate
de către microorganismele care au trăit cu
miliarde de ani în urmă, pe Terra!
Tomi TOHĂNEANU
Un nou studiu, ce are ca obiect unele dintre cele mai
vechi microorganisme fosile găsite pe planeta noastră arată
că viața în Univers nu este nici pe departe un fenomen
excepțional. Și tot acest studiu susține ideea că pe
numeroase alte planete ar mai exista forme de viață.
icroorganismele la care facem referire au trăit în urmă
cu 3,465 miliarde de ani iar urmele existenței lor
(fosile) au fost descoperite în Australia de vest, în
compoziția unor roci. Dintre speciile de microorganisme arhaice
studiate, se arată în Proceedings of the National Academy of
Sciences, două erau capabile să realizeze un proces primitiv de

M
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Ca fenomen terestru, viața a debutat foarte devreme și s-a
dovedit, pe căi științifice, că nu a avut prea mari dificultăți în a
se diversifica și a evolua înspre organisme mai complexe.
Acum, oamenii de știință ar dori să afle la cât timp după
formarea planetei noastre au apărut, de fapt, primele forme de
viață.
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Viața ar fi apărut pe Pământ de mai bine
de 4 miliarde de ani, imediat după
formarea planetei
traducere și adaptare: Radu Ungureanu

Microorganismele la care ne referim și ale căror urme au fost
descoperite de către cercetători în Australia au apărut într-o
perioadă în care atmosfera planetei noastre conținea foarte puțin
oxigen. Cu două miliarde de ani în urmă, cantitatea de oxigen
din atmosferă a început să crească cu rapiditate.
Potrivit unui nou studiu științific, viața poate să fi
existat pe Pământ cu mai mult de 4 miliarde de ani în urmă,
în timpul așa-numitei ere Hadeană. Hadeanul este prima
eră geologică a Pământului.
început odată cu formarea Terrei acum aproximativ
4,6–4,5 miliarde de ani și s-a încheiat în urmă cu 4,0
miliarde de ani. Denumirea „Hadean” provine de la
Hades, zeul grec al lumii subpământene, și are legătură cu
„condițiile infernale” de pe Pământ la acel moment: planeta
tocmai era formată și era încă foarte caldă din cauza
vulcanismului excesiv, domina o suprafață parțial topită și
existau coliziuni frecvente cu alte corpuri din sistemul solar.

A
În vreme ce recentul studiu oferă argumente solide ce susțin
existența unei mari diversități de forme de viață primitive pe
alte planete din Univers, este posibil să existe și forme de viață
mai complexe – înzestrate cu inteligență (sau chiar cu conștiință
de sine), însă este de așteptat ca acestea din urmă să fie mai
rare. Ori foarte rare.

În ciuda faptului că această perioadă pare nepropice susțineri
vieții, un nou studiu susține că viața ar fi putut apare și
supraviețui cumva în acele timpuri primordiale. Oamenii de
știință susțin că au indicii care atestă faptul că, deși Pământul
era o lume complet diferită de cea de astăzi, nu era complet
sterilă.

Deceniile și secolele ce ne stau înainte vor face lumină, fără
îndoială, și în această chestiune, a formelor de viață
extraterestre. Sau poate că EI sunt deja cu ochii pe noi, în vreme
ce noi studiem microorganismele!

Studiul, care a fost publicat în Journal Earth and Planetary
Science Letters, este efectuat de oamenii de știință de la
Institutul de Cercetare Southwest din Colorado. Oamenii de
știință au descoperit că bombardamentul greu cu rocă spațială la
care era expusă Terra ar fi încălzit cu siguranță planeta, însă sub
un strat de scoarță, la adăpostul acestui bombardament cosmic,
viața microbiană s-ar fi putut dezvolta în liniște.
De mult timp, numeroși oameni de știință au susținut că viața nu
ar fi putut exista pe pământ înainte de 3,9 miliarde de ani, dar
noile descoperiri susținute de studii anterioare indică faptul că o
biosferă, cel puțin subterană, ar fi putut fi prezentă acum 4,4
miliarde de ani, punctează și cei de la ScienceNews.

Sursa: www.sciencedaily.com
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„În timp ce planeta noastră arăta destul de diferit cu miliarde de
ani în urmă, pentru viața microbiană de sub scoarță terestră,
ceea ce se întâmpla la suprafață nu era o problemă. Credem cu
tărie faptul că a existat o biosferă în acele timpuri din istoria
Pământului”, a declarat autorul principal Robert Grimm, pentru
ScienceNews. sursa: https://www.sciencenews.org/article/life-may-have-been-
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possible-earth-earliest-most-hellish-eon;
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012821X1730763X#!

Bacteriile bune din intestinul nostru ne
controlează genele
traducere și adaptare: Radu Ungureanu

Oamenii de știință au descoperit un mod prin care
bacteriile din intestin pot controla genele din celulele
noastre. Munca lor arată că mesajele chimice din bacterii
pot modifica markerii chimici ai genomul uman.
ceastă lucrare, condusă de dr. Patrick Varga-Weisz, de
la Institutul Babraham din Marea Britanie demonstrează
faptul că substanţele chimice, produse atunci când
fibrele din fructele şi legumele consumate ajung să fie
fermentate de microbii noştri rezidenţi, pot afecta genele din
celulele mucoasei intestinale. Substanțele, numite acizi graşi cu
lanț scurt, pot declanşa procese care modifică activitatea genei
şi care afectează în cele din urmă modul în care celulele se
comportă.

A

Echipa a studiat șoarecii de laborator și a descoperit că celulele
lor conțin mai mult din proteina HDAC2 decât în mod normal.
Alte studii au arătat că o creștere a HDAC2 poate fi legată de un
risc crescut de cancer colorectal. Acest lucru ar putea însemna
că reglarea crotonilației în genomul celulelor intestinale este
importantă pentru prevenirea cancerului. Cercetătorii au analizat
ţesuturile din colon, creier, ficat, splină şi rinichi şi au
descoperit niveluri mai ridicate de editare genetică de acest tip
în creier şi colon. De ce se întâmplă în creier, dar nu şi în
celelalte organe, nu se cunoaște încă, investigațiile fiind de abia
la început. „Acizii grași cu catene scurte sunt o sursă esențială
de energie pentru celulele intestinului, însă am arătat acum prin
aceste cercetări și faptul că afectează crotonilarea genomului.
Crotonilarea se găsește în multe celule, dar este foarte frecventă
în intestin”, a declarat Rachel Fellows, co-autor al studiului.
sursa:https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180109102758.htm
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Credeai că te cunoşti?
Trupul uman a fost obiectul cercetărilor încă din
vechime. Nici până în prezent nu a încetat să uimească
oamenii de ştiinţă, care găsesc această „maşinărie” ca fiind
construită perfect, până în cele mai mici detalii.

Iată mai jos 50 de aspecte uimitoare despre modul în care trupul
uman a fost creat:
1. Când o persoană moare, auzul este ultimul simţ care este
perceput. Văzul este primul care dispare.
2. Celulele care compun creierul uman pot absorbi de până la 5
ori mai multă informaţie decât cuprinde toată Enciclopedia
Britanică.
3. Trupul omenesc eliberează în 30 de minute destulă energie
cât să încălzeşti un litru de apă.
4. Cea mai mare celulă a trupului este ovulul, iar cea mai mică –
spermatozoidul.
5. Trupul unui om are: destul potasiu pentru a provoca explozia
unui tun de jucărie; destul zahăr pentru a umple un borcan;
destulă grăsime pentru a face şapte bucăţi de săpun; destul fier
pentru a face un cui; destul sulf pentru a deparazita un câine.
6. Trupul utilizează 300 de muşchi pentru a se menţine într-o
poziţie stabilă, dreaptă.
7. Creierul continuă să transmită semnale sub formă de
impulsuri electrice timp de aproximativ 37 de ore după moarte.
8. Când cantitatea de apă din trupul omenesc este redusă cu 1%
îţi va fi sete, iar dacă scade cu 10%, vei muri.
9. Dacă toţi cei 600 de muşchi ai trupului uman s-ar încorda în
acelaşi timp şi în aceeaşi direcţie, omul ar putea ridica o
greutate de 25 de tone.
10. De-a lungul unei vieţi, o persoană îşi petrece 6 ani visând.
11. Din punct de vedere fizic o femeie poate naşte treizeci şi
cinci de copii de-a lungul vieţii.
12. Dinţii unui om sunt tari aproape ca piatra.
13. Durata vieţii unei celule intestinale este de 12 ore. Cea a
unei celule a peretelui stomacului este de două zile. O celulă din
piele trăieşte 4 săptămâni. O celulă nervoasă poate trăi până la
60 de ani.
14. Durerea de cap nu este o scuză bună pentru a nu face
dragoste, pentru că endorfinele eliberate în timpul actului
amoros au efect analgezic.
15. Fătul visează aproape tot timpul. Cei care sunt născuţi
prematur vor visa mai mult la maturitate.
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16. Femeile care citesc romane de dragoste, fac dragoste de
două ori mai des decât cele care nu acceptă acest tip de
literatură.
17. Femurul este mai tare decât betonul.
18. Greutatea trupului omenesc este de 50 de ori mai mare decât
a cea a creierului.
19. În trupul uman există suficient fosfor pentru a crea 250 de
chibrituri.
20. În trupul uman sunt mai mult de 12.000 de km de vase de
sânge.

41. Toţi bebeluşii se nasc cu ochii albaştri. După câteva ore de
la naştere, culoarea se poate modifica. Majoritatea oamenilor
ajung până la urmă să aibă ochi de altă culoare.
42. Un creier uman generează mai multe impulsuri electrice
într-o zi decât toate telefoanele din lume.
43. Când strănuți, aerul iese din gură cu o viteză de peste 965
km/h.
44. Urechile pot distinge peste 300.000 de tonalităţi.
45. Dacă saliva nu poate dizolva ceva, atunci nici nu putem
simţi gustul.

21. În timpul unui orgasm obişnuit consumi 112 calorii, iar un
orgasm mimat consumă 315 calorii.
22. Înălţimea omului variază în timpul zilei. Dimineaţa suntem
cu un centimetru mai înalţi decât seara. Acest fapt se petrece
deoarece discurile intervertebrale se „tasează” atunci când stăm
în picioare, datorită greutăţii propriului trup.
23. Inima bate de aproximativ 2.700.000.000 de ori de-a lungul
vieţii.
24. Inima femeii bate mai repede decât cea a bărbatului.
25. Inima continuă să bată după ce este scoasă din trup. Chiar
dacă este tăiată în bucăţi, muşchii inimii vor continua să se
contracte o perioadă.

46. După mesele bogate se spune că auzul nostru scade. Nu mai
percepem sunetele din jurul nostru la fel de bine, chiar şi atenţia
scade.
47. Îţi foloseşti aproximativ 200 de muşchi când faci un pas
atunci când mergi.
48. Matematicianul John von Neumann a calculat că mintea
umană poate înmagazina 280 de catralioane de biţi de memorie.
49. Mozart îşi scria întreaga operă muzicală în minte, auzind şi
perfecţionând fiecare notă în parte, şi abia apoi o aşternea pe
hârtie.
50. O persoană din 2 miliarde va trăi până la vârsta de 116 ani
sau mai mult.

26. Lungimea medie a lingamului este de 3 ori lungimea
degetului mare de la mână.
27. Mai mult de un miliard de bacterii se găsesc pe fiecare labă
a piciorului.
28. Majoritatea bărbaţilor petrec 3.300 de ore din viaţă pentru a
se bărbieri. Dacă nu ar fi bărbierită, barba ar putea ajunge la 9
metri într-o viaţă de om.
29. Mandibula este cel mai dur os din organism.
30. Muşchii ochiului sunt cei mai rapizi din organism. Ei se
contractă în mai puţin de o sutime de secundă.
31. Nu se poate strănuta cu ochii deschişi.
32. Numărul de neuroni din creierul uman este astronomic,
ajungând la 100 de miliarde.
33. Omul are aproximativ 76.000 de fire de păr pe cap.
34. O persoană obişnuită respiră cam 74 de milioane de litri de
aer de-a lungul vieţii.
35. Oamenii sunt singurii care atunci când fac dragoste se pot
așeza faţă în faţă.
36. Pe un centimetru pătrat de piele se află aproximativ şase
milioane de celule, 5.000 de receptori, 15 glande sebacee, 200
fibre nociceptive (pentru durere), 10-25 receptori tactili şi
corpusculi termosensibili, patru metri de fibre nervoase, un
metru de vase sanguine şi peste 100 de glande sudoripare.
37. Persoanele dreptace trăiesc, în medie, cu nouă ani mai mult
decât cei stângaci.
38. Pielea cântăreşte în medie cam de 2 ori cât creierul aceleiaşi
persoane.
39. Puse cap la cap, venele, arterele şi capilarele unui adult ar
ajunge pentru a înconjura Pământul de aproape patru ori.
40. Sunt necesare aproximativ 200.000 de încruntări pentru
apariţia unui rid permanent deasupra sprâncenelor.
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De ce este bine să dormi în întuneric total?
În lumea noastră modernă, mulţi oameni stau până
târziu în fața telefoanelor smart, a tabletelor şi a
calculatoarelor, iar acest fapt vine cu un cost solid.
ehnologia ne menţine creierul stimulat pe timp de noapte
și ne poate perturba somnul. Dormitorul a devenit o
peşteră pentru jocuri şi distracţie, nu doar un loc pentru
odihnă.

T

La aceasta se adaugă faptul că nu mai depindem doar de lumina
Soarelui sau, pe timp de noapte, de lumina pe care o oferă Luna,
ci avem la dispoziție din abundenţă lumină artificială care, dacă
suntem expuși excesiv, ajunge să ne deterioreze creierul şi
sănătatea. Iluminatul interior, desigur, nu se compară cu puterea
Soarelui, dar emite mai multă lumină decât Luna şi stelele.
Aceasta duce la un somn de calitate slabă dacă folosim lumina
artificială până târziu în noapte.
Organismul uman secretă în timpul somnului un hormon numit
melatonină. Secretarea de către glanda pineală a acestui hormon
depinde de gradul de întuneric care este în cameră pe timpul
nopţii. Dacă este întuneric total, producerea şi secreţia acestui
hormon este optimă, atingând un maxim la mijlocul nopţii şi
scăzând pe măsură ce noaptea se apropie de sfârşit şi apar zorii.
Expunerea la lumină resetează ritmul circadian al melatoninei şi
inhibă în mod acut sinteza de melatonină.
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Cum poate îmbunătăți întunericul complet sănătatea
dumneavoastră
În primul rând, înainte de culcare vom urmări să nu ne expunem
la surse de lumină artificială.
Melatonina ne ajută să ne relaxăm înainte de a adormi, scade
tensiunea arterială, nivelul de glucoză, temperatura trupului,
ceea ce contribuie la obţinerea unui somn odihnitor, dar lumina
de la smartphone-uri, tablete şi televizoare inhibă acest hormon.
Având o cantitate optimă de melatonină în sânge, nivelurile de
cortizol vor rămâne, de asemenea, relativ scăzute, permiţândune să ne relaxăm înainte de a merge la culcare. Iluminatul
artificial creşte hormonii de stres pe timp de noapte, iar
expunerea frecventă poate provoca o serie de probleme de
sănătate, inclusiv grăsime în exces în organism, creştere în
greutate, rezistenţă la insulină şi probleme cardiace. Acestea pot
contribui la apariția insomniei.
Prin păstrarea întunericului deplin în cameră pe timp de noapte,
nu numai că vom ajunge să adormim mai repede, dar o să ne
trezim mai odihniţi, având un somn mai profund.
Studiile au arătat că expunerea la lumină artificială înainte de
culcare inhibă melatonina, determinând o întârziere a secreţiei
acesteia (în 99% din cazuri) şi o scurtare a duratei sale de
acţiune cu aproximativ 90 de minute. De asemenea, expunerea
la lumină artificială în timpul orelor de somn inhibă melatonina
cu mai mult de 50% – se arată în majoritatea studiilor.

7 semne evidente și surprinzătoare că ai
imunitatea scăzută
Un sistem imunitar bun este capabil să lupte cu
numeroase infecţii şi atacuri asupra organismului, însă stilul
de viaţă modern duce deseori la slăbirea imunităţii şi de cele
mai multe ori nu ne dăm seama de asta decât atunci când
descoperim că nu mai scăpăm de răceli sau că facem toate
gripele şi bolile care circulă în momentul respectiv.
ată de la specialiştii de la Prevention.com câteva
surprinzătoare semnale de alarmă pe care le trage sistemului
tău imunitar. Învaţă să le recunoşti şi urmărește să le
combaţi.

I

1. Mănânci prea multe dulciuri
Un studiu a arătat că mâncând 100 g de zahăr (cât se află în
doar trei cutii de suc acidulat) reduci semnificativ capacitatea de
luptă cu bacteriile a globulelor albe cel puţin 5 ore după
consumarea zahărului.
Soluţia: Bea cel puţin o cană de ceai verde pe zi, (macerat la
rece ) căci este o băutură plină de antioxidanţi, capabili să
neutralizeze radicalii liberi responsabili de numeroase boli.
Vitamina C este şi ea un „carburant” extrem de eficient pentru
imunitate, aşa că încearcă să bei măcar o dată pe zi o limonadă
cu miere ce este făcută cu sucul unei lămâi.
2. Nu bei destulă apă

Dacă aveţi nevoie de mai multe dovezi pentru a închide
telefoanele mobile, tabletele şi luminile din cameră, un studiu a
arătat că peste 1670 de femei care s-au expus la lumină
puternică înainte de culcare au avut un risc cu 20% mai mare de
a dezvolta cancer de sân. În unele studii, cercetătorii au
descoperit că asistentele medicale care lucrează în ture de
noapte au un risc mai mare de a dezvolta cancer la sân în
comparaţie cu asistentele care lucrează pe timp de zi.
S-a mai observat, de asemenea, în cadrul unui studiu de 12 ani,
că secreţia scăzută de melatonină aproape dublează riscul de
diabet.
În loc de concluzie…
Seara, lumina artificială intensă exercită un efect inhibitor
puternic asupra secreției de melatonină şi scurtează
reprezentarea internă în organism a duratei nopţii. De aceea
expunerea în mod obişnuit la iluminat artificial seara târziu
întrerupe semnalizarea dată organismului prin melatonină şi
poate, din acest motiv, afecta somnul, termoreglarea, presiunea
sângelui, nivelul glucozei în sânge şi starea de bine a
organismului. De aceea este foarte bine să nu întârziem seara
prea mult până stingem lumina şi toate sistemele ce dau
iluminare artificială (telefoane, televizoare etc.).
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Există un motiv întemeiat pentru care medicii insistă pe
consumarea a cât mai multe lichide când eşti bolnav.
Organismul tău are nevoie de multă apă pentru a elimina
toxinele – şi da, ceaiul este considerat o sursă acceptabilă de
apă. Cantitatea ideală de lichide care trebuie băută zi de zi
variază de la o persoană la alta. Dacă urina ta este de culoare
galben deschis, atunci bei destule lichide.
3. Ai nişte kilograme de grăsime în plus
Excesul de greutate e nesănătos pentru inimă, creier şi alte
organe, însă poate că nu ştii că este nociv şi pentru sistemul
imunitar. De fapt, mare parte dintre cei care s-au îmbolnăvit de
gripă porcină în timpul epidemiei şi au făcut formele cele mai
grave au aceeaşi caracteristică: un indice de masă corporală de
peste 40, adică aveau obezitate morbidă. Greutatea excesivă
cauzează dezechilibre hormonale şi inflamaţie, ceea ce slăbeşte
capacitatea sistemului imunitar de a lupta cu infecţiile.
4. Bei apă de la chiuvetă sau de la cişmea
Poluarea din aer şi din sol ajunge toată în pânza freatică, cea din
care îţi iei apa de băut dacă foloseşti apa de la robinet sau de la
o cişmea. Substanţele pe care le introduci astfel în organism îţi
afectează sistemul imunitar, care poate deveni incapabil să
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reacţioneze la atacurile virale şi bacteriene asupra organismului.
Ca să fii mai sigur că bei apă curată, folosește apă filtrată şi
purificată.
5. Nările îţi sunt mai uscate precum Sahara
Oricât de neplăcute ar fi, secreţiile nazale sunt de fapt o apărare
eficientă împotriva răcelilor şi gripei. Sună dezgustător, dar
mucusul acţionează ca o capcană pentru virusuri şi le elimină
din corp. Când căile nazale sunt prea uscate, germenii pot să-ţi
invadeze organismul fără să mai întâmpine oprelişti. Dacă
uscăciunea este temporară, irigă-ţi nările cu picături sau spray
cu soluţie salină. Mai poţi folosi şi un umidificator. Dacă
uscăciunea este cronică, este mai bine să te duci la doctor ca să
vezi care poate fi cauza acestui simptom.
6. Eşti mai mereu cu nervii întinşi
Nu este o coincidenţă că răceşti sau faci gripă după ce ai
încheiat un proiect extrem de solicitant sau cu termen de
finalizare strâns. Conform unui raport al Asociaţiei Psihologice
Americane, stresul de lungă durată slăbeşte sistemul imunitar şi
capacitatea sa de luptă cu bolile. Mai mult, medicii imunologi
spun că dacă devii stresat în timp ce eşti bolnav de gripă,
simptomele se vor înrăutăţi considerabil.
7. Eşti mai mereu răcit sau gripat
Acesta este un semn clar că sistemul tău imunitar este
incapacitat. Un adult tipic răceşte în mod normal de 1 – 3 ori pe
sezon, iar răcelile durează 3-4 zile. Dacă răceşti mai des,
rezistența organismului tău este scăzută. Ţi-ai putea îmbunătăţi
situaţia dormind mai mult, făcând mişcare în mod regulat şi
incluzând în dietă mai multe legume şi fructe. După:
Prevention.com

Ce face trupul nostru într-o zi
Trupul uman este cea mai complexă și mai uluitoare
„mașinărie” de pe fața pământului. Trăim într-o epocă în
care avem senzația că aproape totul a fost descoperit și
puține lucruri ne mai miră.
u toate acestea, propriul nostru trup este încă plin de
mistere și nu încetează să ne uimească. Iată doar câteva
dintre lucrurile incredibile care se petrec înlăuntrul
nostru în fiecare clipă.

C

Inima noastră pompează aproximativ 7.500 de litri de sânge
într-o singură zi. Ca să ajungă la această performanță uluitoare,
ea bate de 100.000 de ori zilnic. Cu cei aproape 100.000 de
kilometri de vase de sânge din trupul unei persoane adulte, am
putea înconjura pământul de două ori și jumătate. Asta, dacă
vorbim de un om obișnuit, căci pentru fiecare kilogram în plus
de grăsime sau de mușchi, trupul nostru creează 14 kilometri de
noi vase de sânge.
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Suprafața desfășurată a plămânilor noștri este egală cu cea a
unui teren de tenis. În medie, respirăm de 17.000 de ori pe zi, și
facem acest act involuntar. Totuși, dacă vrem, ne putem opri
respirația temporar. În mod normal, în cursul unei respiraţii, în
aparatul respirator pătrunde o jumătate de litru de aer şi se
elimină cam aceeaşi cantitate. Ţinând seama că o persoană
adultă sănătoasă respiră de 16 ori pe minut, în 24 de ore sunt
purtaţi prin plămâni cam 12.000 de litri de aer.
Glandele din gura noastră produc 1,5 litri de salivă pe zi. Dacă
acest fapt nu s-ar petrece, gura noastră s-ar usca și ar fi năpădită
de bacterii, iar noi n-am mai fi capabili să digerăm hrana,
deoarece procesul digestiei începe în gură. De fapt, începe chiar
înainte de a lua prima îmbucătură: când vedem și simțim
mirosul alimentului, gura noastră produce automat mai multă
salivă, pregătind astfel sistemul digestiv să treacă la treabă.
Durează 6-8 ore ca hrana să treacă de stomac și 1-2 zile pentru
ca procesul digestiei să fie încheiat, prin evacuarea resturilor
alimentare. Dacă suntem o persoană normală (nici anorexic, nici
gurmand) vom mânca cca 50 de tone de alimente pe durata
întregii vieți.
Fiecare om își petrece prima jumătate de oră din viață sub
forma unei singure celule. După ce a căpătat un trup perfect
dezvoltat, cam 10.000 dintre cele 50 de miliarde de celule care-l
alcătuiesc pot sta confortabil pe vârful unui ac. Numai o
picătură de sânge conține circa 25 de milioane de celule.
Celulele care ne căptușesc stomacul produc în permanență o
substanță alcalină, pentru a neutraliza acidul din stomac. Dacă
n-ar face asta, stomacul nostru s-ar autodigera, deoarece unii
acizi ai lui sunt atât de puternici, încât pot dizolva și o lamă de
ras.
Hematiile (globulele roșii ale sângelui) aleargă prin tot trupul și
fac un circuit complet în mai puțin de 1 minut, ceea ce
înseamnă 1.440 de drumuri zilnic, pentru a aproviziona cu
oxigen toate țesuturile și organele noastre și a ne menține
energia de care avem nevoie. O hematie trăiește cam 40 de zile,
după care este înlocuită cu una tânără, căci ea nu se poate divide
singură, deoarece nu are nucleu. Nici nu-i de mirare că
hematiile au o viață atât de scurtă! Să faci 60.000 de drumuri
prin tot trupul e o treabă extenuantă. În schimb, o leucocită
(globulă albă a sângelui) are media de viață de un an, dar dacă
trebuie să lupte împotriva microbilor, viața ei se încheie după
câteva ore.
Fiecare rinichi al nostru conține 1 milion de filtre minuscule,
care lucrează în echipă, filtrând în medie 1,3 litri de sânge pe
minut, adică 1,872 de litri pe zi, chiar dacă nu este mai mare
decât un pumn. Toată cantitatea de sânge din trup trece prin
rinichi de 65 de ori pe zi. Cei doi rinichi ai noștri elimină 1,5 - 2
litri de urină zilnic.
Creierul este cel mai complex și mai fascinant organ al nostru.
Avem aproximativ 100 de miliarde de neuroni în creier, cam
câte stele sunt în Calea Lactee. La vârsta de 6 ani, creierul
nostru are deja 90% din volumul creierului unui adult, iar la 15
ani își încetează creșterea. Impulsurile nervoase călătoresc spre
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și de la creier cu viteza de 400 km/h, mai repede decât o mașină
de curse de Formula 1. Creierul nostru lucrează fără încetare. Sa estimat că în jur de 55.000 de gânduri ne trec prin cap în
fiecare zi, ceea ce înseamnă cam 40 de gânduri pe minut!
Creierul nostru ia o decizie cu 7 secunde înainte ca noi să
devenim conștienți de ea. Creierul și gura lucrează în echipă,
pentru ca noi să putem exprima cu voce tare ceea ce gândim.
Unii s-au gândit să calculeze și o medie a cuvintelor pe care le
rostim într-o zi, și au ajuns la cifra de 5.000. Asta, dacă suntem
femei, pentru că studiile în acest sens relevă că bărbații scot pe
gură numai 2.000 de cuvinte zilnic, ceea ce înseamnă că ei, dacă
n-au ceva relevant de comunicat, preferă să-și conserve energia.
Și-acum, țineți-vă tari! Creierul uman rămâne conștient timp de
20 de secunde după ce posesorul lui a fost decapitat. Cine și
cum a stabilit asta nu știm, dar informația există.
Ficatul nostru este atât de ocupat pe parcursul unei zile, încât e
aproape imposibil să-i numărăm toate activitățile. El fabrică
colesterolul, vitamina D și plasma sângelui, identifică nutrienții
de care are nevoie trupul și stochează o parte dintre ei, pentru ai folosi mai târziu. Ficatul filtrează 1,43 litri de sânge pe minut
și produce cam un litru de bilă pe zi, pentru desfacerea
alimentelor. Practic, ficatul este o uzină care lucrează fără
pauză, zi și noapte. Mai mult, acest organ miraculos are
capacitatea de a se regenera complet, chiar dacă îndepărtăm
70% din el.
De mii de ori pe zi, trupul nostru are grijă să nu facem cancer.
Cancerul apare atunci când unele celule își reprogramează
ADN-ul și-și schimbă metabolismul, devenind anaerobe. S-a
estimat că, zilnic, câteva zeci de mii de celule o iau razna în
felul acesta. Dar trupul este dotat cu inspectori – niște enzime
speciale care, ajunse la fața locului, repară aceste celule înainte
ca ele să se transforme în colonii.
Pielea este cel mai mare organ al nostru, cu o suprafață totală de
circa 2 m². Ea leapădă zilnic peste 1 milion de celule moarte, pe
care le înlocuiește automat, pentru ca noi să nu devenim
transparenți și expuși la factorii dăunători externi. Iar dacă nu
știați, aflați că noi avem pe piele aproape tot atâta păr cât are un
cimpanzeu. Din fericire, în cea mai mare parte, acest păr este
atât de fin, încât este invizibil. Ca fapt divers – blonzii și
blondele au mai mult păr decât bruneții și brunetele.
Părul de pe cap crește cu o jumătate de milimetru pe zi. Un
adult obișnuit, care nu și-a pierdut podoaba capilară, are cam
80.000 de fire de păr pe cap. Printr-o simplă înmulțire, rezultă
50 de metri de păr care ne crește zilnic.
Cea mai mare parte a energiei noastre este eliberată prin
căldură. Corpul nostru produce într-o zi o cantitate de căldură
echivalentă cu 25 de becuri de 100 de wați.
În fiecare noapte, când dormim, ne lungim cu 8 milimetri. Din
fericire, în ziua următoare revenim la loc, ceea ce este bine,
pentru că altfel ar trebui să ne cumpărăm haine noi la fiecare 6
luni și să înălțăm ușile casei la fiecare doi ani.
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Testiculele unui bărbat produc în medie 10 milioane de celule
spermatice pe zi. Cele care nu sunt folosite (știm noi la ce)
îmbătrânesc repede, fiind dizolvate și eliminate rapid din
sistem, deoarece nu conțin nutrienți folositori.
Clipim cam de 28.800 de ori pe zi, fiecare clipit având durata de
o zecime de secundă. Acesta este un reflex de protecție, pe care
trupul îl folosește pentru a menține ochii curați și umezi, fapt de
o importanță crucială, având în vedere că 90% dintre
informațiile pe care le procesăm zilnic sunt vizuale și că putem
evalua o imagine în doar 0,01 secunde. Uimitor este și faptul că
în penumbră vedem mai bine cu vederea periferică, decât la
lumină.
Dar cea mai uimitoare capacitate a trupului nostru este aceea de
a se regenera. Corpul nostru produce 25 de milioane de celule
noi în fiecare secundă. De fapt, aproape fiecare celulă a trupului
se regenerează singură, fără vreun ajutor din afara ei. Așa se
face că avem un set nou de papile gustative la fiecare 10 zile,
unghii noi la fiecare 6-10 luni, oase noi la fiecare 10 ani și o
inimă nouă la fiecare 20 de ani.
Acum, știind toate acestea, tot ce este necesar să faceți este să
aveți grijă de dumneavoastră! Iubiți-vă trupul, realizați că
sunteți o minune a naturii și bucurați-vă că ați venit pe această
lume.

Particule magnetice rezultate din poluarea
mediului au fost găsite în creierul uman.
Sunt milioane per gram de țesut
cerebral…
Barbara MAHER, Clare WILSON
Nanoparticulele toxice provenite de la poluarea
aerului au fost găsite integrate în țesutul cerebral al
oamenilor.
articulele erau de mult cunoscute ca fiind prezente în
creierul nostru, dar cercetătorii au presupus că trupurile
noastre le-au produs în mod natural. Acum, un studiu
realizat de cercetatorii britanici a constatat ca acestea sunt
rezultatul direct al aerului poluat. Potrivit celor de la Lancaster
University, care au examinat țesuturile cerebrale de la 37 de
persoane din Manchester, Anglia și Mexico City, Mexic, fiecare
dintre acestea conținea particule de oxid de fier, numit
magnetit, din abundență.

P

„Vorbim despre milioane de particule de magnetit per gram de
țesut de creier. Este uluitor. Aceste particule sunt peste tot, iar
oamenii sunt expuși la ele fără să realizeze acest lucru„, susține
Barbara Maher, principala autoare a studiului.
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Următorul pas ar fi înțelegerea provenienței particulelor.
Potrivit cercetării, echipa a analizat particulele din zonele
frontale ale creierului, unde a găsit două tipuri de magnetiți în
țesut: rotunzi și cristale unghiulare, primele fiind de 100 de ori
mai multe. „Formele de cristal sunt mai susceptibile de a avea o
sursă naturală, cum ar fi fierul din celulele corpului. Însă,
particulele rotunde provin în mod normal din topirea fierului la
temperaturi ridicate, ceea ce se întâmplă când arde
combustibilul”, explică Clare Wilson pentru New Scientist.
Mai mult decât atât, Maher spune ca a găsit, de asemenea,
particule de metale precum platina, care se găsesc foarte rar în
mod natural în organism, dar se găsesc în multe emisii din
atmosferă. Dacă studiul va fi confirmat și de alte cercetări,
atunci am putea avea o idee mult mai bună cu privire la modul
de declanșare a afecțiunilor neurologice, acești oxizi de fier
fiind toxici pentru creier deoarece produc radicali liberi. sursa:
http://www.sciencealert.com/magnetic-particles-from-pollution-have-beenfound-in-human-brainse; traducere și adaptare: Radu Ungureanu

Creierul uman percepe lumea ca pe un
multivers cu până la 11 dimensiuni

– luminișurile – toate în același timp”, a spus autorul studiului,
Kathryn Hess.
Ceea ce Hess și colegii ei au descoperit a fost că creierul
procesează informații vizuale prin crearea de structuri
neurologice multidimensionale, numite clici, care se
dezintegrează în momentul în care sunt înțelese, potrivit revistei
Newsweek, care a raportat prima dată despre cercetarea
publicată în jurnalul Frontiers in Computational Neuroscience.
Aceste clici au până la 11 dimensiuni diferite și se formează în
găuri de spațiu, numite cavități. Odată ce creierul înțelege
informațiile vizuale, atât clicile cât și cavitatea dispar.
„Apariția cavităților multidimensionale când creierul procesează
informații înseamnă că neuronii din rețea reacționează la stimuli
într-o manieră extrem de organizată”, a declarat cercetătorul
Ran Levi. „Este ca și cum creierul reacționează la un stimulent
prin construirea, apoi distrugerea, unui turn de blocuri
multidimensionale, începând cu tije (1D), apoi scânduri (2D),
apoi cuburi (3D) și apoi geometrii mai complexe cu 4D, 5D,
etc. Progresia activității prin creier seamănă cu un castel de
nisip multidimensional care se materializează din nisip și apoi
se dezintegrează”, a spus el.

Kathryn HESS, Ran LEVI, Henry MARKRAM

Henry Markram, director al proiectului Blue Brain, a explicat
cât de importantă ar putea fi descoperirea structurilor
multidimensionale.

Noi cercetări sugerează că creierul uman este aproape
imposibil de înțeles deoarece nu percepe lumea în doar două
sau trei dimensiuni. Creierul uman înțelege lumea vizuală în
până la 11 dimensiuni.

„De obicei, matematica aplicată rețelelor de studiu nu poate
detecta structurile și spațiile multidimensionale pe care acum le
vedem clar”, a spus el.

escoperirea uimitoare lămurește de ce chiar și
tehnologiile de vârf, cum ar fi IRM-urile (Imagistica
prin rezonanță magnetică) funcționale, au dificultăți să
explice ce se întâmplă în creierul nostru. Într-un IRM
funcțional, activitatea creierului este monitorizată și
reprezentată ca o imagine tridimensională care se schimbă în
timp. Cu toate acestea, dacă creierul funcționează de fapt în 11
dimensiuni, a spune că un IRM funcțional 3D explică activitatea
cerebrală e ca și cum ne-am uita la umbra gămăliei unui ac
spunând că explică întregul univers, plus o multitudine de alte
dimensiuni.

D

Echipa de cercetatori condusă de un grup de oameni de știință
de la École Polytechnique Fédérale de Lausanne din Elveția a
detectat complexitatea creierului în timp ce lucra la proiectul
Blue Brain. Scopul proiectului este de a crea o replică cât mai
similară biologic cu creierului uman.
În timpul cercetării, oamenii de știință au creat simulări ale
creierului și au aplicat modelelor generate de calculator o formă
avansată de matematică, numită topologie algebrică.
„Topologia algebrică este în același timp ca un telescop și un
microscop. Poate să mărească imaginea rețelelor pentru a găsi
structuri ascunse – copacii din pădure – și să vadă spațiile goale
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„Am găsit o lume pe care nu ne-am imaginat-o niciodată. Există
zeci de milioane de astfel de obiecte chiar și într-o mică
părticică a creierului, cu până la șapte dimensiuni. În unele
rețele, am găsit chiar și structuri cu până la 11 dimensiuni.”

În momentul în care ne mișcăm ochii, ni se
mișcă și timpanele
Jennifer GROH
Deși nu multă lume știe, în momentul în care ne
mișcăm ochii, ni se mișcă în mod coordonat și timpanele.
ceastă descoperire bizară a fost confirmată atât la
oameni cât și la maimuțe, însă cercetătorii nu sunt
siguri de ce se întâmplă acest lucru. Studiul, condus de
o echipă de neurologi de la Universitatea Duke, a fost creat
pentru a investiga modul în care creierul nostru coordonează
contribuția celor două simțuri.

A

„Creierul nostru pare că dorește să potrivească ceea ce vedem și
ceea ce auzim în funcție de locul în care ne îndreptăm privirea.
Această coordonare fascinantă este de fapt o descoperire relativ
nouă, despre care știm foarte puține lucruri. Cercetările sunt de
abia la început, însă cu siguranța vom desluși modul în care are

Lohanul nr. 44, martie 2018

medicină
loc. Am descoperit că timpanul se mișcă atunci când ochii se
mișcă, chiar și în absența oricărui sunet extern provenit din acea
direcție. Faptul că aceste mișcări de timpane codifică informații
spațiale despre mișcările ochilor înseamnă că acestea pot fi utile
pentru a ajuta creierul nostru să îmbine spațiul vizual și cel
auditiv”, spune autorul principal al studiul, neurobiologul
Jennifer Groh de la Universitatea Duke.

mai scăzut. Spre deosebire de medicamente, îmbrățișările nu
costă nimic și nu prezintă reacții adverse… Urmările pot fi doar
pozitive.

Pentru acest prim studiu, echipa a recrutat 16 voluntari care au
fost puși să stea într-o cameră întunecată și să urmărească
luminile unor LED-uri pe măsură ce aceastea se deplasau pe
perete. Pentru a observa coordonarea ochi, timpan, cercetătorii
au plantat în urechile participanților mici microfoane care au
putut capta și cea mai mică vibrație a timpanelor. Mai exact,
atunci când ochii se mișcau într-o parte, ambele timpane vibrau
simultan, oprindu-se doar după ce ochii rămâneau nemișcați
privind acel led proiectat într-un anumit loc fix de pe perete.

O nouă descoperire poate face ca diabetul
zaharat să fie o boală tratabilă: creierul
produce fructoză

Pe scurt, îmbrățișările te fac să te simți încrezător, fericit,
sănătos și să zâmbești! Poți să începi chiar acum, îmbrățișând
pe cineva care este lângă tine, indiferent cine ar fi!

sursa: http://www.sciencealert.com/eye-movements-cause-vibrations-eardrumshearing-weird-brain; traducere și adaptare: Radu Ungureanu

Motivul pentru care organismul tău are
nevoie de o îmbrățișare în fiecare zi
Liz BONIS
„Există numeroase studii care demonstrează că un simplu
act de bunătate și amabilitate poate avea un efect atât asupra
celui care îl oferă, cât și asupra celui care îl primește”, afirmă
Liz Bonis, medic în cadrul Clinicii Cincinati.
are sunt aceste beneficii? Prin simpla îmbrățișare crește
nivelul de oxitocină iar printre efectele acesteia se
numără reducerea stresului și a anxietății. Se pare că
oxitocina întărește chiar și structura oaselor.

C

Vreți o viață intimă de calitate? Se pare că îmbrățișările sunt
responsabile și cu acest aspect, ba mai mult se pare că sunt mai
bune și decât viagra. Marele O, care este oxitocina în acest caz,
vă îmbunătățește viața intimă – deci îmbrățișări, îmbrățișări,
îmbrățișări. De asemenea, contribuie la scăderea producția de
cortizol și poți dormi mult mai liniștit. Oxitocina ne protejează
și de bolile cardiace, conform cercetătorilor din cadrul
Universității din Carolina de Nord. Se pare că persoanele care
nu își îmbrățișează partenerii de viață prezintă o frecvență
cardiacă cu 10 bătăi mai mult pe minut, decât cei care o fac.

Cercetătorii de la Universitatea Yale au descoperit că
fructoza poate fi produsă şi de creier. Fructoza este un
zahar simplu, de obicei găsit în fructe, legume şi miere.
ructoza a fost de multe ori asociată cu apariţia obezităţii
şi a diabetului zaharat. Atunci când există un exces de
glucoză, procesele care o metabolizează devin saturate,
astfel că trupul transformă glucoza în fructoză, o reacţie chimică
implicată în complicaţiile diabetice, informează IFL Science.

F

Cercetătorii de la Yale au observat că această reacţie chimică
este folosită şi de creier pentru a produce fructoză. De
asemenea, cercetările au arătat că expunerea excesivă la
fructoză poate altera sute de gene din creier, inclusiv genele
care controlează metabolismul, comunicarea dintre celule şi
funcţionarea propriu-zisă a creierului.
Oamenii de ştiinţă de la Yale au folosit o tehnologie de scanare
a creierului pentru a măsura nivelurile de glucoză şi fructoză în
creierele a opt participanţi sănătoşi. Savanţii au observat că
după 20 de minute de la infuzia de glucoză, a existat o creştere a
nivelului de fructoză într-un ritm mai alert decât cel din sânge.

Un alt studiu, realizat de către Universitatea Mellon, din
Pitsburg, a demonstrat faptul că îmbrățișarea scade rata
predispoziției de a dezvolta anumite afecțiuni și combate
stresul.

De asemenea, participanţii cu nivelurile cele mai mari de
glucoză aveau şi niveluri ridicate de fructoză. Aceasta este
prima dovadă conform căreia creierul preia excesul de glucoză
şi îl transformă.

Au fost evaluați 404 subiecți, cărora li s-a cerut să se
îmbrățișeze zilnic, timp de 12 zile. La finalul cercetării
participanții la studiu au fost expuși unor virusuri comune de
gripă. Rezultatul? Riscul de îmbolnăvire în cazul lor era mult

Aşa cum am menţionat anterior, un nivel ridicat de fructoză
poate duce la diabet zaharat.
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Acest studiu este astfel şi un semnal de alarmă în ceea ce
priveşte îndulcitorii pe bază de fructoză care au început să fie
din ce în ce mai prezenţi pe piaţă.
Totuşi, studiul este mic, cu doar opt participanţi, fiind dificilă
aplicarea acestor rezultate unui număr semnificativ de persoane.

Principalele semne că ficatul suferă şi cele
mai importante gesturi care-l protejează

pot fi semnele unei tulburări cunoscută sub numele de ficat gras
nonalcoolic (steatoza hepatică), când organul este înecat în
grăsime.
Valorile crescute ale colesterolului şi obezitatea sunt principalii
factori de risc ai apariţiei acestei tulburări care, la rândul ei,
creşte riscul de diabet de tip II şi de boli cardiovasculare.
2. Simptome asemănătoare gripei (dureri musculare, stare
generală proastă) şi scaun închis la culoare – acestea pot indica
prezenţa
unei
hepatite
(A,
B
sau
C).
Hepatita A se transmite de obicei prin intermediul alimentelor
contaminate, iar cele de tip B şi C se transmit pe cale
parenterală (injecţii, intervenţii chirurgicale, stomatologice,
cosmetice) sau sexuală.
3. Piele şi ochi cu tentă gălbuie – aceste simptome apar când
nivelul bilirubinei (o substanţă produsă de ficat) în sânge
depăşeşte o anumită limită. Tulburarea se numeşte icter (sau
gălbeneală), şi poate apare în mai multe tipuri de afecţiuni –
cum ar fi hepatitele (virală, toxică, medicamentoasă), hemoliza
intravasculară, obstacole pe căile de eliminare ale bilei, cum ar
fi litiaza coledociană (pietre pe canalul coledoc) etc.

Ficatul este un organ de mărimea şi forma
(aproximativă a) unei mingi de fotbal dezumflate, ce este
aşezat în partea dreaptă a abdomenului, imediat sub coaste.
olul său este acela de filtru şi purificator al
organismului, eliminând toxinele ajunse în sânge prin
respirație, din alimentele şi băuturile pe care le
consumăm, precum şi din medicamentele pe care le luăm. Este
ca o uzină chimică care transformă şi triază toate substanţele
care ajung în sânge. Ce este bun pentru organism stochează sau
pune în circulaţie după metabolizare, iar ce nu este util, elimină.
Ficatul depozitează vitamine, minerale şi zahăr (sub forma
glicogenului) până când organismul are nevoie de ele, şi nu în
ultimul rând, secretă bila (foarte utilă în procesele digestiei) şi
factorii de coagulare.

R

Fiind unul dintre organele vitale, ficatul are un rol extrem de
important în funcţionarea organismului nostru. În lipsa lui,
digestia ar fi imposibilă iar rănile nu ni s-ar mai vindeca. Să mai
spunem şi că ficatul utilizează 25% din sângele pompat de
inimă.
Iată de ce trebuie să fim mereu atenţi, iar la cel mai mic semnal
de boală, să consultăm un specialist.
Care sunt semnele îmbolnăvirii ficatului?
Ei bine, acesta este un organ tăcut, care de obicei nu produce
simptome foarte evidente când se află în suferinţă. Însă există
câteva indicii care, atunci când apar, ar trebui să ne pună pe
gânduri:

Gesturi care protejează ficatul
Pentru ca ficatul să funcţioneze la parametri optimi, îi putem da
o mână de ajutor. În primul rând, dieta trebuie să excludă sau,
dacă nu este posibil, să conţină în cantităţi minime alimente
greu de procesat (grăsimi, prăjeli, dulciuri concentrate).
Un alt aspect important de care este necesar să se țină cont
pentru a proteja ficatul este să nu se ia medicamente la voia
întâmplării. Există cazuri în care efectele nocive ale
medicamentelor asupra ficatului sunt enorme în comparaţie cu
beneficiile pe care acestea le aduc în ceea ce priveşte
recuperarea stării de sănătate. Aşadar, se recomandă
administrarea tratamentelor medicamentoase numai cu acordul
medicului, mai ales în cazul copiilor şi vârstnicilor.
Unul dintre cele mai simple gesturi pe care le putem face pentru
a feri ficatul de boli este să respectăm regulile de igienă. Prin
urmare, medicii recomandă să ne spălăm cu apă şi cu săpun
după ce mergem la toaletă şi nu numai. Fructele şi legumele, de
asemenea, trebuie spălate foarte bine înainte de a fi consumate,
pentru a evita introducerea în organism a unor substanţe
chimice cu care acestea au fost tratate, sau a unor bacterii sau
virusuri care se transmit prin intermediul mâinilor murdare.
Mişcarea „slăbeşte” ficatul gras. Cea mai frecventă afecţiune
hepatică cronică este steatoza hepatică sau ficatul gras. Apare
din cauza alimentaţiei nepotrivite şi a consumului exagerat de
alcool. Oamenii de ştiinţă de la Serviciul Zonal de Sănătate din
Sidney au efectuat un studiu ale cărui rezultate au demonstrat că
150 de minute de exerciţii fizice pe săptămână au dus la o
ameliorare a indicilor hepatici.

1. Oboseala, durerea abdominală surdă (în zona în care este
localizat ficatul, adică în partea dreaptă, sub coaste) – acestea
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Cum ne păstrăm sănătatea ficatului?
Există câteva modalităţi simple, ce ţin de stilul de viaţă al
fiecăruia. Astfel, specialiştii recomandă consumul de alimente
sănătoase, preparate corect, spălarea temeinică a fructelor şi
legumelor înainte de a fi consumate, mişcarea zilnică, o dietă
bogată în vitamina E şi renunţarea la excesele de orice fel.

Sfaturi despre sănătate,
vechi de 100 de ani
Dr. I. FELIX
În urmă cu un secol, ţăranii români trăiau cu credinţa
că munca ajută la menţinerea sănătăţii, în vreme ce lenea
atrage boala.
ără acces facil la medic, medicamente sau clinici, ţăranii
români îşi întreţineau cel mai de preţ dar, sănătatea,
muncind și mâncând sănătos. „Ne putem prelungi viaţa
prin traiul cumpătat şi regulat”, sfătuia doctorul I. Felix în
cartea Poveţe despre starea sănătăţii, apărută în 1902.

F

În viziunea medicului, traiul cumpătat era asociat cu o viaţă
activă, nicidecum cu una dominată de sedentarism. Se credea că
omul sănătos îşi pierde lesne sănătatea prin trândăvie. „Prin
muncă creşte puterea corpului, cu cât omul lucrează mai
regulat, cu atât devine mai voinic, de vreme ce nelucrarea
slăbeşte corpul. Nelucrarea vatămă pe lângă corp şi sufletul”,
se mai spunea în cartea scrisă în 1902.
Ţăranii erau învăţaţi că trândăvia aduce vicii şi erau îndemnaţi
la muncă pentru a se menţine în formă. „Nu trebuie să ne
pierdem timpul cu nelucrarea şi la zilele hotărâte de Dumnezeu
pentru slujba sfântă în biserică şi pentru odihna corpului să nu
adăugăm şi alte sărbători care nu sunt poruncite de legea
creştinească”, mai spunea doctorul I. Felix. În urmă cu un
secol, medicul îi sfătuia pe români să nu doarmă mult pentru că
„somnul prelungit ne slăbeşte în loc a ne întări”. Copiilor li se
recomandau 9 sau 10 ore de somn, iar bărbaţilor în putere care
munceau la câmp, 7 sau 8 ore.
Munca era metoda de menţinere în formă recomandată de
specialist. Se credea că cei care nu lucrează multă vreme, îşi
pierd obiceiul de a lucra. „Oamenii care stau toată ziua la un
loc se îmbolnăvesc, stomacul şi inima lor nu lucrează bine”, se
spunea în cartea de acum un secol.
Boli provenite din mâncăruri, boli specifice sezonului rece, boli
provenite din lipsa curăţeniei sau boli molipsitoare – acestea
erau bolile despre care le vorbea medicul ţăranilor români,
secolul trecut. Ca să se ferească de răceli şi alte dintre bolile
specifice sezonului rece, recomandarea medicului era „paza
contra frigului şi umezelii”. „Bolile provenite din mâncări şi
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băuturi le preîntâmpinăm mâncând şi bând regulat şi cu
măsură, ferindu-ne de mâncăruri stricate şi de băuturi mai
îmbătătoare. Bolile provenite din necurăţenie le prevenim dacă
îngrijim trupul, veşmintele, locuinţa, satul. De bolile
molipsitoare ne ferim ţinându-ne departe de oamenii bolnavi
sau casele infestate”, se mai arată în cartea de la 1902. „Omul,
ca şi vitele, trebuie să mănânce şi să bea ca să poată trăi şi
munci”. Acesta era principiul de alimentaţie al ţăranilor români
în urmă cu un secol.
Dr. I. Felix prezintă în cartea Poveţe despre hrana ţăranilor,
publicată în 1901, o imagine clară a ceea ce puneau ţăranii
români pe masă. Potrivit documentului scris de profesorul de
igienă de la Facultatea de Medicină din Bucureşti, ţăranii
români mâncau vara de trei ori pe zi, iar iarna, în anotimpul în
care consumau proviziile strânse peste vară şi făceau economii,
doar de două ori. Numai copiii aveau patru sau chiar cinci mese
pe zi. Din cauza sărăciei, ţăranii erau mai mult vegetarieni,
decât carnivori, alimentaţia bazându-se mai mult de legume. În
urmă cu un secol, locuitorii de la sate respectau cu sfinţenie
zilele de post şi astfel mesele cu carne se rezumau doar la patru
zile de săptămână. Mămăliga era mâncarea de bază a ţăranilor,
consumată în orice combinaţie. Pâinea sau lipia făcută din făină
de grâu era o mâncare rezervată mai mult zilelor de sărbătoare.
Tot atunci din făină se preparau colaci sau cozonaci. Ştir,
păpădie, urzici, ştevie, lobodă, ridichi, varză erau ierburile care
completau, pe lângă mămăligă, hrana de zi cu zi a ţăranilor.
Sătenii mâncau cartofi, fasole şi mazăre în zilele de post şi se
considera că aceste legume sunt la fel de hrănitoare ca şi carnea.
„Unele mâncăruri de post sunt tot atât de hrănitoare precum
carnea, peştele, laptele, brânza, anume fasolea, mazărea,
lintea, bobul, dacă sunt gătite, bătute sau sleite”, observa
medicul în cartea publicată în 1901.

Un medic s-a operat singur de apendicită
în îndepărtata Antarctică

Doctorul Leonid Rogozov făcea parte dintr-o echipă de
doisprezece oameni care participau la o expediție rusească
în Antarctica. După ce a fost înființată stația
Novolazarevskaya, la jumătatea lunii februarie a anului
1961, grupul s-a oprit din înaintare.
a finele lunii aprilie a aceluiași an, medicul Leonid
Rogozov a fost cuprins subit de febră și a perceput o
durere intensă în zona inferioară a abdomenului, pe
partea dreaptă. Tânărul medic și-a pus diagnosticul singur:
apendicită acută. Era necesară o intervenție chirurgicală
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grabnică. Însă membrii expediției se aflau la o distanță imensă
de lumea civilizată.
Pe mare, o călătorie din Rusia către Antarctica ar fi durat 36 de
zile. Folosirea unui avion era imposibilă, din pricina condițiilor
meteo extreme. Rogozov risca să-și piardă viața. În calitate de
chirurg, el știa că în situația perforării apendicelui său inflamat,
moartea era aproape sigură. Simptomele se agravau din ce în ce
mai mult. Singura opțiune era ca tânărul de 27 de ani să se
opereze singur. Să efectueze o procedură fără precedent în
istoria medicinei: o auto-apendicectomie!
Perforarea apendicelui era iminentă iar durerile deveniseră
insuportabile. Dacă apendicele s-ar fi perforat, ceea ce se poate
petrece la circa 72 de ore de la blocarea sa, nu s-ar mai fi putut
face mare lucru, în acele condiții de izolare.
Comandantul expediției a aprobat ceea ce avea să fie prima
intervenție de extragere a unui apendice în care medicul chirurg
era, totodată, și pacient. În ciuda durerilor tot mai puternice, dr.
Rogozov a elaborat planul intervenției.
Pe lângă instrumentarul chirurgical, era nevoie de o lanternă
puternică și o oglindă, plus doi oameni de nădejde care, însă, naveau nimic de-a face cu domeniul medical. Asistenții
doctorului Rogozov erau un meteorolog și un șofer!
Cei doi „asistenți” au fost învățați ce să facă dacă chirurgulpacient și-ar fi pierdut cunoștința, cum să efectueze ventilația
artificială și să-i administreze injecțiile cu adrenalină. Firește,
anestezia generală era exclusă, dat fiind că pacientul era și
chirurgul care urma să efectueze dificila intervenție.
Intervenția chirurgicală a debutat cu anestezia locală.
Când a privit către cei doi asistenți ai săi, dr. Rogozov a
remarcat că erau mai albi decât halatele pe care le îmbrăcaseră.
Intervenția a început. După deschiderea peretelui muscular
abdominal, Rogozov a constatat că oglinda mai mult îl încurca,
din pricina imaginilor inversate. Așa că operația a continuat mai
mult pe pipăite. Rogozov a fost în mai multe rânduri pe punctul
de a-și pierde cunoștința, din cauza sângerării masive.

A existat și un moment în care a simțit că ritmul cardiac
încetinește și că forțele îl părăsesc. După o scurtă pauză s-a
mobilizat din nou. După eforturi titanice, apendicele inflamat a
fost înlăturat. De la momentul anesteziei locale și până la ultima
cusătură s-au scurs două ore.
După ce intervenția s-a încheiat, Rogozov și-a pus asistenții să
curețe instrumentarul folosit și masa de operație. După ce totul
a fost pus la punct, Rogozov a luat câteva antibiotice și pilule de
somn. Când s-a trezit, se simțea de parcă ar fi renăscut. Din
fericire, n-au survenit complicații iar refacerea post-operatorie
s-a produs cu repeziciune. În două săptămâni tânărul medic s-a
reîntors la îndatoririle sale cotidiene, de monitorizare și îngrijire
a sănătății colegilor săi.
Când Rogozov (1934-2000) s-a întors acasă, în Rusia, a fost
primit ca un erou național, deoarece vestea reușitei sale, unică
în istoria medicinei, făcuse înconjurul globului. În aceeași
perioadă în care a avut loc prima auto-apendicectomie, Yuri
Gagarin avea să devină primul om care a ajuns în spațiu. Pe
atunci doctorul Rogozov era comparat adesea cu Gagarin,
pentru curajul și tăria sa de caracter. Gagarin și Rogozov aveau
aceeași vârstă, de 27 de ani, reușind, ambii, să își asocieze
numele cu câte o premieră, fiecare în domeniul său de activitate.
Astăzi, când se pune problema ca, într-un viitor nu foarte
îndepărtat, să fie întemeiate colonii umane pe Lună sau chiar pe
Marte, unii profesioniști din domeniul medical consideră că
procedura chirurgicală a apendicectomiei ar trebui cunoscută și
de către astronauții care vor pleca în misiuni de durată.
Dincolo de ineditul său, povestea medicului care s-a operat
singur de apendicită în condițiile de izolare din Antarctica este
și o lecție de viață. O lecție despre curaj și stăpânire de sine. De
multe ori există o soluție, chiar și în cele mai grele sau disperate
situații!

10 alimente care curăţă arterele în mod
natural şi vă protejează împotriva
atacurilor inimii
Traducere şi adaptare: Echipa Dr. Andrei Laslau

După o mișcare greșită, pacientul-medic s-a ales cu o tăietură la
nivelul cecumului. În locul lui Rogozov, mulți alții ar fi fost
copleșiți de gravitatea situației. Ar fi cedat nervos! Însă, cu un
sânge rece admirabil, tânărul medic și-a cusut leziunea nou
apărută și a continuat intervenția de extirpare a apendicelui.
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În prezent, atacurile de cord sunt principala cauză a
celor mai multe decese şi doctorii trag un mare semnal de
alarmă asupra lucrurilor pe care le putem face pentru a
preveni aceste boli ale inimii.
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tacurile de cord apar atunci când arterele se îngustează
sau rămân blocate şi, astfel, sângele nu mai circulă în
corp şi, mai ales, nu mai ajunge la inimă.

A

Alimentaţia necorespunzătoare şi stresul se număra printre
factorii
principali
ale
atacurilor
inimii.
În acest articol vă prezentăm un top al celor cele mai bune 10
alimente pe care este bine să le consumaţi în vederea
minimizării riscului producerii unui atac al inimii.

Italia, scandal uriaș: VACCINURI
CONTAMINATE cu nanoparticule
metalice nedegradabile. Puse intenționat în
vaccinul hexavalent!!!

1. Nucile. Nucile echilibrează nivelul colesterolului bun din
corp graţie acizilor graşi şi grăsimilor omega 3 din compoziţia
lor.

Adrian ALBU

Pe lângă faptul că nucile vă protejează de atacurile de cord, sunt
excelente pentru întărirea articulaţiilor şi pentru îmbunătăţirea
memoriei.
2. Turmericul. Curcuminul din compoziţia turmericului este
excelent pentru sănătate graţie capacităţii sale de reducere a
inflamaţiei din corp şi de a elimina grăsimile din organism.
3. Somonul. Aczii graşi din componenţa sa fac că somonul să
fie unul dintre cele mai bune alimente pentru
sănătatea noastră. Medicii cardiologi susţin că principalele două
cauze ale producerii atacului de cord sunt inflamaţiile şi un
nivel crescut al colesterolului rău din organism. Pentru
combaterea acestora, este recomandat consumul frecvent de
somon.
4. Sucul de portocale. Oamenii care suferă de afecţiuni ale
inimii ar trebui să consume suc de portocale în fiecare zi pentru
că este bogat în vitamina C.
Drept rezultat, sucul de portocale echilibrează nivelul tensiunii
arteriale şi curata vasele de sânge. Medicii spun că numai 2
pahare de suc de portocale pe zi pot ajuta corpul să absoarbă
necesarul de minerale şi vitamine pentru întreaga zi.
5. Ceaiul verde. Ceaiul verde este foarte sănătos şi este şi un
puternic antioxidant. În plus, consumul zilnic de ceai verde
scade nivelul colesterolului rău din corp. Două căni de ceai
verde pe zi sunt suficiente pentru stimularea metabolismului şi
pentru menţinerea sănătăţii.
6. Afinele. Afinele sunt o sursă puternică de potasiu şi au
capacitatea de a scădea nivelul colesterolului rău din organism.
Potrivit specialiştilor, consumul a 2 pahare de suc de afine pe zi
scade riscul atacului de cord cu 40%.
7. Rodia. Rodia are în componenţa sa numeroşi fitonutrienti
care sunt excelenţi pentru producerea oxidului de azot.
Consumul regulat de rodii asigură buna circulaţie a sângelui.
8. Avocado. Medicii recomanda să mâncăm avocado pentru că
menţine un bun raport între nivelul colesterolului bun şi
colesterolului rău din organism.
9. Pepenele roşu. Consumul de pepene roşu ajuta corpul să
producă mai mult oxid de azot şi menţine sănătatea vaselor de
sânge.
10. Cereale integrale. Orezul brun, ovăzul şi pâinea din grâul
integral sunt alimente excelente datorită conţinutului bogat de
fibre care echilibrează nivelul colesterolului din organism.
Cerealele integrale ajuta şi la reducerea colesterolului din pereţii
interiori ai arterelor. sursă: www.fhfn.org
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ActiveNews.ro: Vaccinul hexavalent este „anchetat” în Italia,
unde, ca și în România, tot mai mulți părinți refuză să își
vaccineze copiii. Procuratura din Torino a deschis oficial o
anchetă privind vaccinurile comercializate în peninsulă.
onform presei italiene, decizia magistraților vine în urma
unei plângeri trimise de către Codacons, o organizație
care reunește asociațiile pentru apărarea mediului
înconjurător și a consumatorilor, în care se cere să se spună cu
exactitate care sunt efectele combinării a șase vaccinuri pentru
sănătatea omului. Cei de la Codacons au adus în atenția
magistraților testele de laborator realizate de doi specialiști în
nanotehnologie, Antonietta Gatti și Stefano Montanari, pe 44
de vaccinuri, iar procurorul torinez Vincenzo Pacileo se va
ocupa de acest dosar.
Studiul celor doi specialiști, publicat anul acesta, în ianuarie, în
revista „International Journal of Vccines and Vaccination” arată
că în urma analizării vaccinurilor haxavalante produse de
compania Glaxo, și care în Italia sunt obligatorii, „s-a constat o
contaminare cu micro și nanoparticule”.
Ce a găsit Montanari la microscop după ce a analizat 20 de
tipuri de vaccinuri? „În interiorul produsului am identificat, în
toate cele 20 de cazuri, particule foarte mici de aliaje metalice,
care nu sunt compatibile cu corpul uman și nu sunt degradabile.
Nanoparticule care nu au legătură cu ingineria, și care sugerează
că
au
fost
puse
intenționat”,
declara
Stefano
Montanari, cunoscut în Italia pentru studiile sale asupra
vaccinurilor. Prin urmare, rămâne de stabilit, așa cum spune
expertul,
responsabilitatea
companiilor
farmaceutice.

C
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Lecții învățate în Japonia în urma
reacțiilor adverse ale vaccinului Gardasil
O perspectivă a eticii medicale
Hirokuni BEPPU, Masumi MINAGUCHI, Kiyoshi
UCHIDE, Kunihiko KUMAMOTO, Masato SEKIGUCHI,
Yukari YAJU
Guvernul Japoniei a luat decizia de a înceta recomandarea
vaccinului HPV

1. fundația genetică a afecțiunilor autoimune nu este luată în
considerare și argumentele ce ignoră acest fapt nu pot garanta
siguranța vaccinului;
2. mecanismele de evaziune imună ale HPV, ce necesită ca
vaccinul HPV să mențină un nivel extraordinar de mare al
anticorpilor pe o perioadă lungă de timp pentru a fi eficient,
sunt ignorate;
3. limitările eficienței vaccinului.
De asemenea vom discuta problemele ce au apărut în cursul
dezvoltării, promovării și distribuției vaccinului, precum și
controversele întâlnite în monitorizarea cazurilor prezentând
reacții adverse și verificarea epidemiologică.
Introducere

Vă prezentăm în cele ce urmează un studiu foarte
semnificativ, ce a fost realizat în Japonia asupra efectelor
adverse ale vaccinului împotriva papiloma virusului uman,
studiu publicat în Indian Journal of Medical Ethics.
atorită numeroaselor reacții adverse provocate de acest
vaccin, guvernul nipon a hotărât să înceteze
recomandarea administrării lui, decizie contestată, așa
cum era de așteptat, de instituțiile internaționale subordonate
cartelului Big Pharma, în frunte cu Organizația Mondială a
Sănătății.

D

Temă – Provocările etice și legale ale vaccinurilor și
campaniilor de vaccinare
Lecții învățate în Japonia de la reacțiile adverse ale
vaccinului HPV: o perspectivă a eticii medicale

În această lucrare vom examina reacțiile adverse ca urmare a
vaccinării împotriva virusului papiloma uman (HPV) în
Japonia, și măsurile luate de către Ministerul Sănătății, Muncii
și Bunăstării (MHLW) de a retrage recomandarea activă a
vaccinului. Aceste măsuri au provocat atât controverse locale
cât și internaționale. De asemenea, vom discuta problemele ce
au apărut în cursul dezvoltării, promovării și distribuției
vaccinului; controversele întâlnite în monitorizarea cazurilor ce
au prezentat reacții adverse și verificarea epidemiologică;
precum și influența Big Pharma în politica din domeniul
sănătății și cercetării.
I. Prezentarea controversei vaccinului HPV în Japonia
Vaccinurile HPV au fost aprobate mai târziu în Japonia decât în
țările occidentale (octombrie 2009 pentru Cervarix, și iulie 2011
pentru Gardasil). Rata vaccinării a fost inițial scăzută. Totuși,
după o campanie de promovare a vaccinului, ce a dus la o
subvenție a vaccinului în noiembrie 2010, rata a crescut
exponențial. Acest fapt a fost urmat de o creștere neașteptată a
efectelor adverse. Tabelul 1 prezintă numărul de efecte adverse
serioase, definite în conformitate cu ghidurile ICH E2A,
raportate de către producătorii de vaccinuri și medici la sfârșitul
lunii februarie 2016. Numărul acestor cazuri depășește cu mult
pe cel al altor vaccinuri, chiar și dacă este luată în considerare
ipoteza că se acordă o atenție mai ridicată pentru vaccinurile
nou introduse (Fig. 1). Din moment ce aceste date au fost
alcătuite din declarații voluntare, incidența reală a efectelor
adverse ar putea fi mai ridicată.

Autori: Hirokuni Beppu, Masumi Minaguchi, Kiyoshi Uchide,
Kunihiko Kumamoto, Masato Sekiguchi, Yukari Yaju
Rezumat
Vaccinul împotriva virusului papiloma uman a fost corelat cu
un număr de reacții adverse. Gama de simptome este una largă
și se manifestă într-o manieră multistratificată pe o perioadă
extinsă de timp. Argumentul pentru siguranța și eficacitatea
vaccinului HPV omite următoarele neajunsuri:
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Alte aspecte cheie ale reacțiilor averse declarate ale vaccinurilor
HPV consistă în diversitatea simptomelor și dezvoltarea într-o
manieră multistratificată pe o perioadă extinsă de timp.
Efectele adverse includ simptome multisistemice complexe,
precum:
- atacuri de apoplexie, tulburări ale conștiinței;
- dureri cronice incluzând migrene, mialgie, artralgie, dureri de
spate și de alte feluri;
- disfuncții motorii, precum paralizie, slăbiciune musculară;
- oboseală și mișcări involuntare, amorțeală și tulburări
senzoriale;
- simptome autonome, precum amețeală, hipotensiune,
tahicardie, greață, vomă și diaree;
- disfuncții respiratorii, incluzând dispnee și astm;
- tulburări endocrine, precum tulburări menstruale și
hipermenoree;
- hipersensibilitate la lumină și zgomote;
- simptome psihologice, precum anxietatea, frustrarea,
halucinarea și mâncatul excesiv;
- disfuncții cerebrale și deficite cognitive, inclusiv pierderea
memoriei, dezorientare și pierderea puterii de concentrare;
- turburări de somn, incluzând hipersomnia și narcolepsia.
În anumite cazuri, aceste simptome afectează învățarea, cauzând
oboseală excesivă și pierderea motivației, având astfel un efect
negativ asupra vieții de zi cu zi. Situația în Japonia este similară
cu cea a altor țări ce au raportat de asemenea o gamă specifică
de simptome severe și complexe ce se manifestă pe o perioadă
extinsă de timp

Persoanele care au suferit efecte adverse ca urmare a vaccinării
HPV au instituit o asociație cu scopul de a facilita comunicarea
cu alte persoane care au avut de suferit în Japonia. Atunci când
aceste efecte adverse au fost reflectate în mass-media,
vaccinarea HPV a devenit o problemă socială majoră. Ca
răspuns la opinia negativă a presei în privința vaccinării,
MHLW a retras recomandarea activă în iunie 2013 pe motiv că
„s-a stabilit o relație de cauzalitate între vaccinare și
afecțiunile adverse”. Ca urmare, rata inoculării a scăzut drastic
[de la maximul de 80% la 1% în prezent]. Ca reacție la această
evoluție, adepții vaccinului HPV au inițiat o campanie în sens
contrar și au început activități de lobby către guvern.
În 20 ianuarie 2014, comitetul consultativ înființat de MHLW
și-a prezentat punctul de vedere cum că durerile și afecțiunile
motorii prezentate de multe persoane în urma vaccinării HPV
cuprind reacții psihosomatice la anxietate sau durere cauzată de
injecție, și nu sunt datorate de componentele vaccinului în sine.
Însa doctorii și cercetătorii care au examinat pacienți cu
simptome post-vaccinale au ajuns la o altă concluzie,
evidențiind simptomele caracteristice și evoluția acestora, ce nu
pot fi ușor explicate ca reacții psihosomatice.
Astfel, siguranța vaccinului HPV rămâne incertă în Japonia,
justificând neîncrederea publică. Recunoscând influența
potențial negativă asupra opiniei publice în alte țări, companiile
farmaceutice au lansat o campanie contra-intervențională prin
organizații publice și private, precum Organizația Mondială a
Sănătății. Comitetul Consultativ Global pentru Siguranța
Vaccinurilor (GACVS), unul dintre comitetele OMS, a declarat
că „nu a descoperit probleme de siguranță ce îi permit
alterarea recomandării în privința utilizării vaccinului” și a
criticat decizia MHLW de a-și retrage recomandarea activă.
În ciuda acestor obstacole, o asociație a victimelor a intentat un
proces în Curțile Districtuale Tokyo, Nagoya, Osaka și Fukoka
împotriva guvernului și a celor două companii farmaceutice ce
au produs aceste vaccinuri. În plus, mai multe victime s-au
alăturat procesului, crescând numărul complet al reclamanților
la 119.

Fig. 1: Efecte adverse severe provocate de vaccinurile HPV și
alte vaccinuri în Japonia. Date colectate din registrul efectelor
adverse ale imunizării în 2013-2016. BCG: Bacillus CalmetteGuerin; DPT: difterie-pertussis-tetanos
Motivul pentru care vaccinurile HPV provoacă aceste efecte
adverse caracteristice rămâne a fi studiat în viitor, dar una din
explicațiile plauzibile este că aceste vaccinuri sunt dezvoltate
pentru a menține un nivel de anticorpi extrem de ridicat pe o
perioadă lungă de timp. Din moment ce reacțiile inflamatorii
asociate cu infecția sunt cunoscute a cauza afecțiuni autoimune
și deteriorarea reacțiilor autoimune, stimularea antigen a
vaccinurilor HPV poate induce reacții autoimune printr-un
mecanism similar cu cel al infecțiilor prelungite.
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Până aici au fost analizate reacțiile adverse la vaccinul HPV și
măsurile luate de MHLW în Japonia, ce au provocat
controverse la nivel național cât și internațional. În continuare
se va discuta despre siguranța și eficacitatea vaccinurilor HPV
promovate de OMS și alte organizații, și se vor identifica erorile
făcute în argumentarea favorabilă vaccinurilor.
II. Problema cu vaccinul HPV: refutarea declarației
GACVS
a. Probleme de siguranță – Investigația MHLW
În privința Japoniei, declarația GACVS afirmă că „verificarea
datelor clinice de către comitetul național a dus la concluzia că
simptomele nu au fost corelate cu vaccinul”. În ciuda acestui
fapt, sunt carențe majore în investigația comitetului.
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Problema cea mai serioasă este că foarte puțini membri au
consultat personal pacienți cu simptome post-vaccinale.
Investigația comitetului se bazează exclusiv pe durere și
tulburări motorii, și ignoră multe alte simptome ce au fost
observate. Mai mult, cazurile în care efectele adverse s-au
petrecut cu mai mult de o lună după vaccinare au fost excluse
din considerente cum ar fi că majoritatea efectelor vaccinării se
petrec în prima lună după vaccinare. Totuși, studiile ulterioare
au relevat că simptomele pot apărea după o perioadă
semnificativă de timp după vaccinare.
Metodele utilizate în determinarea reacțiilor psihosomatice
drept cauzele simptomelor rămân în discuție de asemenea.
Comitetul consultativ a propus patru ipoteze în legătură cu
patofiziologia simptomelor post-vaccinale:
- tulburări neurologice,
- intoxicație,
- reacție imunologică și
- reacție psihosomatică.
Cazurile ce nu sunt în concordanță cu criteriile comitetului au
fost considerate ca neavând o legătură de cauzalitate cu vaccinul
HPV. Totuși din moment ce definiția răspunsului psihosomatic
este ambiguă și diagnosticul este determinat exclusiv de opinia
subiectivă a medicului, multe cazuri au fost diagnosticate ca
reacții psihosomatice.
Susținerea concluziei comitetului consultativ nu este nicidecum
universală. Doctori și cercetători care au examinat pacienți cu
simptome post-vaccinale au susținut că sunt dificil de
caracterizat toate simptomele ca fiind reacții psihosomatice pe
baza rezultatelor experimentelor și raportărilor. Înaintea
investigației neuro-imunopatiei (HANS) asociată cu vaccinul
HPV, un nou concept patologic propus de Nishioka (Nishioka
K, Yokota S, Matsumoto Y., Caracteristicile clinice și criteriile
preliminare de diagnostic ale vaccinării cu papilomavirus
uman asociate cu sindromul neuroimunopatic (HANS)), a
exclus din studiu toți indivizii care au prezentat orice anomalie
fizică sau psihică înaintea vaccinării. Astfel, structura studiului
întărește concluzia că răspunsul psihosomatic nu poate justifica
majoritatea efectelor adverse, precum susține comitetul.
În plus, din moment ce 11 din 15 membri ai comitetului
consultativ au parte de conflicte de interese cu producătorii
vaccinului, publicul este justificat să solicite ca o gamă mai
variată de cercetători să revizuiască datele relevante. Astfel,
siguranța vaccinului HPV rămâne incertă în Japonia, justificând
îndoielile publicului. În afara Japoniei, Jefferson (Jefferson T,
Jõrgensen L., Vaccinurile împotriva papiloma-virusului uman,
sindromul durerii regionale complexe, sindromul de tahicardie
ortostatică posturală și disfuncția autonomă – revizuirea
dovezilor de reglementare de la Agenția Europeană pentru
Medicamente) și Gõtzsche (Gõtzsche PC, Jõrgensen KJ, MD,
Jefferson T, Auken M, Brint L., Plângerea adresată
Ombudsmanului European cu privire la administrarea
defectuoasă la Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) în
legătură cu siguranța vaccinurilor HPV) de asemenea și-au
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exprimat îngrijorarea în legătură cu natura și calitatea
reglementării vaccinului HPV de către Agenția Europeană a
Medicamentului.
Criticarea justificării siguranței menționată în declarația
GACVS
În privința siguranței vaccinului HPV, GACVS susține în
declarația sa că nu a descoperit nicio problemă necesitând
alterarea recomandării sale pentru utilizarea vaccinului, și a
criticat Japonia pentru că a sistat promovarea activă a vaccinului
HPV. Totuși, studiile citate de GACVS ca dovadă a siguranței
vaccinului ridică numeroase întrebări.

Vaccinul antigripal, dovedit științific că
slăbește sistemul imunitar în următorii
ani… Cercetătorii sunt uimiți
Dr. Lisa CHRISTIAN
Un studiu medical efectuat la Wexner Medical Center
– Universitatea de Stat din Ohio a descoperit că femeile care
au primit vaccinul antigripal au avut un răspuns slăbit al
sistemului imunitar în anii următori.
isa Christian, doctor, cercetător principal al studiului, a
concluzionat: „Evidențe tot mai clare arată că aceia
care au primit vaccinul antigripal în anul anterior au o
reacție scăzută a anticorpilor în anul curent”.

L

Studiile arată încă o dată că teoria oficială a industriei
vaccinurilor antigripale – cu complicitatea mass-media condusă
de corporații – este falsă și intenționat înșelătoare. Departe de a
oferi o protecție solidă, acum vaccinurile antigripale fac
oamenii mai vulnerabili la infecțiile gripale, ceea ce
contribuie desigur la contaminarea cu gripă a și mai multor
oameni, ca apoi să gândească fals că au nevoie de mai multe
vaccinuri pentru o mai mare protecție.
Cu toate acestea, chiar vaccinurile însele conduc la o creștere a
incidenței infecțiilor gripale. Cu alte cuvinte, vaccinul antigripal
perpetuează mitul că vaccinurile antigripale sunt necesare prin
asigurarea răspândirii gripei mult mai rapid decât aceasta ar
apărea în lipsa lui. Vaccinurile antigripale răspândesc chiar
infecțiile, ceea ce generează o cerere mai mare de vaccinuri.
Această schemă este o farsă medicală „perfectă”, perpetuată, ce
își are rădăcinile în știința falsă și în propaganda media
neobosită.
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Adevăratul motiv pentru care copiii sunt
vaccinaţi: sistemul îi vrea proşti şi bolnavi!
Evidenţa prezentată într-un scurt film realizat de
Facultatea de medicină a Universităţii Calgary este
terifiantă. Filmul arată cum distruge mercurul neuronii,
celulele de bază ale creierului uman, de al căror număr şi
calitate depinde inteligenţa copiilor dumneavoastră.
rmărind acest video, veţi vedea pe viu cum degenerează
şi mor neuronii când sunt expuşi la mercur. Este aceeaşi
neurotoxină pe care o găsim în vaccinuri sub formă de
tiomersal şi care a făcut să crească în mod vertiginos numărul
suferinzilor de autism şi alte boli neurologice, cei mai mulţi
dintre ei fiind copii.

U

Mercurul este una dintre cele mai puternice neurotoxine care
ajunge în corpul uman, generând tulburări neurologice precum
autismul, demenţa, boala Alzheimer.
Mercurul tinde să se acumuleze în ţesuturi, fiind foarte greu de
eliminat, astfel încât chiar expunerile cele mai nesemnificative
din punct de vedere cantitativ se acumulează în timp, afectând
grav sănătatea persoanei în cauză.
Extras din prospectul vaccinului Hep. B Engerix, produs de
GlaxoSmithKline, injectat în ziua nașterii copilului, fără a fi
întrebați părinții: „Tiomersalul (un compus organomercuric) a
fost utilizat în procesul de fabricaţie al acestui vaccin şi poate fi
prezent în urme în compoziţia produsului finit. Ca urmare, pot
apărea reacţii de sensibilizare.” Sursa: Agenția Națională a
Medicamentului

Calmantele obișnuite precum ibuprofen şi
naproxen sporesc apoi riscul unui atac de
cord la o săptămână după administrare
Michele BALLY, Mike KNAPTON
Un studiu recent publicat în Jurnalul Medical Britanic a
scos la iveală că cele mai des prescrise medicamente antiinflamatorii non-steroidiene (NSAID-uri), cunoscute drept
calmante, pot creşte în mod semnificativ şansele unui atac
de cord în decurs de o săptămână sau o lună, dacă sunt
administrate în doze mari.
entru efectuarea studiului, o echipă de cercetători a extras
informaţii din diverse baze de date medicale din ţări
precum Canada, Finlanda şi Marea Britanie, alcătuind o
cohortă totală de aproape 447.000 de subiecți. Mai bine de
61.000 dintre aceşti pacienţi au suferit un atac de cord.

P
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Echipa de cercetare a descoperit că mai mult de 90% dintre
toate calmantele evaluate erau conexate riscului crescut de atac
de cord. Experţii din sănătate au aflat de asemenea că riscul
cumulat de atac de cord era cu între 20 şi 50 de procente mai
mare la utilizatorii de NSAID comparativ cu non-utilizatorii.
Experţii au mai observat că riscul varia mult între anumite
medicamente. Potrivit echipei de cercetare, utilizarea de
ibuprofen şi naproxen era asociată cu un procent de 75% risc de
atac de cord, în timp ce rofecoxib era asociat cu mai bine de
100% şanse crescute de boală. Echipa de cercetare a subliniat că
riscul sporit de atac de cord începe la o săptămână după
administrare şi persistă la uzul îndelungat şi în doze mărite.
„Având în vedere că apariţia riscului de infarct miocardic acut
(atac de cord) a avut loc în prima săptămână şi s-a manifestat
amplificat în prima lună de tratament cu doze mai mari, cei
care eliberează reţete ar trebui să cântărească riscurile şi
beneficiile NSAID-urilor înainte de instituirea tratamentului,
îndeosebi pentru dozele mărite”, a declarat autorul Michele
Bally de la Centrul Spitalicesc de Cercetare al Universităţii din
Montreal.
„Dacă cineva are nevoie să trateze o durere, febră sau
inflamaţie ocazională, ar trebui să ia în considerare toate
tratamentele alternative valabile şi să beneficieze de ajutorul
furnizorilor de sănătate… Pe scurt, nu luaţi aceste
medicamente ca pe bomboane doar pentru că sunt
comercializate la tejghea. Trataţi-le ca pe orice altă
medicamentaţie. Folosiţi-le doar dacă aveţi musai nevoie, în
cea mai mică doză posibilă, pentru cel mai scurt timp”, a
afirmat Bally.
Dr. Mike Knapton, un director medical asociat al Fundaţiei
Britanice pentru Inimă a subliniat faptul că oamenii cărora ori li
s-au prescris medicamente ori le-au cumpărat direct din
farmacie ar trebui să fie conştienţi de riscurile asociate
medicamentelor sedative.
Mai multe studii identifică legături între calmante şi riscul
de atac de cord
Studiile anterioare au stabilit deja că sedativele pot creşte
şansele unui atac de cord. O analiză publicată în Jurnalul
Medical Britanic a descoperit că NSAID-urile sporesc riscul de
a suferi un atac de cord, un atac cerebral şi, în consecinţă,
moarte.
Ca parte din meta-analiză, o echipă de cercetători din cadrul
Universităţii Bern au analizat 31 de studii clinice cu o cohortă
totală de populaţie de peste 116.000 pacienţi. Potrivit analizei,
pacienţii care au luat rofecoxib şi lumiracoxib erau de două ori
mai predispuşi să sufere un atac de cord comparativ cu cei care
au luat un placebo. Cercetătorii au mai aflat că ibuprofenul este
asociat cu şanse de trei ori mai mari de a face atac cerebral. În
plus, experţii au observat că pacienţii care au luat etoricoxib şi
diclofenac erau expuşi la un risc de patru ori mai mare de a muri
ca urmare a unui atac de cord sau atac cerebral.
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ca ea se întrebuinţează pe scară largă în medicină, industria
farmaceutică şi că aliment.

Un alt studiu publicat în Jurnalul European pentru Inimă a
evidenţiat că sedativele ce sunt folosite în mod obişnuit se
asociază cu riscuri crescute de stop cardiac. Potrivit unei echipe
de cercetători ai Universităţii din Copenhaga, ibuprofen poate
creşte riscul de stop cardiac cu 31%, iar diclofenac cu 50%.
În anul 2015, Administraţia pentru Alimente şi Medicamente a
Statelor Unite (FDA) a emis etichete consistente de avertizare
împotriva uzului de calmante, după ce tot mai multe dovezi au
arătat că aceste medicamente pot într-adevăr spori riscul unui
atac de cord. Potrivit FDA, riscul unui atac de cord se poate
instala chiar din prima săptămână de utilizare, inclusiv la cei
care nu au în istoricul medical probleme de acest gen.

Sucul de urzica, cel mai puternic remediu
pentru curățarea organismului de toxine
Sucul de urzica este o băutura foarte bună pentru
detoxifierea organismului, concentrează toate componentele
vindecătoare ale plantei și apoi după ce se bea, ele sunt
absorbite rapid de organism.
ndicat este ca sucul de urzică sa fie preparat din frunze și
tulpini fragede de plante ce au fost culese în urma cu cel
mult 3 ore. Astfel nu exista riscul de oxidare si deci
proprietățile acesteia se păstrează complet.

I

Frunzele tinere de urzica conţin în 100 g: 40 mg vitamina C;
0,250 mg vitamina B1; 1,400 mg vitamina B2; 2,33 mg
vitamina E; 3,45 mg vitamina PP; vitaminele A, K şi multe
minerale, cum ar fi: 250 mg potasiu; 144 mg calciu; siliciu; 6
mg
fier,
etc.
Urzicile au în conţinutul lor: 7,9 % proteine; 0,7 % lipide; 7,1 %
glucide;
Urtica dioica prezintă un mare interes în alimentaţie, deoarece
este printre puţinele plante care conţin toţi aminoacizii esenţiali:
leucina – izoleucina 0,3 %; fenilalnina 0,13 %; tirozina 0,06 %;
lizina 0,15 %; cistina 0,008 %; alanina 0,15 %; histidina 0,15
%; etc.
Substanţa plantei proaspete ce este vezicanta pentru piele
conţine acid formic, o enzimă şi o toxialbumina, care prin
uscare sau opărire îşi pierde proprietăţile vezicante.
Beneficiile şi proprietăţile sucului de urzici
– Ajută la curăţarea organismului de toxine.
– Purifică sângele şi are efect de detoxifiere asupra tuturor
organelor şi sistemelor din organism.
– Intensifica procesele metabolice din corp.
– Consolidează şi întăreşte sistemul imunitar.
– Intensifica procesul de recuperare la cei care au suferit de
anumite afecţiuni şi boli.
– Sucul de urzica este eficient în menţinerea oaselor puternice,
în combaterea osteoporozei.
– Normalizează activitatea tractului gastrointestinal.
– Sucul de urzica îmbunătăţeşte starea de sănătate, combate
simptomele care apar în cazuri de aterioscleroza, guta,
hemoroizi, diabet, reumatism.
– Ajută la calmarea stărilor de nervi.
– Vindecă afecţiunile pancreasului.
– Are efect hipoglicemiant, scade nivelul de zahăr din sânge.
– Are efect benefic asupra tractului respirator.
– Curata ficatul, rinichii şi intestinele.
– Vindecă anemia, deoarece este bogat în minerale, vitamine şi
oligoelemente.
– Combate obezitatea, are efect diuretic, elimina excesul de
lichid din organism. Se bea în fiecare zi câte o cană de suc, cu
înghiţituri mici. După 2-3 săptămâni se va observa că efectul
său asupra organismului este foarte bun şi că elimina kg în plus,
reduce excesul de greutate.
„Sucul din urzica este cea mai activă forma sub care se poate
folosi urzicile”
Reţeta românească a sucului de urzică

Urzicile,adevarate minuni ale naturii pentru sănătate
Urzicile sunt printre plantele cele mai benefice organismului
prin conţinutul lor extraordinar de bogat în vitamine, substanţe
proteice, azotoase, glucide, acizi, săruri minerale, clorofilă,
având toţi aminoacizii esenţiali. Datorită acestei compoziţii
urzica este un adevărat miracol al naturii pentru sănătate, astfel
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O altă reţetă foarte utilizată mai ales Transilvania şi Bucovina şi
foarte apreciată pentru rezultatele pe care le da se prepară astfel:
se culeg frunze şi tulpini fragede de urzici, se spala bine, se
scurg de excesul de apă, se mărunţesc cu ajutorul unui blender
sau cu maşina de tocat carne; se strecoară prin tifon şi astfel se
obţine sucul de urzica concentrat proaspăt. Se bea câte 20 ml de
suc dimineaţa pe stomacul gol, cu 20 minute înainte de micul
dejun. Dacă gustul nu este pe placul dumneavoastră sucul de
urzica se poate dilua cu apă (cam 80 ml apa la 20 ml de suc
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concentrat de urzică) sau se poate asocia foarte bine cu o
bucăţică de ananas sau o felie de portocală

Măcrișul

Ca regulă generală, frunzele de urzica trebuie să fie stoarse
imediat după spălare cu apă, cât sunt încă umede, pentru a se
extrage mai bine sucul. El se foloseşte şi în edem cardiac şi
insuficienta venoasă, astm, tuberculoza, bronşita etc.
Pentru a avea un gust mai bun se poate combina cu supă de
legume sau de cereale (ovăz).

Această plantă poate fi gătită fără probleme. Ea conține multe
vitamine și minerale, frunzele sale fiind bogate în fier cu un
efect laxativ și antiseptic.

Un mijloc foarte eficient de a vă recăpăta tonusul este să
consumaţi timp de 10 zile, dimineaţa şi seara, 100 g suc obţinut
prin stoarcerea frunzelor proaspete ale unor urzici tinere (care
nu au depăşit înălţimea de 15 cm).

Afinele
Sunt bogate în antioxidanți și întăresc sistemul imunitar și
sangvin. Pot trata afecțiunile stomacale, durerile în gât,
afecțiunile de la nivelul gingiilor și inflamațiile articulare.
Pentru tratarea tusei, prepară un sirop natural, amestecând
rădăcină de afine cu miere și sirop de arțar.

Alte moduri de folosire al sucului de urzică
Sucul de urzica este foarte preţios pentru calităţile sale
homeostatice şi vasoconstrictoare; se administrează în cazul în
care se scuipa sânge, precum şi în caz de hematurie, sângerare a
nasului, hemoragie uterină ( 100 g / zi, de mai multe ori); se mai
foloseşte şi la aplicări locale – astfel pentru sângerarea nasului,
se introduce în nara o bucată de vata îmbibată în acest suc.
Împotriva hemoragiilor interne, hemoroizilor şi mâncărimilor
de piele – Suc proaspăt de urzica: 1/2 pahar de 3 ori / zi;
Precauţii în consumul de urzici

Papura
Este o plantă ușor de digerat și poate preveni apariția multor
boli. Ea conține din abundență vitamina A, B1, B2, B3, B5, B6,
vitamina C, calciu, magneziu, potasiu, zinc, fier, fosfor,
mangan, seleniu, cupru și sodiu. Este practic un complex de
vitamine ce întărește sistemul imunitar ferindu-te de apariția
oricărei boli. De la această plantă se consumă lăstarii tineri,
rădăcina și floarea.
Coada șoricelului

Urzica proaspătă se administrează cu precauţie persoanelor cu
tromboze, eventual aflate sub medicaţie, deoarece conţinutul
ridicat de vitamina K determină o creştere a vitezei de
coagulare.

8 plante medicinale, pe care le poți folosi
pentru a trata aproape orice boală!
Răzvan MIULESCU

Ceaiul din coadă de șoricel, tratează eficient rănile de la nivelul
pielii. Aplică proaspăt, direct pe rană pentru a opri sângerarea și
a preveni apariția infecțiilor. Acest ceai ajută și la tratarea
bolilor renale sau hepatice.
Păpădie
Ceaiul de păpădie este un bun diuretic, purifică sângele și
tratează afecțiunile tractului urinar. Este o plantă plină de
vitamine și minerale.
Ghimbir
Ghimbirul este o plantă vindecătoare foarte versatilă, cu
numeroase proprietați importante. Planta se folosește inclusiv
pe post de condiment la prepararea meselor în multe colțuri ale
lumii. Cel mai ușor de preparat este ceaiul de ghimbir. Tot ce
trebuie să faci este să pui in apa clocotită câteva bucățele de
rădacină de ghimbir și sî le lași câteva minute la infuzat.
Ghimbirul are capacitatea de a calma durerile articulare și cele
musculare, de a desfunda sinusurile, de îmbunătăți absorbția
nutrienților în organism, de detoxifiere a colonului, de reducere
a acidității stomacale calmând totodată indigestia.

Menta

Dragavei

Ceaiul de mentă tratează afecțiunile digestive. De asemenea, îl
poți folosi sub formă de compresă, pentru a trata durerile locale.
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Tratează inflamația și previne formarea pietrelor la rinichi.
Această plantă reglează sistemul circulator. Pune câteva frunze
în apă fierbinte și lasă la infuzat 5 minute.
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de simptomele alergiilor, după tratamentul oral cu polen de
albine.

Remediu suprem pentru boli grave, este
antitumoral și oprește procesul de
îmbătrânire

Antioxidant puternic. După nuca de Brazilia, polenul crud este
creditat ca a doua sursă naturală de seleniu, puternic
antioxidant, care elimină metalele grele din organism.

Comoara din stup! Toată lumea știe că mierea, polenul,
păstura, lăptișorul de matcă sunt remedii supreme, fără
efectele secundare ale medicamentelor de sinteză. Polenul și
mierea sunt singurele resurse alimentare care conțin 22 de
nutrienți!

Antitumoral. Fiind un puternic antioxidant, polenul este un
prețios factor anticancerigen și antitumoral, asigurând un
metabolism celular sănătos. Polenul crud este un ajutor prețios
în chimioterapie și radioterapie, prin combaterea efectelor
secundare ale acestor procese.

dică, aproape toți nutrienții esențiali vieții noastre.
Polenul conține 40% proteine, aminoacizi, vitamine,
complexul de vitamine B și acid folic. Conține mai
mulți aminoacizi decât carnea de oaie, ouăle și brânza, în
același gramaj. Jumătate din conținutul de proteine vine în
formă de aminoacizi gata pregătiți pentru a fi metabolizați de
organismul uman, fără eforturi energetice și deșeuri periculoase.

Tratează dependențele. Inhibă poftele, prin suprimarea
impulsurilor. De aceea, este foarte eficient în curele de slăbire.

A

Polenul apare ca o pulbere fină, divers colorată, în nuanțe de
galben, portocaliu sau maro-roșcat , constituită din grăuncioare
microscopice pe care albina le culege din flori. Se găsește în
formă crudă sau uscată. Polenul crud este, în sine, o generoasă
ofertă de vitamine, atât liposolubile A(și provitamina A), D, E,
F, cât și hidrosolubile C, P (rutin), acid folic, B1, B2, B3(PP),
B5, B6, B8(H), conținând macroelemente minerale, Ca, Mg, P,
K, Na, dar și microelemente, Cu, Fe, Mn, Ni, S, Se, Si, Zn, B,
Co, Cr, I, Mo.
Alegeți în stare crudă! Și polenul uscat are beneficii, dar cele
mai recente studii din domeniul apifitoterapiei arată că, atunci
când polenul este uscat la căldură, se distrug lactobacilii,
bifidobacilii, dar și vitamine, enzime și pro-enzime, reducânduse mult efectele benefice ale polenului.

Ajută prostata. Reduce inflamația și nevoia frecventă de a urina.
Polenul hidratează pielea, regenerează celulele, ajută flora
intestinală și susține sistemul imunitar. Așadar, putem afirma cu
tărie că este un aliment minune, complet, parcă un cadou al
mamei natură pentru oameni.

Afinele, noua speranță a cercetătorilor
împotriva Alzheimerului
Dr. Oana CUZINO
Știm deja că afinele fac parte din categoria
superalimentelor pentru puterea lor de a reduce riscul de
boli de inimă, cancer, dar și afecțiunile renale, iar mai nou
studiile încearcă să afle dacă ar putea fi o nouă armă în
războiul împotriva bolii Alzheimer.

Ce minuni face Polenul?
Încetinește efectele îmbătrânirii. Substanțele anti-oxidante
prezente din belșug în polenul crud, precum și flavonoidele sunt
o armă redutabilă pentru menținerea longevității.
Ajută aparatul cardiovascular. Conține bioflavonoide ce întăresc
vasele de sânge, susține nivelul optim de colesterol și are efect
anti-tromboză, prevenind infarctul și formarea cheagurilor de
sânge.
Tratează infertilitatea. Polenul stimulează și reface funcția
ovariană, crescând șansele formării unei sarcini. În plus,
stimulează și hormonii, ceea ce îl transformă într-un veritabil
afrodisiac.
Antiastmatic și antialergic. Antioxidanții din polen au efect
antiinflamator asupra plămânilor, ceea ce ajută în crizele de
astm. Totodată, reduce și prezența histaminei, ameliorând
alergiile. 94% dintre pacienții unui studiu au scăpat în totalitate
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finele conțin antioxidanți sănătosi , “iar substanțele
conținute pot avea un beneficiu real în imbunătătirea
memoriei și a funcțiilor cognitive la unii adulți în
vârstă", spune Robert Krikorian, Ph.D., lider al echipei de
cercetare. El adaugă că aceste efecte ale afinelor"s-ar putea
datora flavonoidelor și antocianinelor, care s-au dovedit a
imbunătăti memoria animalelor în fazele experimentale ale
studiului.

A
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Studiul care atestă beneficiile afinelor
Într-un efort de a găsi modalităti de a combate instalarea
demenței, dr. Krikorian și colegii săi de la Universitatea din
Cincinnati Academic Centrul de Sănătate au efectuat un studiu
care a implicat 47 de adulți cu vârstă de peste 68 de ani, care au
avut insuficiență renală și deterioari ușoare cognitive, o condiție
de risc pentru boală Alzheimer. Cercetătorii le-au dat fie
pulbere de afine liofilizate, care este echivalentă cu o cească de
boabe sau pudră placebo o dată pe zi timp de 16 săptămani.

Efectele consumului de cacao asupra
creierului uman. Ce se petrece atunci când
consumăm frecvent ciocolată?

"A existat o imbunătătire a performanțelor cognitive și
funcționarea creierului la cei care au avut pulbere de afine,
comparativ cu cei care au luat placebo", spune Krikorian.
"Grupul consummator de afine a demonstrat îmbunătățirea
memoriei și un acces imbunătătit la cuvinte și concepte." Echipă
a efectuat, de asemenea, imagistică prin rezonanță magnetică
funcțională (fMRI), care a arătat o creștere a activității
creierului la cei care au ingerat pudra de afine.
Dr. Krikorian a spus că rezultatele studiului indică faptul că
afinele pot fi mai eficiente în tratarea pacienților cu deficiente
cognitive, dar nu pot să prezinte beneficii măsurabile pentru cei
cu probleme de memorie minore sau care nu au dezvoltat incă
probleme cognitive.
Folosirea rezultatelor în prevenție
În viitor, echipă intentionează să efectueze un studiu privind
consumul de afine cu un grup de persoane mai tinere, cu vârste
cuprinse între 50 și 65 de ani Grupul ar include persoanele
expuse riscului de a dezvoltă Alzheimer, cum ar fi cei care sunt
obezi, au hipertensiune arterială sau colesterol ridicat. Acest
lucru ar putea ajuta la muncă cercetătorilor de a detremina exact
dacă afinele și în ce cantități ar putea ajută la prevenirea
debutului simptomelor bolii Alzheimer.
Până la realizarea studiilor și elaborarea concluziilor, sfatul meu
este să includeți acest superfruct în dietă zilnică. Poate fi servit
la orice oră, la micul dejun, gustare sau desert, iar în variantele
congelate afinele își păstrează perfect proprietățile.
Studiul a fost prezentat la a 251-a Reuniune a American
Chemical Society (ACS), în 2016.

Boabele de cacao reprezintă o sursă naturală (și
excepțională) de flavonoli, o clasă de compuși biochimici
care posedă remarcabile efecte neuroprotectoare.
șa cum arată sciencedaily.com, într-un studiu al cărui
rezultat a fost dat publicității în paginile Frontiers in
Nutrition, oamenii de știință italieni au examinat
efectele administrării flavonolilor proveniți din boabele de
cacao asupra organismului uman. La ce concluzii au ajuns?

A

Persoanele care au luat parte la teste au experimentat, în genere,
o deosebită îmbunătățire a performanțelor cognitive ca urmare a
consumului frecvent de cacao, de produse care conțineau din
abundență acest ingredient vegetal. La participanții cărora li sau administrat flavonoli proveniți din boabele de cacao, a putut
fi observată o îmbunătățire a memoriei de lucru și o creștere
apreciabilă a capacității de procesare a informației accesată pe
cale vizuală. La femei, consumul de cacao după o noapte albă,
în care participantele nu au dormit nici măcar o oră, a fost în
măsură să contrabalanseze reducerea performanțelor cognitive
(cum ar fi capacitatea de a realiza unele sarcini mentale cu
acuratețe), fenomen care nu s-ar fi manifestat în alte condiții.
Au fost studiate, de asemenea, și efectele pe termen lung ale
consumului de cacao la persoanele vârstnice, de altfel cele mai
expuse la declinul cognitiv. Persoanele în vârstă au
experimentat, după consumul moderat dar zilnic de cacao, o
îmbunătățire a atenției, a vitezei de procesare a informației, a
memoriei de lucru și chiar a fluenței verbale. Aceste efecte
pozitive au fost mai pronunțate la acei vârstnici la care se
declanșase deja declinul cognitiv sau care prezentau deprecieri
cognitive cu caracter moderat.
În opinia cercetătorilor Valentina Socci și Michele Ferrara de la
Universitatea din L’Aquila, Italia, acesta a fost rezultatul cel
mai neașteptat și promițător. Este un rezultat ce sugerează
potențialul flavanolilor proveniți din cacao în protejarea
persoanelor vulnerabile (persoanele în etate), expuse la declinul
cognitiv, prin îmbunătățirea performanțelor psihice. Dacă este
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să examinăm mecanismul de bază prin care acționează acești
compuși, flavanolii proveniți din cacao au efecte benefice
pentru sănătatea vasculară și pot determina o creștere a
volumului girusului dentat de la nivelul hipocampului (zonă
cerebrală de mare importanță). Această structură cerebrală este
afectată în mod special de către procesul de îmbătrânire și, prin
urmare, reprezintă o sursă potențială de declin al memoriei,
odată cu înaintarea în vârstă.

terapie distruge doar celulele maligne și nu afectează celulele
sănătoase.
Atenție, semințele de măr conțin o cantitate minimă de cianură
și pot fi letale dacă se iau în doze ridicate. Tratamentul cu
semințele de măr se va urma doar la recomandarea unui medic
fitoterapeut competent.
2. Semințele de struguri

Când vine vorba despre flavonolii existenți în cacao și despre
beneficiile lor, toată lumea se gândește la ciocolată. Însă
contează extrem de mult și ce fel de ciocolată consumăm. Dacă
este un sortiment ieftin, în care abundă zahărul și grăsimile
vegetale hidrogenate, nu prea ne putem aștepta la efecte
pozitive, în cazul consumului zilnic sau frecvent. Preferabile
sunt, însă, sortimentele de ciocolată care au un conținut cât mai
mic de zahăr (ideal ar fi zero) și un conținut de cacao mai mare
de 75%! Sursa: sciencedaily.com

Seminţe cu proprietăţi anticancerigene
În căutarea tratamentelor contra diferitelor tipuri de
cancere, mai multe cercetări medicale recente au
demonstrat faptul că în natură există multe substanțe având
puternice efecte anticancerigene, iar marele avantaj al
acestora este că nu produc efecte secundare negative.
n funcție de proprietățile lor specifice, anumite semințe pot
acționa ca suplimente eficiente pentru prevenirea sau tratarea
cancerului.

Î

Alternativele naturale au ca scop principal reducerea
probabilităților de a dezvolta vreuna din varietățile acestei
patologii; de asemenea, aceste semințe întăresc sistemul
imunitar, iar în unele cazuri ajută la stoparea creșterii celulelor
maligne.
Dintre aceste opțiuni vă prezentăm în acest articol 4 tipuri de
semințe, ale căror calități nutriționale au oferit rezultate
benefice în lupta contra tumorilor.
1. Semințele de măr
Semințele de măr sunt considerate de mulți experți ca fiind unul
dintre ingredientele naturale anticancerigene cele mai puternice.

Extractul care se obține din semințele de struguri este o sursă
bogată în antioxidanți, bioflavonoide și un compus activ
cunoscut sub denumirea de B2G2, a cărui acțiune în organism
poate combate dezvoltarea celulelor canceroase. În trecut se
credea că substanțele bioactive prezente în extractul din
semințele de struguri au capacitatea de a ataca în mod selectiv
diferite grupe de celule maligne, însă studii recente au arătat că
acest compus numit B2G2 este cel care are acest efect.
Extractul din sâmburi de struguri este un antioxidant foarte
puternic și eficient datorită substanțelor active pe care le
conține, proantocianidinele oligomerice, care sunt considerate
chiar mai puternice decât vitaminele C și E.
Extractul din sâmburi de struguri protejează sistemul
cardiovascular, combate radicalii liberi, încetinește procesul de
îmbătrânire, întărește sistemul imunitar și reduce creșterea
tumorilor maligne cu până la 67%.
3. Semințele de in
Datorită conținutului lor bogat în lignani, semințele de in sunt
incluse și ele pe lista posibilelor remedii având acțiune
anticancerigenă.
S-a demonstrat deja că aceste semințe au un rol important în
prevenirea și tratarea cancerului de sân, pe lângă faptul că
acționează ca fitoestrogeni. Se pare că semințele de in induc
apoptoza celulelor canceroase, iar în același timp inhibă
angiogeneza (procesul prin care corpul construiește vase de
sânge), ceea ce poate ajuta la evitarea metastazelor.
În plus, semințele de in sunt o sursă semnificativă de acid alfalinoleic, care este un tip de acid gras esențial omega 3 care
acționează în mod eficient contra apariției cancerului și a altor
boli cronice.

Din punct de vedere științific s-a dovedit că semințele de măr au
o acțiune care poate inhiba creșterea celulelor maligne în
diferite tipuri de cancer precum:
- cancerul de colon;
- cancerul de plămân;
- cancerul de prostată;
- cancerul de pancreas;
- cancerul de sân;
- cancerul de stomac.

Semințele de in sunt cea mai bogată sursă vegetală de omega-3,
un antioxidant cunoscut pentru efectele benefice asupra inimii,
sistemului osos şi tensiunii arteriale. Datorită acestor beneficii,
semințele de in constituie o alternativă excelentă la uleiul de
pește și carnea de somon. În plus, semințele de in mai au şi
avantajul că asigură un aport important de fibre, vitamine (în
special cele din complexul B) şi de minerale.

Compușii fitochimici din aceste semințe sunt foarte eficienți în
stoparea creșterii celulelor canceroase; în plus, acest tip de

După ani de cercetări, biochimistul Ernest Krebs a izolat, în
anul 1950, o nouă vitamină pe care a denumit-o B17 –
cunoscută şi sub numele de amigdalină. Caisele conțin o
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4. Sâmburii de caise
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cantitate importantă de vitamina B17, a cărei acțiune în trup are
un efect anticancerigen. Această vitamină este foarte bună atât
pentru a preveni cu succes cancerul, dar este recomandată și
pacienților care, din păcate, se confruntă cu această boală.
Sâmburii de caise au fost folosiți încă din timpuri străvechi în
scop terapeutic, fiind considerați un remediu extraordinar pentru
problemele respiratorii precum astmul, bronșita sau tusea
cronică. Sâmburii de caise sunt folosiți pentru stimularea
imunității, pentru vindecarea afecțiunilor respiratorii sau ale
stomacului, precum și în tratamentul cancerului de sân,
cancerului pulmonar, cancerului de colon, problemelor de
memorie (boala Alzheimer) și litiazei biliare.
Ca mod de administrare, adulții pot consuma 5-10 sâmburi pe
zi, iar copiii până la 6 ani 1-2 sâmburi pe zi. Ca și în cazul
semințelor de măr, se recomandă îndrumarea unui medic
fitoterapeut competent.
Recomandări suplimentare:
Consumul regulat al acestor semințe prezentate în articol este
recomandat ca metodă de prevenire sau ca o completare la
tratamentul acestei boli. Fie că sunt utilizate pentru prevenție,
fie ca tratament, este necesar ca semințele să fie luate sub
supraveghere medicală și în cantități optime, deoarece unele
dintre acestea pot avea efecte negative dacă sunt consumate în
mod excesiv.

Cartofii prăjiţi: îi eliminăm sau nu din
dietă?
Nicola VERONESE, dr. Ken LEE

multe şanse de moarte prematură faţă de cei care consumau mai
rar.
Raportul a inclus 4440 de persoane cu vârste cuprinse între 45
si 79 de ani, înscrise într-un program care urmărea modalităţile
de prevenire şi tratare a osteoartritei genunchiului. Cercetătorii
au studiat participanţii pe o perioadă de 8 ani şi i-au întrebat
despre dieta lor – inclusiv cantitatea de cartofi prăjiţi
consumată.
Autorul studiului, Nicola Veronese, cercetător la Institutul de
Cercetare Clinică şi Educaţie în Medicină din Padova, Italia, a
declarat că s-a concentrat pe cartofi deoarece legătura dintre
consumul lor şi riscul de deces nu a mai fost studiată înainte.
Unele studii au descoperit faptul că aceştia ridică şansele de a
avea boli de inimă şi alte afecţiuni medicale, spune Veronese.
Înainte de a elimina totuşi cartofii prăjiţi pentru totdeauna, iată
câteva aspecte de luat în considerare. În primul rând, studiul nu
a determinat exact cauzele deceselor participanţilor. „Aceste
decese ar fi putut să nu aibă nimic de-a face cu dieta – ar fi
putut fi legate de un simplu accident de maşină, la fel de bine”,
spune dr. Ken Lee, profesor în cadrul departamentului de ştiinţă
şi tehnologie alimentară din cadrul Centrului de Inovare a
Alimentelor din cadrul Universităţii din Ohio.
În al doilea rând, se baza pe memoria participanţilor despre ceea
ce au mâncat. Aceasta este una dintre formele cele mai puţin
sigure de a studia dieta, spune Lee.
Totuşi, acest fapt nu înseamnă că ar trebui să consumi cartofi
prăjiţi în cantităţi uriaşe sau să abuzezi de orice fel de mâncare
prăjită. Alimentele prăjite sunt bogate în grăsimi, în calorii şi
adesea în sare. Câteva studii, inclusiv unul publicat în 2014, au
legat alimentele prăjite cu probleme serioase de sănătate cum ar
fi diabetul de tip 2 şi bolile cardiace.
O altă îngrijorare legată de alimentele prăjite se bazează pe
acrilamidă, o substanţă chimică ce se formează în alimentele
gătite la temperaturi ridicate, cum ar fi alimentele prăjite şi
coapte. Acrilamida s-a demonstrat a fi o cauză de apariţie a
cancerului, în studiile pe animale.

Cu toţii savurăm din când în când o porţie de cartofi
prăjiţi, dar ce se petrece atunci când abuzăm de consumul
lor? Ce efecte au aceştia asupra sănătăţii noastre? Este,
oare, bine sau nu să îi eliminăm total din dietă?
eşi legătura dintre consumul de cartofi prăjiţi şi
obezitate ori bolile de inimă este bine cunoscută, un
studiu publicat recent leagă consumul cartofilor prăjiţi
şi de riscul decesului.

D

Studiul a constatat faptul că persoanele care au consumat cartofi
prăjiţi de mai mult de două ori pe săptămână au dezvoltat mai
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Atunci când mâncarea este gătită la căldură foarte mare, un
aminoacid – asparagină – din alimente reacţionează cu
zaharurile pentru a produce acrilamidă. Această substanţă
chimică se poate forma în multe alimente prăjite, dar este
deosebit de comună în cartofi, care sunt bogaţi în glucide
(amidon).
În concluzie – sunt sau nu dăunători cartofii prăjiţi pentru
sănătatea ta? Cu siguranţă consumul crescut de cartofi prăjiţi şi
prăjeli de orice fel este nerecomandat, dar dacă mica ta plăcere
constă într-o porţie ocazională, nu te grăbi să îi elimini de tot
din dietă!
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precum Statele Unite, Canada, Australia, Noua Zeelandă,
Irlanda și Marea Britanie.

Numărul copiilor obezi a crescut de 10 ori
în ultimii 40 de ani
Majid EZZATI, Fiona BULL
Numărul copiilor obezi la nivel mondial a crescut de
zece ori în ultimii 40 de ani, ajungând la 124 de milioane,
potrivit unui studiu dat publicității în luna octombrie 2017
de Organizația Mondială a Sănătății (OMS).
ercetarea, cel mai amplu studiu epidemiologic de până
acum, realizată de OMS împreună cu Imperial College
London, a calculat și comparat indicele de masă
corporală (IMC) – un indicator calculat pe baza raportului dinte
greutate și înălțime – pentru aproximativ 130 de milioane de
copii și adolescenți, din 1975 până în 2016.

C

Rata obezității în rândul copiilor și adolescenților, la nivel
mondial, a crescut de la mai puțin de 1% (echivalentul a cinci
milioane de fete și șase milioane de băieți) în 1975, la aproape
6% la fete (50 de milioane) și 8% la băieți (74 de milioane) în
2016. Per total, numărul copiilor obezi a crescut de la 11
milioane în 1975, la 124 de milioane în 2016. Acestora li se
adaugă 213 milioane de copii supraponderali, dar care nu se
încadrează în categoria obezității.

Dintre țările cu venituri mari, SUA au cea mai mare rată de
copii obezi.
Pentru a remedia acesta problemă „statele ar trebui să tindă spre
reducerea consumului de alimente ieftine, ultraprocesate, cu o
densitatea calorică mare, sărace în nutrienți. De asemenea, ar
trebui redus timpul petrecut de copii în fața ecranelor și în
activități sedentare, promovând o mai mare participare la
activități fizice, recreative și sportive”, spune Fiona Bull,
directoare de programe pentru supravegherea și prevenirea
bolilor netransmisibile în cadrul OMS.
„Aceste date ne reamintesc și subliniază ideea că obezitatea
este o problemă de sănătate la nivel global care amenință să se
agraveze în viitor dacă nu luăm măsuri urgente”, avertizează
Fiona Bull.
Studiul a fost publicat în revista The Lancet cu ocazia Zilei
mondiale împotriva obezității, marcată la 11 octombrie.

«Țeapa» gripei aviare

„În ultimele patru decenii, rata obezității în rândul copiilor și
adolescenților a crescut semnificativ și continuă să crească în
țările cu venituri mici și mijlocii. Țările dezvoltate au
înregistrat o stagnare în ultimii ani, deși se mențin la cote
ridicate”, a declarat Majid Ezzati, autorul principal al studiului,
profesor la departamentul de sănătate publică din cadrul
Imperial College London.
„Această tendință îngrijorătoare reflectă impactul politicilor și
tendințelor de marketing din industria alimentară care au ca
efect costuri ridicate ale alimentelor nutritive, inaccesibile
familiilor și comunităților sărace. Rezultatul va fi o generație
de copii și adolescenți obezi care prezintă un risc mai mare
pentru anumite boli, cum ar fi diabetul. Trebuie să luăm măsuri
astfel încât hrana nutritivă și sănătoasă să fie disponibilă atât
acasă, cât și la școală, în special pentru familiile și
comunitățile sărace, precum și reglementări și taxe care să
protejeze copiii de alimentele nesănătoase”, a precizat
profesorul Ezzati, citat într-un comunicat postat pe site-ul OMS.

Anunţată cu surle şi trâmbițe ca fiind cea mai mare
pandemie care va ataca vreodată omenirea, capabilă să
răpună până la jumătate din populaţia planetei, „gripă
aviară” nu a fost altceva decât o sperietoare anume creată
spre a-i face pe pământeni să tremure doar când văd o biată
găină picotind de somn...

Dacă tendința se va menține, numărul de copii obezi la nivel
global îl va depăși pe cel al al copiilor subponderali (care în
2016 era de 75 milioane de fete și 117 milioane de băieți) până
în 2022, la nivel global.

upă ce luni în şir mass-media internaţională, la rândul
său convinsă de realitatea ameninţării, a avertizat
asupra pericolului, tot mai mulţi oameni au început săşi dea seama că au fost victimele unei uriaşe manipulări. O
manipulare din care de pierdut au pierdut, desigur, cei mai
săraci locuitori ai Terrei, şi de câştigat au câştigat, cine
altcineva, decât cei deja foarte bogaţi...

În 2016, cea mai mare rată a obezității a fost înregistrată în
Polinezia și Micronezia – 25,4% în rândul fetelor și 22,4%, în
rândul băieților – urmate de țările vorbitoare de limbă engleză

Astfel, potrivit prestigiosului cotidian britanic The Independent,
una dintre principalele beneficiare ale acestei psihoze a fost
compania biofarmaceutică americană Gilead, printre ai cărei
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acţionari se număra şi Donald Rumsfeld, Secretarul Apărării al
SUA. Această companie a obţinut profituri consistente din
vânzarea medicamentul Tamiflu (Gilead deţinea drepturile de
distribuire în SUA a acestui produs, fabricat de gigantul
farmaceutic elveţian Roche), considerat a fi cel mai eficient
împotriva gripei aviare.
După cum a relevat chiar postul de televiziune CNN, guvernul
american a comandat doze în valoare de 58 de milioane de
dolari din acest medicament pentru soldaţii americani cantonaţi
în străinătate, și câteva zeci de milioane de doze pentru uzul
civililor, deşi nicio găină de peste Atlantic n-a „strănutat”
măcar... Nu doar Rumsfeld, ci şi alţi politicieni americani au
fost implicaţi în această afacere, de pildă fostul secretar de Stat,
George Shultz, membru în consiliul de administraţie al Gilead,
unde era coleg cu soţia fostului guvernator de California, Pete
Wilson.
Alte 60 de ţări au comandant cantităţi mari de medicamente
anti-virale, ca măsură de prevedere. Tamiflu nu vindecă boala,
în schimb luat imediat ce simptomele acesteia se fac simţite, îi
poate reduce severitatea. Interesant este faptul că, după cum
releva publicaţia pakistaneză Daily Times, compania Gilead a
avut pierderi masive în anul 2003, pentru ca după doar un an,
atunci când isteria gripei aviare a fost lansată în lume, profitul ei
să crească la 44 milioane de dolari. În anul 2005, profitul a fost
şi mai mare, de 161 de milioane!
Nici în Europa lucrurile nu au stau diferit, dar aici interesele
care au primat nu au fost doar cele ale concernelor
farmaceutice, ci şi cele ale magnaţilor din industria alimentară,
decişi să elimine total concurența micilor producători şi a
fermierilor. Nimeni nu a contestat existența virusului H5N1, dar
numeroşi cercetători au arătat că virulența acestuia a fost mult
exagerată. Faptul că în anii dinaintea isteriei aviare, la o
populaţie de peste un miliard de locuitori, cât are China, au
murit din cauza gripei aviare o sută de oameni, nu justifica
deloc avertismentele pompieristice ale OMS – ca o comparaţie,
formele banale de gripă ucid anual zeci de mii de chinezi şi
nimeni nu se alarmează! Că lucrurile au luat-o razna a
recunoscut şi fostul ministru al Agriculturii din Spania, Elena
Espinosa Mangana, care a declarat unui post de radio că „ideea
unei pandemii printre oameni este ceva ce ţine de sciencefiction, momentan gripa aviară este exclusiv o problemă
veterinară.”
Asta în vreme ce dr. Anna Thorson, de la institutul suedez
Karolinska, aprecia că simptomele prin care virusul H5N1 se
manifestă la oameni sunt mult mai blânde decât se estimase,
deci apariţia unei pandemii, similare celei de gripă spaniolă din
1918, era total exclusă.
Aşadar, lăsând la o parte exagerările concernelor farmaceutice
din marile state ale lumii, interesate în menţinerea tam-tamului
mediatic, gripa aviară nu a fost mai periculoasă, la oameni,
decât un guturai, dar l-a costat bani buni pe contribuabilul din
Statele Unite, Europa Occidentală şi de aiurea. Şi, revenind la...
găinile noastre, am putea spune că, obligaţi să accepte stricteţea
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normelor UE în privinţa acestei „primejdii”, bieţii români,
popriţi în carantină, fără apă şi provizii şi cu găinile masacrate,
s-au resemnat să renunţe la puiul la ceaun preparat ca la mama
acasă şi să se mulţumească doar cu faimoasele „pulpe
americane”...

Mezelurile – ce conțin ele cu adevărat?
Carnea în sine nu este un aliment sănătos, iar
substanțele adăugate la prepararea produselor din carne
agresează și afectează chiar și mai mult organismul.
acă nu ați optat încă pentru un regim alimentar
echilibrat, ovo-lacto-vegetarian, este foarte util să știți
ce conțin salamurile, cârnații, șunculițele și alte astfel
de preparate pe care obișnuiți să le consumați.

D

Mezelurile conţin aditivi foarte periculoşi, cum ar fi: nitraţi şi
nitriţi de sodiu şi potasiu (de la E-249, la E-252), fosfaţi (de la
E-339 la E-343) şi polifosfaţi (de la E-450 la E-452) de potasiu,
sodiu, calciu, magneziu.
În prezenţa proteinelor, nitriţii se transformă într-o substanţă
care favorizează apariţia cancerului de stomac. În doze foarte
mari, nitriţii dau o toxicitate acută, care împiedică sângele să
mai transporte oxigen.
Sugarii şi copiii mici sunt foarte sensibili la aceste substanţe,
care le creează probleme respiratorii.
Un aditiv pe care producătorii îl folosesc ilegal şi frecvent în
mezeluri fără a fi sancţionaţi este amidonul modificat. Conform
Ordinului nr. 975/1998 privind aprobarea normelor igienicosanitare pentru alimente, amidonul nu este admis în produsele
din carne. Totuşi, mezelurile conțin amidon cu nemiluita,
deoarece acest aditiv are proprietatea de a reţine multă apă,
mărind cantitatea produsului, dar înlocuind de fapt, carnea.
Ce ingrediente conțin produsele procesate din carne
Chiar dacă au fost siliţi de legi să treacă pe etichete toate
componentele reţetei, producătorii din România se feresc să
dezvăluie cantităţile adevărate de carne dintr-un produs. Dintr-o
listă de aproximativ 20 de ingrediente, doar unul singur este
carne. Restul sunt fosfaţi, nitriţi, nitraţi, arome sintetice şi
coloranţi, multă sare şi multă apă. În ultima vreme, au apărut tot
soiul de aditivi care n-au fost testaţi toxicologic, dar pe care
producătorii au început să-i folosească intens. Între cei mai
periculoşi sunt fosfaţii, care împiedică fixarea calciului în oase.
Imaginaţi-vă ce înseamnă asta pentru copii. Glutamatul
monosodic potențează gustul și dă impresia că alimentul este
delicios. Stimulează pofta şi te face să mănânci încontinuu.
Efectul nu apare imediat, dar în timp duce la obezitate. Aspectul
de „delicios” al mezelurilor este dat în mare parte de făina de
soia sau de amidonul de cartofi, care pot reprezenta chiar 40%
din compoziţia unui parizer sau a unui salam ieftin. Soia în stare
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pură, nemodificată genetic, a ajuns să fie cel mai sănătos
ingredient dintr-un salam.
Peştele afumat
Peştele afumat este mai greu de digerat din cauza fumului, care
pe deasupra mai conţine şi substanţe nocive. Prin afumare,
peştele îşi pierde o parte din calităţile nutritive.
Crenvurștii din ce sunt făcuţi?
Crenvurştii conţin în cea mai mare parte tocătură de oase,
tendoane, pieliţe, grăsime și tot ce mai rămâne din carcasa de
pasăre după ce se ia carnea. Sunt plini de bacterii ce ne pot
îmbolnăvi: salmonella, răspunzătoare de toxiinfecţiile
alimentare şi campilobacter, o bacterie care favorizează
cancerul de stomac. Aceste bacterii se găsesc la suprafaţa
carcasei de pasare, pe piele, iar atunci când carcasa este tocată,
bacteriile se amestecă în toată masa produsului care, chiar dacă
este preparat termic, rămâne infectat până la consumul propriuzis.
Ce intră în compoziţia unui salam?
Salamurile conţin: 60% slănină şi şorici, 17% carne de calitate
inferioară, adică ceea ce se poate prelucra din picioare şi gât,
mix de condimente (sare, boia, piper), sau extract de
condimente, adică aditivi care imită gusturile condimentelor,
faină de soia 20%, antioxidanţi, colorant (carmin), glutamat de
sodiu (E-261), nitriţi, nitraţi, pastă de usturoi, zahăr. Toate
acestea se pun în malaxoare, apoi se ambalează în membrane
artificiale (plastic), se zvântă şi se afumă industrial într-o
cameră unde, teoretic, ar trebui să stea cel puţin cinci zile. În
cele mai multe cazuri însă, se adaugă agent de afumare, pentru a
grăbi procesul.
Ce reţetă standard se foloseşte de obicei în prepararea
cârnaţilor?

potasiu). Nitritul de sodiu previne creşterea bacteriei ce
provoacă botulismul, măreşte timpul de valabilitate al
produsului, stabilizează culoarea roşie a cărnii procesate şi dă
aroma specifică.
Ce ingrediente găsim în parizer?
Parizerul de porc conţine 80% slănină şi şorici de porc, 10%
carne de pasăre dezosată mecanic (în care intră oase măcinate),
faină de soia, proteină vegetală, amidon, condimente – sare,
usturoi, coriandru, boia de ardei, potenţiatori de gust, coloranţi
(carmin). După amestecare, compoziţia se fierbe timp de 20 de
minute în apă, la 75°C. Amidonul şi fibrele din soia dau starea
de saţietate. În schimb, este greu de digerat. Carnea dezosată
mecanic este pasta rezultată din dezosarea carcaselor de pasare,
care este prelucrată cu utilaje.
Şunca presată, pastrama şi cotletul de porc sunt mai puţin
prelucrate sau pot să conţină şi ele ingrediente nocive?
Proporţiile de carne diferă în funcţie de reţetă. Şunca ţărănească
conţine: 70% carne procesată mecanic (are în compoziţie
slănină, urme de oase, şorici), proteine din soia, toată gama de
antioxidanţi, colorant – carmin. Carnea se injectează cu o
soluţie de saramură, apoi trece prin malaxoare de trei ori. Prima
malaxare se face la o oră după injectarea cu saramură, a doua la
24 de ore după depozitarea la frig şi încă o dată la 48 de ore
după maturare. Apoi, compoziţia se pune în forme metalice,
care se ţin la un tratament termic de 75°C. După răcire, formele
se ambalează în pungi de plastic, în vid.
Pastrama de porc conţine: carne dezosată de la pulpă, spată şi
muşchiul de pe spate. Se taie în şuviţe, se sărează, după care se
trece printr-un sos condimentat cu praf de ceapă şi de usturoi,
antioxidanţi, coloranţi, agenţi de afumare şi potenţiatori de gust.
Carnea stă în sos timp de 3 până la 5 zile, apoi se scoate şi se
leagă cu sfoară. Se injectează cu o soluţie de saramură de 2040%, apoi se ambalează în pungi de plastic, în vid. Afumarea se
face cu fum lichid, care conţine cele mai cancerigene
hidrocarburi – cele policiclice aromate.
Cotletul de porc conţine: cotlet de porc şi un strat de slănină
de 0,5-1 centimetri. Carnea, tăiată şuviţe, se injectează cu
saramură 20-40%. Injectarea se face manual sau cu o maşină
specială cu ac. Se pune apoi într-un sos condimentat cu usturoi,
boia, piper şi coriandru, unde se lasă timp de mai multe ore. În
sos se mai adaugă antioxidanţi şi potenţiatori de gust.
Pateurile ce ingrediente conţin? Dar cele vegetale?

Cârnaţii de porc conţin carne de porc cu slănină şi şorici (60%),
proteină vegetală din soia, apă 20%, sare, condimente şi arome,
stabilizatori (dipolifosfat de sodiu şi potasiu), antioxidanţi (acid
ascorbic, izoascorbat de sodiu), nitrit de sodiu, potenţiator de
gust (glutamat monosodic), zaharuri (lactoză, dextroză),
colorant natural (carmin), conservanţi (nitrit de sodiu şi nitrat de
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Pateul este un preparat culinar de consistenţă cremoasă, obţinut
în casă sau industrial, din diverse ingrediente, cum ar fi: carne
de porc, de vită, de peşte (ton), şuncă, ficat, unt, smântână,
condimente, sare, aditivi alimentari, arome. Cel mai renumit
este paté de foie gras, obţinut din ficatul de gâscă sau raţă,
special crescute în acest scop. Ficatul obţinut de la aceste gâşte
sau raţe este hipertrofiat şi infiltrat cu grăsime. Acest ficat este
transformat în pastă prin amestecare cu unt, lapte, uneori cu
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ciuperci rare şi foarte scumpe (trufe). Acest paté se consumă de
obicei pe pâine prăjită, ca aperitiv, preţul lui fiind însă
prohibitiv.
Pateurile industriale fabricate astăzi sunt foarte deosebite de
pateul ultrafin foie gras de gâscă sau raţă. Iată o compoziţie
tipică a unui pate industrial: ficat de pasăre 20%, apă, carne de
pasare, ulei vegetal nehidrogenat, proteină vegetală din soia,
amidon din porumb, sare iodată, condimente, amidon din grâu,
extract din condimente, muştar, arome, stabilizatori (polifosfaţi
E-452), sirop de glucoză, emulgatori (esterii glicerici ai acidului
citric E-472), agenţi de îngroşare (gumă guar E-412, gumă
xantan E-415), antioxidanţi (acid citric E-330), ascorbat de
sodiu E-301), potenţiator de aromă (monoglutamat de sodiu E621), colorant (carmin E-120), conservant (nitrit de sodiu E250). Conţine alergenii: soia, gluten, muştar.
Pe piaţă există şi variante de post, pateuri vegetale care, din
păcate, reproduc compoziţia celor din ficat-carne, conţinând:
apă, ulei vegetal hidrogenat (margarină) sau nehidrogenat,
proteină din soia, sare iodată, extract de condimente, muştar,
arome, stabilizatori (polifosfaţi E-452), emulgatori (săruri ale
acizilor graşi E-470, ş.a.), agenţi de îngroşare (gumă guar E412, caragenan E-407), amidon din grâu şi porumb, sirop de
glucoză, zaharuri, potenţiator de aromă (glutamat monosodic E621), legume deshidratate, antioxidant (acid ascorbic E-300),
acidifiant (acid citric E-330), făină de roşcovă (E-410),
coloranţi (caramel E-150, roşu carmin E-120), extract de
paprika. Conţin alergeni de tipul: gluten, ţelină, muştar, soia.

ridicată cu altele inferioare: şorici, grăsime, tendoane, organe,
urechi, stomacuri;
- introducerea unor aditivi pentru reţinerea apei (gumă
caragenan E-407, coloranţi, E-120 carmin, polifosfaţi E-452,
amidon E-1404, E-1440), izolate, concentrate, texturate
proteice, făină de soia, alte ingrediente sau condimente în
cantităţi mari sau neautorizate.
Descoperirea falsului în cazul substituirii cărnii de calitate cu
una inferioară se face prin aflarea conţinutului de colagen, care
se caracterizează prin abundenţa aminoacidului hidroxiprolină.
Metoda este foarte utilă la produsele obţinute din carne tocată
(mezeluri, pateuri). Acest aminoacid, împreună cu purinele şi
unii aditivi, pot declanşa crize de gută la suferinzii de
hiperuricemie. Astfel de produse sunt contraindicate şi
suferinzilor
de
boli
hepato-renale,
cardiovasculare,
cerebrovasculare, suferinzilor de cancer. Înlocuirea proteinei
din carne cu proteină vegetală, de exemplu din soia, sau prin
adaos de ingrediente şi/sau aditivi, apă, amidon, polifosfaţi,
sare, azotaţi/azotiţi este întâlnită frecvent la produsele:
- crude: carne tocată, pastă de mici, cârnaţi proaspeţi;
- pasteurizate: rulade, muşchi, şunci;
- afumate: cârnaţi, slănină, costiţă;
- pasteurizate şi afumate la cald: crenvurşti, parizer, salamuri,
cârnaţi;
- afumate la cald, pasteurizate, afumate şi uscate (de exemplu
salam de vară);
- semiconserve şi conserve din carne cu adaos de legume.

Cum se pot falsifica aceste produse din carne?
Cele mai des întâlnite şi, în acelaşi timp, cele mai periculoase
practici frauduloase folosite la fabricarea şi comercializarea
cărnii şi produselor derivate sunt:
- substituirea cărnii de calitate superioară cu carne de calitate
inferioară, de exemplu înlocuirea cărnii cu carne dezosată
mecanic cu valoare biologică şi calitate microbiologică scăzute;
- punerea în vânzare a cărnii alterate, al cărei defect este mascat
prin prelucrare şi transformare în specialităţi, cu adaosuri de
condimente, aditivi alimentari (E-uri), alte ingrediente;
- substituirea cărnii unui animal cu carne provenind de la alte
animale, pentru care trebuie menţionată obligatoriu originea:
carnea de porc amestecată cu carne de măgar, nutrie, cal sau
carne provenind de la specii necomestibile (câine, pisică);

Deseori, în tehnologia modernă se utilizează carnea congelată,
care are capacitate redusă de reţinere a apei. Pentru a-i mări
capacitatea hidratare, se adaugă în reţeta produselor din carne
diferiţi hidrocoloizi: săruri de fosfor E-452, polizaharide
modificate, amidon modificat E-1404, E-1440, E-1420,
carboximetilceluloză E-468, E-466.
Din cauza prezenţei glucidelor de tip amidon, produsele din
carne, care în mod natural au index glicemic zero, se transformă
în produse „moderne”, care au index glicemic, solicitând
suplimentar pancreasul. Amidonul este o asociere
nerecomandată cu proteinele animale, deoarece împiedică
digestia acestora, provocând balonarea şi procesele de
putrefacţie din colon, ceea ce creşte riscul de cancer de colon.
Această asociere a proteinei animale cu amidon şi grăsimi
animale accelerează şi apariţia supraponderalităţii şi obezităţii.
Diabeticii trebuie să ia în considerare amidonul conţinut în
astfel de produse.

- procesarea sau comercializarea cărnii prelevate de la animale
moarte, tăiate în agonie sau bolnave, care le fac improprii
consumului uman;
- falsificarea produselor din carne, cum ar fi: carne tocată, pastă
de mici, preparate din carne (cârnaţi, mezeluri, salamuri,
muşchiuleţ, jambon, specialităţi), semiconserve şi conserve din
carne, prin înlocuirea unor componente cu o valoare mai
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"Suntem victimele unui experiment
alimentar criminal”
Dr. Maria CHIRILĂ
„În ţara asta, dacă vrei să faci un lucru bun, te aşteaptă o
armată de mori de vânt. Asta e concluzia tristă a sufletului meu.
Spitalul creştin Chrstiana, pentru care am muncit pe brânci,
împreună cu soţul meu, ani în şir, a fost ajutat de autorităţi să
dispară. Era un spital pentru săraci, pentru cazurile sociale,
care altfel nu pot fi ajutate. Aveam şi asistenţă spirituală,
lucrau şi măicuţe alături de personalul medical. La noi s-a
tratat, printre alţii, şi Petre Ţuţea. Dar nu s-au lăsat până nu
ne-au închis!”
Nici nu apucase să iubească. Avea 18 ani şi deja învăţa să
moară. Medicii au trimis-o acasă, la Curtea de Argeş, să-şi
aştepte sfârşitul. Copila se chinuia îngrozitor. De atâta durere,
mama ei a făcut infarct şi a fost operată de inimă.
Povestea Alexandrei a început cu o hepatită B. Boala evolua
urât, aşa că părinţii au adus-o în Bucureşti. După zeci de
investigaţii, la spitalele Colentina şi Matei Batş, a trecut pe
tratament cu interferon, apoi cortizon, câte 80 mg, timp de trei
luni. Numai că Alexandra se simţea tot mai rău. Se umflase, o
dureau toate oasele, îi căzuse părul: „M-am internat cu o boală,
respectiv hepatită, şi am ieşit din spital cu vreo zece boli: diabet
medicamentos, blocaj renal, ciroză hepatică… E o crimă
cortizonul ăsta!” Şi medicii erau îngroziţi, nu ştiau cum să-i
spună că moare. Şi au luat-o pe departe, că poate o salvează
Dumnezeu. Ceea ce s-a şi întâmplat. Alexandra are acum 21 de
ani şi este studentă la litere, în Piteşti. O frumuseţe de fată,
veselă, luminoasă, cu poftă de viaţă. Doar consultaţiile
periodice, la un centru medical de homeopatie şi fitoterapie, îi
mai aduc aminte de calvarul prin care a trecut. Pentru că, aţi
înţeles, Dumnezeul invocat de doctori nu a vindecat-o chiar
direct. Ci printr-un „înlocuitor” al Lui, de foarte multe ori.
Medicul Maria Chirilă.
Cei care doresc sa consume doar produse naturale, fără E-uri şi
alte surprize nocive, îşi pot face cumpărăturile de la magazinele
Naturalia, deschise in zonele Floreasca şi Moşilor, din
Bucureşti. Găsiţi aici tot felul de bunătăţi, de la pâine la
bomboane, de la brânză de capră la pastramă de porc şi vită. Nu
uitaţi ceaiurile, sucurile şi uleiurile aromate.
Nu consumaţi acelaşi aliment o perioada lunga de timp
Şi în homeopatie se aplică zicala „ce-i prea mult nu-i sănătos”.
Chiar dacă, în esenţă, e bun. Aşa că Maria Chirilă ne atrage
atenţia să nu consumăm acelaşi ceai, aliment sau orice alt
produs o perioadă foarte lungă de timp. Pentru că asta duce la o
simptomatologie. Ceaiul de sunătoare, de pildă, altfel benefic,
dă nevralgii destul de grave: „La un moment dat, am avut o
pacientă tânără, frumoasă, dar cu nişte cearcăne imense, până la
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jumătatea feţei, şi cu o stare generală foarte proastă. Am
întrebat-o, din prima, ce mănâncă. Şi mi-a spus că hrana ei, de
doi ani, se rezumă doar la grâu încolţit”.
Centrul Medical Naturalia nu seamănă deloc unei clinici
obişnuite. Atmosfera de aici pare mai degrabă o răsplată pentru
gropile, praful şi mizeria din Voluntari, pe care le înfrunţi ca să
ajungi pe strada Mircea Marinescu. Când, dintr-o dată, peisajul
se schimbă brusc. Parcă ai ajuns nu doar într-un alt oraş, ci chiar
într-o altă ţară. Un asfalt perfect, case cochete, fără să fie palate
cu turnuleţe, inundate de verdeaţă. La numărul opt, dai peste o
adevărată oază de sănătate. Un laborator în care se fac produse
naturiste, un magazin cu mărfuri ecologice, un depozit în care
se pun plante la uscat, o recepţie pentru pacienţi, nişte cabinete
de consultaţie. Sala de aşteptare e un adevărat regal al
naturalului şi bunului gust. Flori, multe flori, icoane şi citate din
cărţile sfinte, câteva vitrine cu mostre din ceaiuri, tincturi, uleiuri, creme şi alte produse naturale. Pacienţii care îşi aşteaptă
rândul au pe masă un coş cu felii de pâine ecologică. De
departe, cea mai bună pe care am gustat-o vreodată. „Udată” cu
un ceai roşiatic, hibiscus, ni se spune, e genul de gustare care îţi
merge direct la suflet. Doamna doctor Maria Chirilă nu prea are
timp de întrebări. Ne invită în cabinet şi începe, direct, să ne
certe. Sigur, nu pe noi, două bucăţi de ziarişti, ci pe noi, aşa, în
general, ca victime ale acestei minunate ţări. în care boala parcă
ar fi o sarcină de partid şi de stat. Pentru că facem tot ce se
poate ca să ne îmbolnăvim. Cât mai mult, cât mai grav: „Toată
nenorocirea asta cu bolile provine de la stilul de viaţă, de la
ceea ce mâncăm. Am făcut un calcul şi, în fiecare zi, prin
alimentele de pe piaţă, mâncăm în jur de 250-300 de substanţe
chimice. Cum vreţi să reziste organismul la o asemenea
agresiune? Pâinea cea de toate zilele, de pildă, are nu mai
puţin de 14 afânători, dintre care unii cancerigeni. Prin sare,
cea iodată, că de alta nu avem, luăm în fiecare zi o doză de
cianură. Laptele praf pentru copii conţine 28 de substanţe
chimice, inclusiv piatră vânătă, folosită la stropitul viilor,
pentru dăunători. Toate sunt scrise pe cutii, adică e la vedere,
nu trebuie decât să le citiţi. Cine avizează acest experiment
alimentar criminal? în toate ţările civilizate, E-urile sunt
controlate foarte strict. Numai la noi se folosesc haotic, fiecare
producător pune ce şi cât vrea. De ce să încarci un aliment
oarecare cu 15 E-uri, când el este foarte bun în stare naturală?
Doar dacă vrei să-i creşti preţul, că şi otrăvurile astea sunt
scumpe. Şi cam aşa se întâmplă, culmea sadismului, trebuie să
îi şi plătim bine ca să ne omoare. Sau dacă vrei, ca politică de
stat, să fie cât mai mulţi oameni bolnavi. Şi să dezvolţi industria
farmaceutică. Mult mai rentabilă, la noi, decât industria de
armament, de pildă.
Cel puţin aşa spun statisticile oficiale!"
După ce ne-a muştruluit bine, „terapie” pe care o aplică şi
pacienţilor, spre binele lor, doctoriţa Chirilă ne-a mărturisit că
s-a apropiat de homeopatie şi fitoterapie din nevoie. A întâlnit
foarte multe cazuri care nu puteau fi rezolvate prin tratamente
alo- pate. După ce a terminat medicina, s-a specializat în
imunologie şi alergologie. Vedea tot timpul că, la ieşirea din
spital, pe fişa pacienţilor scria ameliorat. Or, în starea lor, pe
fond, nu prea era nimic ameliorat: „Am văzut sute de alergii la
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medicamente şi am înţeles că e împotriva codului genetic pe
care îl avem să înghiţi zeci de asemenea chimicale pe zi. Nu
puteam să rezolv aceste cazuri doar prin medicina clasică”.
Şansa a venit în 1982, sub forma unei burse, pe homeopatie, la
Academia Regală din Londra. Cu chiu, cu vai, a reuşit să
strângă 160 de lire sterline, din puţinii bani de buzunar pe care
îi avea. Şi-a cumpărat o mică bibliotecă de cărţi de specialitate,
s-a întors în România şi s-a pus pe treabă.
Principiul homeopatiei poate fi rezumat prin expresia „cui pe
cui se scoate”. Ceea ce te îmbolnăveşte, la un moment dat, te
poate şi vindeca, într-o diiuţie controlată şi particularizată
pentru fiecare caz. Homeopatia tratează cauza bolii, nu doar
efectul, şi priveşte pacientul ca un întreg, nu-l împarte pe bucăţi:
inimă, ficat, plămâni, cap, picioare etc. De aceea, la prima
consultaţie se face anamneza, adică un fel de istorie personală a
pacientului. Homeopatul se interesează de toate afecţiunile
avute vreodată, în cursul vieţii, de analize medicale sau
observaţii de la alţi medici, de comportamentul alimentar şi de
viaţă, de traume fizice sau psihice suferite, de antecedentele de
familie ş.a.m.d. Când „tabloul” este complet, urmează instruirea
alimentară. Pentru că o vindecare pe cauză începe întotdeauna
cu detoxifierea organismului. Tratamentul pro- priu-zis este
individualizat pentru fiecare pacient. Granulele homeopate,
produse din lactoză, de un laborator din Bucureşti, se
impregnează cu tincturile active în farmacia de la Naturalia. Pe
loc, funcţie de diagnostic. „Bobiţele”, cum le numesc pacienţii,
se ţin sub limbă, până se topesc. în cadrul terapiei, ele se
combină cu produse din plante, ceaiuri, tincturi, unguente,
uleiuri. Tincturile-mamă sunt importate din Anglia şi Germania.
Plantele se culeg de pe la noi, de la altitudini mari, de peste
1.500 m, ca să fie cât mai nepoluate: din Bucovina, Munţii
Căliman şi Munţii Banatului.
Ema Mădălina Popescu, una dintre fiicele familiei Chirilă, a
terminat Facultatea de medicină generală din Viena şi s-a specializat, evident, în homeopatie. Chiar dacă se află la început de
drum, „pe fruntea ei scrie”, deja, că va duce mai departe
misiunea nobilă a Centrului Medical Naturalia.
Gama afecţiunilor vindecate de Maria Chirilă este foarte
largă: boli imunologice, alergii, boli de ficat, digestive,
cardiace, renale, biliare, reumatice… Practic, orice boală poate
fi învinsă printr-un asemenea tratament. Dacă pacientul îl
urmează întocmai. Chiar şi cancerul, în faze incipiente. Dacă
metastazele sunt multiple, însă, imunitatea nu mai poate fi
„resuscitată”. Doamna doctor ne atrage atenţia că, în lupta cu
această boală cumplită, alimentaţia corectă este primul ajutor.
Orice substanţă chimică introdusă în organism este o nouă
agresiune care provoacă noi celule tumorale. Ca durată, un
tratament homeopat durează câteva luni, dacă pacientul vine la
timp. Numai că asta nu se prea întâmplă. Homeopatia este
destul de puţin cunoscută în România, aşa că oamenii apelează
la ea doar ca la ultima speranţă, după ce au epuizat toată gama
de spitale clasice şi medicamente de sinteză. Care, de regulă, fac
bine într-o parte şi strică în zece: „Medicina alopată trebuie săşi schimbe concepţia, să realizeze că medicamentele luate cu
pumnul nu sunt o soluţie, că există variante naturale, mai eficiente şi lipsite de agresivitate. Antibioticele, de pildă, şi-au
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pierdut efectele principale şi rămânem doar cu cele secundare.
Homeopatia îşi propune, în esenţă, profilaxia îmbolnăvirii. O
atitudine de viaţă, care să ne ferească de boli. Pentru că degeaba
ameliorăm astăzi o infecţie, să zicem, cu un medicament, şi
mâine ravagiile produse de el în organism ne provoacă afecţiuni
mult mai grave. în China, la un moment dat, exista un împărat
care plătea medicii în funcţie de câţi oameni erau sănătoşi, nu
după câţi bolnavi tratau. Cred că spre asta trebuie să tindem şi
noi”.
Pentru o viaţă sănătoasă şi pentru a trata cât mai corect
diverse afecţiuni, dacă le avem, regratata dr. Maria Chirilă
ne recomandă câteva „reţete” generale:
• beţi sucuri de cătină, echinaceea şi isop, pentru că ele cresc
imunitatea
• în loc de antibiotice, luaţi uleiuri esenţiale de eucalipt şi
cimbru
• consumaţi cât mai multe alimente-medicament: hrean (cel mai
bun antibiotic); ridiche neagră (depurativ, detoxifiant); sfeclă
roşie (mare furnizoare de fier); andive (adevărate minuni pentru
afecţiunile hepato- biliare); leurdă (antitumoral natural)
• beţi trei - patru căni de ceai pe zi: de porumbe şi hibiscus
(antistres); de măceşe (macerat de seara până dimineaţa este
sănătate curată pentru cardiaci). Sursa: revistaflacara.ro

Guma de mestecat este plină de substanțe
chimice ce pot afecta grav sănătatea
Guma de mestecat a devenit un element nelipsit din
poșete și buzunare, multitudinea de reclame cu care suntem
bombardați prezentând-o ca pe un produs indispensabil
dacă dorim să ne păstrăm sănătatea danturii.
ar cât este de sănătoasă guma de mestecat? Vă
prezentăm în continuare ingredientele pe care le conține
și pericolele la care vă expuneți atunci când o
consumați.

D

Extrem de puține persoane au citit lista de ingrediente de pe
pachetele de gumă de mestecat și, cu siguranță, dintre cei care
au citit-o, peste 70-80% la sută nu au înțeles nimic. După cum
veți vedea, aceste produse sunt printre cele mai toxice
„alimente”, mulți dintre noi expunându-și zilnic, în mod
voluntar, organismul la atacul substanțelor pe care le conțin.
Îndulcitori
În funcție de firma producătoare sau de tipul de gumă de
mestecat, aceasta poate conține între 1 și 6 îndulcitori. Cei mai
cunoscuți sunt sorbitolul și aspartamul. Mai există și maltitol,
manitol, acesulfam, xilitol etc. Câteva dintre efectele
sorbitolului și aspartamului asupra organismului sunt: slăbirea
sistemului imunitar, hipotensiune, afecțiuni cardiovasculare,
retinopatie, cataractă, dureri abdominale, flatulență, balonare,
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dureri de cap, spasme musculare, depresie, probleme de vedere
etc. În foarte multe gume se folosesc mai mulți îndulcitori,
fiecare venind cu „doza” lui de efecte nedorite.
Arome naturale și artificiale
De obicei aromele naturale sunt mai mult arome artificiale dacă
ținem cont că acestea trec prin foarte multe etape până ajung în
produsul final. Să nu vă imaginați că atunci când este produsă o
gumă de mestecat cu aromă „naturală” de pepene sau de
căpșuni vine cineva și aruncă acolo un kilogram de căpșuni sau
câteva felii de pepene. Aromele naturale sunt substanțe extrase
din diverse materii prime de origine animală sau vegetală și au
fost procesate cu ajutorul unor substanțe mai mult sau mai puțin
naturale. În cazul extragerii aromelor prin intermediul unor
substanțe artificiale, o mică parte din acestea rămâne în extras.
Este aproape imposibil să produci o substanță ce este 100%
pură. Despre aromele artificiale nu mai are niciun rost să
insistăm. Un aspect amuzant este acela că producătorii de arome
artificiale susțin că ele sunt la fel cu cele naturale sau chiar mai
bune. În realitate, aromele „naturale” sunt puțin mai spre natural
decât cele artificiale, iar afirmațiile de mai sus reprezintă doar
lupta între producătorii celor două tipuri de arome sau între
procesatorii ce le folosesc în produsele lor.
Coloranți artificiali și naturali
În cazul coloranților se aplică cele spuse despre aromele
„naturale” și chiar dacă există coloranți din morcovi, sfeclă
roșie etc., aceștia sunt substanțe extrem de procesate. Sunt
multe studii care arată că acești coloranți nu au efecte adverse
grave. Putem trage concluzia că de fapt au efecte adverse, doar
că mai ușoare, ca diaree, balonare, dureri de cap etc. Coloranții
alimentari naturali pot fi obținuți chiar și din gândaci. Cei mai
folosiți coloranți în gumele de mestecat sunt: oxidul de titan,
roșu 40, tartrazina și curcumina. Coloranții artificiali pot fi
cancerigeni și pot produce multe alte afecțiuni. În cazul copiilor,
aceștia pot produce sindromul de hiperactivitate și deficiență de
concentrare.
Gumele de mestecat mai conțin:
- bază de gumă – un amestec de cauciuc, rășină și elastomeri ce
conține și acetat de vinil, substanță posibil cancerigenă;
- uleiuri parțial hidrogenate – pline de grăsimi trans și similare
uleiurilor parțial hidrogenate din margarină;
- glicerol – provoacă dureri de cap, amețeală, balonare, greață și
diaree;
- BHA – cancerigen pentru animale;
- agenți de îngroșare și glazurare – gumă de caruba, gumă
arabică, gumă guar, gumă Xantan. Acestea sunt substanțe
produse cu ajutorul microorganismelor sau prin sinteză chimică
și pot produce diaree, balonare, alergii etc.;
- acid citric – aditiv alimentar ce produce iritarea mucoaselor și
distruge smalțul dentar.
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Alte efecte ale gumei de mestecat
- Atunci când mestecați gumă, organismul, crezând că este ora
mesei, secretă inutil salivă și enzime și astfel puteți avea
probleme digestive grave.
- Guma de mestecat poate să distrugă aparatele dentare, smalțul
dinților și plombele.
- Din cauza consumului frecvent de gumă de mestecat, mușchii
implicați în masticație obosesc, producând dureri de cap. În
acest mod se uzează inutil articulațiile mandibulei, ceea ce
poate produce dureri pe perioade îndelungate.
Concluzii
Guma de mestecat este un „aliment” aproape 100% artificial, iar
ingredientele nu au nicio valoare pentru organism. Ingredientele
prezentate mai sus au efecte grave asupra sănătății și nu trebuie
să vă lăsați păcăliți de reclamele în care guma de mestecat este
prezentată ca fiind salvatorul dumneavoastră. Guma de mestecat
are și câteva efecte benefice, dar acestea nu pot fi comparate cu
efectele negative. Pe internet se găsesc diverse „studii” care
arată că guma de mestecat este un produs miraculos și că trebuie
să ne facem un obicei din a o folosi după fiecare masă. Conform
acestor „studii”, guma de mestecat crește inteligența, puterea de
concentrare, vă ajută să slăbiți, albește dinții, regenerează
smalțul etc. În cadrul acestor „studii” nu se prezintă însă și
costurile efectelor „benefice”.
Cine credeți că a plătit pentru aceste studii? Vă invităm pe
dumneavoastră să răspundeți la această întrebare. Cei care
doresc o alternativă la guma de mestecat o pot înlocui cu o
picătură de ulei de mentă bio (alimentar). Guma de mestecat nu
trebuie consumată de copii și de femeile însărcinate sau care
alăptează.

Raport al ONU: Pesticidele nu sunt
absolut necesare pentru securitatea
alimentară global
Hilial ELVER

Canalele oficiale de comunicare sunt folosite adeseori
pentru a transmite obsesiv mesajul că este nevoie de
cantități tot mai mari de pesticide pentru protecția față de
diverșii dăunători a culturilor agricole, precum și a
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proviziilor de alimente, care asigură hrănirea populației
planetei.
ar un recent raport al ONU arată că teoria conform
căreia pesticidele sunt indispensabile pentru securitatea
alimentară a națiunilor este doar un mit.

D

Potrivit The Guardian, raportul ONU denunță practicile
corporațiilor producătoare de pesticide, acestea fiind acuzate de
„negare sistematică a efectelor dăunătoare”, „marketing
agresiv, lipsit de etică” și intervenții pe lângă diferitele guverne
în vederea obstrucționării proceselor de introducere a
restricțiilor la folosirea pesticidelor. Raportul evidențiază că
pesticidele au un impact catastrofal asupra mediului ambiant și
a sănătății umane, fără să ajute cu nimic la combaterea
foametei, în țările lumii a III-a. Piața pesticidelor este una în
care se vehiculează sume mai mari de 50 de miliarde de dolari,
an de an, în timp ce numai din cauza intoxicațiilor acute cauzate
de pesticide își pierd viața circa 200.000 de persoane anual.
Hilial Elver, raportor special la ONU, a declarat că: „Utilizarea
mai multor pesticide nu are nimic de-a face cu eradicarea
foametei. (…) Noi suntem capabili să hrănim 9 miliarde de
oameni, în ziua de azi. Producția de alimente este în creștere,
dar problema principală este legată de sărăcie, inegalitate și
distribuție.” Creșterea producției de pesticide pare să ofere
beneficii doar marilor companii, care le produc și le distribuie.

Adevărul șocant despre mafia industriei
farmaceutice este dezvăluit de un insider
Vania ATUDOREI, microbiolog român,
directorul Companiei Sterigen din Canada

farmaceutice de mare prestigiu din Canada, dar și primul
microbiolog care conduce o astfel de instituție (pentru că, până
acum, pentru astfel de posturi erau preferate persoane cu
pregătire managerială, economiști sau posesori de MBA.)
Pe lângă slujba de director general la Sterigen, el predă la două
colegii, unul în Montreal și unul în Ontario, și este consultant al
ACDI (Agence Canadienne de Developpement International).
Așadar, vorbește din interior și știe cel mai bine despre ce este
vorba în legătură cu interesele companiilor farmaceutice și cu
isteria gripei porcine. Este microbiolog de top, originar din
Botoșani. Spune multe lucruri pe față, chiar dacă este evident că
nu poate spune chiar tot sau nu poate merge până la capăt.
În anul 2009, dl Vania Atudorei a acordat un interviu postului
Radio Cluj, în emisiunea „Observator științific”. Este o mărturie
absolut limpede și inatacabilă, care zguduie toată construcția de
nisip a terorii „pandemice”, care urmărește să ne bulverseze
viețile, să ne înfricoșeze și să ne facă sclavii vânzătorilor de
medicamente și de vaccinuri.
Iată câteva fragmente din acest interviu:
– Se face o afirmație referitoare la cancer, cum că, de fapt,
industria farmaceutică din întreaga lume este cea care nu
permite rezolvarea cancerului, se spune că ar exista deja
medicamente și terapii, dar cu toate acestea pentru această
industrie este mai profitabil să producă citostatice.
– Parțial, e adevărat. Industria farmaceutică e și o industrie
necinstită, ipocrită, care vrea să facă profituri și chiar le face din
plin. Pot să vă dau un exemplu. Tratăm sinuzita cu antibiotice –
se folosea la început tetraciclina și ulterior s-a descoperit un alt
antibiotic, de 10 ori mai puternic. Dar cu toate acestea industria
farmaceutică n-a vrut să-l fabrice, deși era mult mai eficient și
trebuia luat numai o dată pe zi, nu de 3-4 ori, ca tetraciclina.
Această industrie și-a zis: „Deja am instalații care m-au costat
milioane de dolari; ce fac apoi cu ele și cu vechile
antibiotice?”
E și o industrie extrem de conservatoare, care vrea să facă profit
cu orice preț. La un moment dat, dacă tratamentele pentru
anumite boli devin prea ieftine, aceasta nu le convine, pentru că
le scad profiturile. Medicamentele nu sunt întotdeauna eficiente.
De exemplu, vaccinul pentru gripă fabricat anul trecut [în anul
2008, n.n.] a fost eficient numai în 40-45% din cazuri. Deci să
nu ne facem iluzii cum că e o industrie impecabilă, căreia navem nimic să-i reproșăm. Etica e departe de ea. În fond,
industria asta e privată, este pe mâna unor oameni de afaceri, și
ce-i interesează pe ei sunt doar câștigurile.

Nu e un „conspiraționist”, nu e un profan, nu e nici
măcar un specialist de rând sau cineva care ar avea vreun
interes împotriva Big Pharma.
entru că este el însuși managerul general al unei astfel de
companii din Canada – Sterigen. Vania Atudorei este nu
numai primul român ajuns în fruntea unei companii

P
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– Se vorbește tot de mâna unor oameni de afaceri și când e
vorba de acest virus AH1N1, gripa porcină. Care este punctul
dvs. de vedere, ca microbiolog? Cât este adevăr și cât este
neadevăr?
– Adevăr e cam 30%, iar neadevăr 70%. Sunt convins că unii
ziariști au fost atunci plătiți să facă mult zgomot pentru nimic.
– De cine au fost plătiți?
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– De către companiile farmaceutice care fabrică vaccinurile
gripei și medicamente pentru gripă, deoarece în lume există
numai două companii care fabrică acest tip de medicamente,
care sunt mai mult sau mai puțin eficiente. De fapt, nu sunt
eficiente nici măcar pentru 50% din populație. E vorba de
compania Hoffmann-La Roche din Basel, Elveția, care fabrică
Tamiflu și de cea mai mare companie din Anglia,
GlaxoSmithKline. Aceste companii au tot interesul să-și vândă
medicamentele și să facă profituri mari. Ca urmare a psihozei
alarmiste ce a fost induse, foarte multe țări au cumpărat cantități
enorme, de milioane de dolari, care vor expira și în final vor fi
aruncate. Iar medicamentele astea sunt cumpărate din bani
publici, din impozitele și taxele noastre...

40.000? Dacă mergem în farmacii și apoi aruncăm la gunoi mai
mult de jumătate din medicamentele care sunt acolo, atunci
populația va fi mult mai sănătoasă, aceasta pot să v-o garantez.

(…) Vă dau ca exemplu gripa aviară. Acum doi ani [raportat la
data la care a avut loc interviul, n.n.] a existat psihoza cu gripa
aviară? Da! S-au făcut pronosticuri că această gripă se va
transforma într-o pandemie? Da! Ei bine, n-a existat nici măcar
o epidemie la nivelul unei țări, darămite o pandemie [iar ulterior
OMS a schimbat definiția pandemiei, reducând condițiile, ca s-o
poată declara, n.n.]. Gripa la păsări și la porci există de când au
apărut speciile acestea pe pământ. Nu e ceva nou. Gripa vine în
fiecare an din Hong-Kong, pentru că acolo sunt sate unde
chinezii dorm în aceeași camera cu rațele, cu găinile, cu porcii,
iar virusurile animale se transmit la om, suferind uneori mutații.
Iar astăzi se mai transmit chiar și prin traficul aerian, care
transportă peste un miliard de pasageri anual, ceea ce reprezintă
destul de mult, raportat la populația planetei. Deci în fiecare an
avem gripă, nu e ceva nou. Știți dvs. că în fiecare an mor mult
mai mulți oameni de gripă decât de SIDA? Și cine moare?
Persoanele în vârstă, care au o imunitate scăzută. Se face mult
zgomot pentru nimic! Dacă era, într-adevăr, să fie o pandemie,
ar fi fost ca în anul 1918, când se estimează ca au existat între
10 și 20 milioane de morți de gripă. O pandemie se propagă
repede, nu așa, că azi au murit 10, și mâine mai mor 5,
poimâine 2 ș.a.m.d. (…) Se iau și măsuri. Problema e să nu se
cadă în paranoia și într-o extremă, să nu se exagereze. Pentru că
în cazul gripei aviare s-au cheltuit miliarde de dolari. Au fost
multe țări care au cumpărat medicamente și vaccinuri. Între
timp, acestea au expirat și au fost aruncate. Or, banii ăștia erau
din buzunarele noastre și nu erau deloc justificați!

În 1998, Kodak avea 170,000 de angajați și vindea în
întreaga lume 85% din hârtia foto. În doar câțiva ani,
modelul lor de afacere a dispărut și au dat faliment. Ce s-a
întâmplat cu Kodak se va întâmpla cu o mulțime de
industrii, în următorii 10 ani. Și majoritatea oamenilor nu
conștientizează acest proces.

Uneori, această paranoia chiar este dorită. De ce? Pentru că în
acest timp, toate companiile care fabrică măști își vând
măștile… și în realitate măștile au o eficacitate ZERO! Măștile
astea sunt praf în ochii noștri, n-au nicio eficiență! Și totuși sunt
țări care cumpără milioane de măști ca să-și protejeze populația.
(n.n.: La noi, o știre din acea vreme suna astfel: „Vor fi
distribuite 7.000 de măşti şi 60.000 de litri de dezinfectanţi în
şcolile din Bucureşti”, și un comunicat CSAT spunea că „s-a
luat decizia suplimentării fondurilor pentru achiziția de
echipamente, medicamente, mijloace de protecție și vaccinuri”.
) Hai să fim serioși! Politica farmaceutică o fac oamenii de
afaceri, milionarii și miliardarii, în cârdășie cu guvernele.
Industria farmaceutică este pe primul loc ca profit, pentru că ei
pot să fabrice un medicament cu un dolar și să-l vândă cu 20...
La ora actuală există pe glob 40.000 de medicamente diferite.
Organizația Mondială a Sănătății a făcut o listă a
medicamentelor esențiale. Știți câte a reținut? 300! Vă dați
seama că de la 300, care sunt esențiale, aceștia au ajuns deja la

179

Evoluția societății poate surprinde
omenirea în următorii 20-30 de ani și
întrebarea este: suntem pregătiți să
acceptăm și să NE adaptăm noilor
orizonturi?

N

e-am fi imaginat, în 1998, că 3 ani mai târziu nu se vor
mai face fotografii pe hârtie fotografică? Cu toate
acestea, camerele digitale au fost inventate în 1975 iar
primele au avut doar 10.000 de pixeli, Dar a urmat legea lui
Moore. La fel se va întâmpla și cu toate tehnologiile
exponențiale; la început a fost o dezamăgire pentru o lungă
perioadă de timp până să devină, în doar câțiva, ani mult mai
avansate și populare.
La fel se întâmpla acum cu inteligența artificială,
sănătatea, automobilele autonome electrice, educația,
imprimarea 3D, agricultura și locurile de muncă.
Bine ați venit la a patra Revoluție Industrială.
Bine ați venit în Epoca Exponențială.
Software-ul va reorienta majoritatea industriilor
tradiționale în următorii 5-10 ani. Uber este doar un instrument
software. Nu deține nicio mașină, Dar este acum cea mai mare
companie de taxi din lume. Airbnb este cea mai mare companie
hotelieră din lume, cu toate că nu deține niciun fel de
proprietăți.
Inteligența artificială:
Calculatoarele devin exponențial mai bune în înțelegerea
lumii. În acest an, un calculator depășește cel mai bun jucător
de Go (un joc strategic is complex, comparat cu șahul) din
lume, cu 10 ani mai devreme decât era de așteptat.
În SUA, tinerii avocați deja nu primesc locuri de muncă.
Datorita IBM Watson (Watson este un sistem computerizat cu
inteligență artificială, capabil de a răspunde la întrebări puse în
limbaj natural), puteți obține consiliere juridică (până în prezent
pentru lucruri mai mult sau mai puțin de bază) în câteva
secunde, cu o precizie de 90%, comparativ cu o precizie
de70% atunci când este efectuată de către om. Așa că, dacă
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studiati dreptul, opriti-va imediat. Vor fi cu 90% mai puțini
avocați în viitor, doar specialiștii vor rămâne.
Watson oferă deja asistență medicală în diagnosticarea
cancerului, de patru ori mai precisă decât asistența medicală
umană.
Facebook are acum un software de recunoaștere a
formelor, care poate recunoaște fețele mai bine decât oamenii.
Până în anul 2030, computerele vor deveni mai inteligente
decât oamenii. În jurul anului 2020, întreaga industrie va începe
să fie reorientată. Nu veți mai dori să dețineti o mașină. Veti
solicta o mașină printr-un simplu apel telefonic, mașina va
apărea la locația dumneavoastră și vă va conduce la destinație.
Autovehicule autonome: în 2018 se estimează că vor
apărea pe piață primele mașini care se autoconduc.
Nu va fi necesar să o parcati, veți plăti doar pentru
distanța parcursă și poate fi productiva în timpul conducerii.
Copiii noștri nu vor primi un permis de conducere și nu
vor deține o mașină.
Orașele se vor schimba, deoarece vom avea nevoie de 9095% mai puține masini decât astăzi. Vom putea transforma
fostul loc de parcare în parcuri. La nivel mondial, 1,2 milioane
de oameni mor annual în accidente de autovehicule. Acum
avem câte un accident la fiecare100.000 de km; cu conducere
autonomă, numărul va scădea la un accident la fiecare 10
milioane de km. Acest lucru va salva un milion de vieți în
fiecare an.
Cele mai multe companii de automobile ar putea ajunge în
stare de faliment. Companiile auto tradiționale încearcă o
abordare evolutivă și construiesc doar o mașină mai bună, în
timp ce companiile tehnologice (Tesla, Apple, Google)
revoluționează industria construind un calculator pe roti (o
mașină computerizată)..
Inginerii de la Volkswagen și Audi sunt complet îngroziți
de Tesla (companie de masini electrice). Companiile de
asigurări vor avea probleme masive deoarece fără accidente
polițele de asigurare vor deveni de o sută ori mai ieftine.
Modelul lor de afaceri de asigurare auto va dispărea.

Energia electrică va deveni incredibil de ieftină și
curată/nepoluantă. Producția solară se află pe o curbă
ascendentă deja de 30 de ani, dar numai acum se poate vedea
impactul. Anul trecut, a fost produsă la nivel mondial mai multă
energie solară decât energie fosilă (neregenerabilă). Prețul
pentru energia solară va scădea atât de mult încât toate
companiile de cărbune vor ieși din afaceri până în anul 2025.
Energia electrică ieftină va duce la o abundență de apă
ieftină. În cele mai multe locuri nu lipsa apei este o problemă, ci
accesul la apa potabilă. Imaginați-vă cum va fi dacă toți vom
putea avea oricâtă apă curată vrem, aproape gratis.
Sănătate: sunt în curs de dezvoltare dispozitive medicale,
care sunt conectate la telefon, având funcția de a scana retina,
proba de sânge și respiratia, identificand astfel aproape orice
boală. Dotorita prețului mic, în câțiva ani toată lumea va avea
acces la medicina de clasă mondială, aproape gratuit.
Imprimare 3D: prețul unei imprimante 3D a coborât de la
18.000$ la 400 $ în 10 de ani. În același timp a devenit de 100
de ori mai rapidă. Toate companiile mari de pantofi au început
să printeze pantofi folosind tehnologia 3D. Piese de schimb de
avion sunt deja tipărite în 3D. Stația spațială are acum o
imprimantă care elimină necesitatea numărului mare de piese de
schimb, folosite în trecut.
Telefonia mobilă: la sfârșitul acestui an, noile telefoane
inteligente vor avea posibilități de scanare 3D. Vă veți putea
scana picioarele în 3D și printa acasă pantoful perfect. În China
au printat deja in 3D o clădire de birouri de 6 etaje. Până în
2027, 10% din tot ceea ce se produce, va fi printat 3D.
Oportunitati de afaceri: dacă vă gândiți la o nișă pe care
vreti să intrati, întrebați-vă:„În viitor, crezi că vom avea așa
ceva?" În cazul în care răspunsul este da, atunci cum poți face
ca acest lucru să se întample mai devreme? În cazul în care nu
funcționează și pe telefon, uită ideea.
Locuri de lucru: 70-80% din locurile de muncă vor
dispărea în următorii 20 de ani. Vor fi multe locuri de muncă
noi, dar nu este clar dacă vor exista suficiente într-un timp atât
de scurt.

S-a reuşit stocarea unui sistem de operare
pe calculator în… ADN-ul uman!

Industria imobiliară se va schimba…
Dacă vor putea lucra în timp ce fac naveta, oamenii se vor
muta din metropole, pentru a trăi într-un cartier mai frumos.
Mașinile electrice vor if folosite pe scară largă până în 2020.
Orașele vor fi mai puțin zgomotoase deoarece toate
mașinile vor funcționa pe bază de electricitate.
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Cât costă o asemenea tehnologie şi de ce cred oamenii de
ştiinţă că este utilă?

O

amenii de ştiinţă au dezvoltat ceea ce pretind că este cea
mai eficientă tehnică de stocare a datelor realizată
vreodată, chiar în interiorul ADN-ul uman. Pentru a stoca datele
în ADN acestea au fost convertite în stringuri binare de 1 şi 0,
iar ulterior au fost comprimate într-un singur fişier şi divizate în
stringuri binare scurte. Pentru a alege aceste stringuri şi pentru a
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le reaşeza la locul prestabilit, cercetătorii au creat un algoritm
denumit „fântână ADN”.
Utilizarea ADN-ului ca mediu de stocare nu este ceva nou,
tehnica a fost dezvoltată încă din 2012 de către cercetătorii de la
Universitatea Harvard, care au reușit să comprime o carte de
53.400 de cuvinte în codul genetic al moleculelor de ADN
sintetic, iar apoi le-au recitit folosind secvenţierea ADN-ului.
Însă acum este pentru prima dată când oamenii de ştiinţă au
reuşit să stocheze un film, un sistem de operare pe calculator,
precum şi un card cadou de la Amazon într-o mică părticică de
ADN.
„ADN-ul nu se va degrada în timp precum casetele audio sau
CD-urile, fiind cea mai sigură formă de stocare”, susţine Yaniv
Erlich de la Universitatea Columbia, unul dintre principalii
arhitecţi cibernetici ai acestui ultim experiment reuşit. Inclusiv
cei de la Microsoft sunt implicaţi în aceste cercetări, voci din
cadrul companiei declarând faptul că, cel puţin teoretic, astfel
de stocări de date sunt de 20 de ori mai eficiente decât cele
clasice. Totuşi, cel puţin în zilele noastre, stocarea în ADN este
extrem de costisitoare şi dificil de realizat la scară largă.
Crearea şirurilor binare costă 7.000 de dolari iar alţi 2.000 de
dolari trebuie investiţi pentru citirea datelor.

WikiLeaks ne dezvaluie cum CIA
infecteaza sistemele Windows

diverse subiecte acoperite de ghiduri, cum ar fi evitarea
programelor antivirus create de Symantec, Kaspersky Lab și
Microsoft, între altele. Există și un manual pentru „Stolen
Goods”, o componentă software care permite malware-ului
Grasshopper să rămână activ chiar și după ce un dispozitiv
infectat a fost repornit.
Grasshopper a fost creat ca un framework de dezvoltare care să
fie ușor de folosit. Astfel, acesta se bazează pe module
individuale care pot fi combinate rapid pentru a oferi suportul
necesar unei anumite operațiuni. Spre exemplu, oferă unelte
care pot să efectueze o analiză a sistemului-țintă înainte de
instalarea malware-ului pe acesta, asigurându-se că virusul va fi
instalat doar dacă PC-ul are configurația corectă. Utilizatorii pot
seta mecanismele de persistență sau de ascundere, astfel încât
acestea să fie în concordanță cu PC-ul spionat.
Această dezvăluire din Vault 7 nu este atât de surprinzătoare
precum cea în care ni se arată modurile în care CIA își ascunde
malware-ul. Marble este ansamblul uneltelor soft cu ajutorul
cărora sunt ascunse malware-urile create de către CIA. Aceste
unelte sunt folosite pentru a ascunde semnăturile creațiilor CIA
de scanările programelor antivirus, pentru a împiedica
tentativele de inginerie inversă în caz de detecție, dar și pentru a
nu permite țintelor să descopere de unde vine acest malware.

Facebook-ul e acel gen de lucruri pe care
nu-l prea poți ține sub control decât dacă-l
elimini total
Cum acționează facebook-ul? De ce ne ocupă atât de
mult timp din viață? De ce concedem să-i acordăm atât de
mult timp?
u avem încotro, la un moment dat o parte dintre noi
vom accepta că zăbovim în rețea mai mult decât ar fi
cazul. Ne tolerăm acest mod de viață cu seninătate,
devenim înțelegători față de meteahna de a căuta mereu ceva
nou în rețea. Totuși echilibrăm, într-un fel, situația. Dacă
suntem deturnați de la scopurile noastre, deoarece acordăm prea
multă atenție virtualului în dauna realului, încercăm măcar să ne
luăm revanșa, desfășurând în virtual exact acele activități pe
care le-am face și în viața reală. Astfel că lucrurile par să se
conformeze unei conviețuiri reciproc avantajoase, virtualul
ajunge să semene cu realul, ba chiar să îl depășească pe alocuri.
Și totuși, dacă stai să te gândești bine, rămâne ceva neîmplinit.
Nu e prea clar ce anume de la început, dar reușești să
întrezărești ceva până la urmă.

N
În seria de dezvăluiri Vault 7, făcute de WikiLeaks,
unele documente vorbesc despre „Grasshopper”, numele de
cod al unui set de aplicații folosite pentru crearea de
malware-uri care să fie folosite pe calculatoarele care
utilizează Windows.
ceste aplicații pot fi combinate în moduri diferite pentru
a crea diverse aplicații de supraveghere.

A

„Grasshopper este o aplicație folosită pentru a crea pachete de
instalare pentru calculatoare-țintă care au Windows”, se arată
într-un ghid de utilizare. Un operator folosește aceste aplicații
pentru a crea un executabil de instalare personalizat.
Manualele tehnice publicate de WikiLeaks arată cum CIA
spionează țintele care folosesc PC-uri cu Windows. Există
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Ești de acord că facebook-ul nu e academie, nu ține loc de
studii, de cărți citite, de prieteni reali, de discuții. Știi că toate
acestea sunt de neînlocuit, și că nimic din ce se află pe net nu-ți
poate da decât, cel mult, iluzia înlocuirii lor. Știi toate acestea,
ba chiar ai mai citit și despre dependența pe care poate s-o dea
accesarea internetului. Și totuși, nu poți face prea mult ca să te
vindeci. Trăiești cu o boală cronică, despre care știi că nu se
vindecă, dar te străduiești ca măcar să-i reduci simptomele, ba
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chiar și efectele. Nu mai contează ce se află în spatele acelor
indicii care apar mereu, important este că păstrezi aparența unui
om întreg și normal.
Ce se petrece? Facebook-ul e acel gen de lucruri pe care nu-l
prea poți ține sub control decât dacă-l elimini total. Să-i dai o
pondere limitată, astfel încât să nu-ți afecteze viața reală, este
aproape imposibil. Dar numai acesta ar fi un mod dezirabil de a
trăi. Studiile psihologice au arătat că dependența față de
tehnologie are aceleași efecte asupra creierului uman ca și
dependența față de substanțele halucinogene. Iar această
constatare ar fi de natură să ne modifice puțin abordarea
internetului, ba chiar să ne sperie. Știm că orice dependență este
un lanț care se pune libertății noastre. Astfel că, atunci când ne
lăsăm seduși de rețea, să avem în vedere că suntem mai puțin
liberi decât ne place nouă să ne închipuim.
Bine, dar de ce ar fi atât de rău mai mult facebook? Nu găsim
acolo tot ce vrem, ca și în viața reală, și încă mult mai ușor
decât în ea? Nu e un loc în care să cunoști destule lucruri noi, să
întâlnești oameni interesanți, să împărtășești cu ei idei,
sentimente, poze? E un loc unde poți citi lucruri pe care le-ai
citi și în afara internetului, și poți să intri în contact cu
personalități admirate, cu care în viața ta de muritor de rând, cu
siguranță nu ai avea niciun contact. De ce să ni-l înfățișăm că ar
fi atât de rău, ca o fiară sălbatică pe care trebuie s-o ții sub
control? Sunt întrebări la care este necesar să răspundem acum,
căci mai târziu s-ar putea să nu mai putem s-o facem, să nu mai
avem în fața cui sau chiar să uităm și noi de ce.
Suntem generația care a trăit o parte din viață în preistorie,
adică în epoca de dinaintea inventării internetului, și de aceea
știm că viața reală, chiar fără să fie frumoasă sau interesantă,
este singura reală și că, oricâte substitute ale ei ar exista, este
singura care poate fi trăită.
Înlocuim realitatea cu o formă aparent mai interesantă a ei, dar
care nu este, în ultimă instanță, decât iluzie. Însă realul, tocmai
pentru că pentru mulți este anost, tinde să se lase înlocuit de
lumi imaginare, mult mai atractive. De pildă, tot niște studii
psihologice foarte serioase ne spun că facebook-ul oferă
„recompense intangibile” prin like, share, comment, care
eliberează dopamină. Iar un exces al acestei substanțe duce la
hiperactivitate și la scăderea puterii de concentrare. Până la
urmă la asta se reduce efectul internetului, și în special al
rețelelor de socializare: e un drog, activează aceleași zone ale
creierului ca și substanțele halucinogene.
Prin urmare, ne alterează capacitatea de a gândi, ne reduce
capacitatea de a face bine activitățile specifice unei vieți
normale, interacțiunea cu familia, cu prietenii, munca sau
studiile. Dacă nu poate fi eliminată, dată fiind imensitatea ei,
cum poate fi totuși gestionată relația cu facebook-ul? Să
presupunem că ai reușit să treci de postările prietenilor care
afișează imagini de un kitsch înfiorător. Sau că, oricum, sari
repede peste ele. Să mai presupunem că sari și peste „postările
sugerate”, și tot ce mai e reclamă pe facebook. Acestea, oricât
de enervante ar fi, știi că vor exista mereu, căci e reclama care
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face site-ul să funcționeze. Oricum, și până aici, constați că ți-a
mâncat deja destul de mult timp, dar încă nu disperi. Continui
pentru că există câteva lucruri care îți fac plăcere aici. În
numele lor poți trece peste muntele de mediocritate, peste
reclame, peste tot ce este plictisitor. De obicei, sunt două-trei
persoane ale căror postări îți plac, pe care le urmărești, cu care
îți place să intri în dialog. Pot fi personalități culturale sau
oameni necunoscuți publicului larg. Sunt persoane pe care le-ai
întâlni cu drag și în afara internetului. Pentru o categorie de
oameni, acestea sunt cârligele cu care omul poate fi apucat.
Facebook-ul se leagă de pornirile noastre bune, de dorința de a
cunoaște, de a fi în preajma unor oameni pe care îi apreciem, de
a face schimb de idei, de a împărtăși gânduri, de a ne afla în
comuniune cu cei care au aceleași valori ca noi. Astfel, în ciuda
criticilor care i se aduc, a pericolelor dependenței pe care le
poartă cu sine, facebook-ul poate fi salvat ca spațiu în care
poate să existe schimbul de idei, în care poți să afli lucruri noi,
să discuți despre ceea ce te pasionează sau ți se pare important.
Dacă treci peste inevitabilele postări care n-au nimic de spus,
totuși îți poți selecta să primești acele noutăți care te
interesează, care vin cu un plus de cunoaștere, care îți provoacă
mintea la gândire, și pe care le-ai citi și în cărțile de hârtie, dacă
mai ai timp și de lecturi în afara netului.
În acest mod nu mai este o pierdere de timp, o servitute gravă
pe care să vrei să o contracarezi, un dușman pe care îți propui să
îl înfrângi. Te împaci cu facebook, deoarece ai reușit să găsești
înăuntrul lui acele lucruri care oricum te interesau și să reduci
impactul celorlalte.

Ar fi interesant de văzut cum au evoluat părerile despre internet.
Astfel, la începutul anilor 2000, într-un interviu, părintele
Galeriu vorbea despre posibilitățile pe care le deschide
internetul: „care este un rod al informaticii, un rod fericit, se
oferă, după înțelegerea mea, odată mai mult posibilitate
oamenilor să comunice”. Iar apoi, întrevăzând posibilitățile pe
care le deschide comunicării: „facă Domnul să ne aflăm în
adevăr și în iubire, în lumină și în iubire”. Exista atunci un
optimism, sau măcar părintele Galeriu îl avea, că prin internet
cuvântul mântuitor va ajunge instantaneu la oameni, că aceștia
se vor trezi, că prin intermediul lui va avea loc o revoluție
duhovnicească.
Câțiva ani mai târziu, când rețelele de socializare fac parte din
viața noastră, dar deja știm și ce efecte pot să aibă, Patriarhul
Daniel îndeamnă „a folosi cu discernământ mijloacele de
comunicare spre a comunica valorile Ortodoxiei şi de a intra în
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rețelele de socializare pentru întâlnirea cu omul de astăzi”. E
puțin schimbat tonul, primim comunicarea prin media ca pe o
necesitate în fața căreia nu putem să ne sustragem, dar suntem
permanent preveniți că sunt pericole, ni se cere să fim
responsabili și să avem discernământ.
În mod curent însă, oamenii nu mai văd beneficiile comunicării
nelimitate, a posibilității de a transmite mesajul creștin către
toată lumea, în speranța că oamenii își vor regăsi sensul la care
se pare că au renunțat. Acum nu mai vorbește nimeni despre
beneficii, probabil ne-am obișnuit cu ele atât de mult încât intră
într-un firesc care nu ne mai miră, în schimb suntem mereu
preveniți de pericolele dependenței care poate surveni, a
timpului excesiv petrecut online, îndoctrinării și manipulării la
care ne expunem.

Cu un prieten mă pot loga și dialoga pe facebook, pot citi ce
postări noi are, pot să-i răspund la ele sau să nu fac nimic.
Prietenul meu virtual e un spectru pentru mine, iar eu sunt un
spectru pentru el, dar putem comunica între noi ca și cum am fi
noi înșine acolo. Dar cu Dumnezeu nu mă pot loga astfel. El nare cont de facebook, nici nu e de găsit acolo. Nu trebuie să
uităm nicio clipă că El are alt locaș, că întâlnirea veritabilă cu
El, care este singura care ne-ar putea da sens, se petrece în altă
parte, în realitatea cea mai pătrunzătoare.

Facebook are un „dosar secret” pentru
fiecare dintre noi în care păstrează tot ceea
ce facem pe platforma de socializare
traducere și adaptare: Radu Ungureanu

Un articol recent din PressOne care se chema Cum să ieșim din
bula informațională, viza pericolul de a primi numai un anumit
tip de informații, ceea ce ne-ar face să avem o imagine parțială
și implicit falsă asupra realității. Nu e însă numai atât. În locul
entuziasmului începutului, care vedea o creștere și răspândire
nelimitată a cunoașterii, pe toți ne frământă azi posibilitatea că
putem fi mințiți și duși de nas, sau că nu mai putem să mai
ieșim din rețea și să trăim o viață reală.
În afară de asta mai e ceva, dacă urmărim să ne plasăm la un alt
nivel. E mai degrabă un sentiment decât o demonstrație
rațională. Simți că nu este în regulă să stai prea mult pe
facebook, înainte de a înțelege exact despre ce este vorba. Pe
facebook, ca și pe net în general, se pierde posibilitatea
transcendenței.
Transcendența dispare în sensul că nu mai există o deschidere
către o lume de dincolo de lume, ci apare o rămânere înăuntru,
în spațiul virtual, care le înlocuiește pe toate celelalte, fără însă
să fie vreunul dintre ele. Dumnezeu poate fi invocat pe
facebook, dar asta nu-l face prezent, căci nimic din ce este
prezent acolo nu este real.
Exprimarea (și) prin aceste mijloace de comunicare poate fi
utilă pentru a răspândi ceva valoros, și nu trebuie neapărat
ocolită apriori. În același timp însă, este necesar să nu se uite că
internetul e un loc gol, o non-prezență, că trăim numai dacă
viețuim și în afara lui. Ne secătuiește de vlagă, înlocuiește viața
cu artefacte, face imposibilă depășirea lui dinăuntru, așa cum se
petrece în lumea reală. Singura posibilitate este părăsirea
virtualului și intrarea în real, unde încă mai poți căuta ceva,
dacă nu ești anesteziat deja. Spațiul virtual, sau non-spațiul mai
degrabă, își este suficient sieși, este o iluzie care se autoîntreține și ne cuprinde pe toți cei ce ne livrăm ei. Rezultatul
este că ne pierdem discernământul. Dacă suntem prinși de vraja
virtualului, putem ieși temporar din el, să întrerupem conectarea
când mâncăm, dormim, muncim, mergem pe stradă etc, dar, de
fapt, îi rămânem captivi mereu, căci trăim permanent cu gândul
la ce mai e nou în rețea, ce postări interesante au mai apărut cât
timp a trebuit să ne îndeletnicim cu treburi din lumea reală.
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Te-ai întrebat vreodată ce informații păstrează
Facebook despre tine? Ei bine, este destul de ușor de
descoperit, însă s-ar putea să nu vă placă ceea ce veți găsi.
acebook stochează multe informații despre fiecare
utilizator, inclusiv imagini vechi, anunțuri pe care ați dat
click, conversații, documente distribuite în Messenger și
multe altele. Nick Whigham, reporter pentru New Zealand
Herald, a decis să afle cât de mult știe Facebook despre el.
Jurnalistul a fost surprins să afle că rețeaua de socializare a
strâns o cantitate mare de date despre el, unele despre care și el
uitase.

F

„A inclus copii scanate ale formularelor de închiriere de la o
proprietate anterioară pe care le-am trimis unor parteneri prin
intermediul Messenger, capturi de ecran ale transferurilor
bancare și toate conversațiile banale pe care le-am avut vreodată
pe platformă. Este un sentiment ciudat să constați că, într-un fel,
Facebook te cunoaște mai bine decât știi tu”, a notat jurnalistul
în reportajul său.
Site-ul stochează, de asemenea, date de recunoaștere facială,
nume și numere din lista dvs. de contacte, locurile de unde
v-ați conectat la platformă și multe altele. Puteți afla
memoria cache a datelor pe care le are Facebook cu ușurință.
Tot ce trebuie să faceți este să faceți clic pe triunghiul mic „în
jos” din colțul din dreapta sus al oricărei pagini Facebook. De
aici, faceți clic pe Setări, apoi accesați fila General și faceți clic
pe „Descărcați o copie a datelor din Facebook” din partea de
jos. După mai mult de o oră, veți primi un e-mail care vă spune
că datele dvs. sunt gata de descărcare.
Facebook a susținut de-a lungul timpului faptul că stochează
aceste informații în mod deschis, nu în secret, pentru a menține
platforma cât mai transparentă și pentru a-și ajuta terții să își
îmbunătățească serviciile: „Lucrăm cu companii terțe care ne
ajută să furnizăm și să îmbunătățim serviciile noastre sau care
folosesc produse publicitare sau produse conexe, ceea ce face
posibilă funcționarea companiei noastre și furnizarea de servicii
gratuite persoanelor din întreaga lume”, notează Facebook în
politica de date.
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Totuși, nu este singurul serviciu care face acest lucru. Spre
exemplu Google păstrează și el informații despre dvs. sursa:
http://www.iflscience.com/technology/heres-how-to-find-out-everythingfacebook-knows-about-you/;
http://www.nzherald.co.nz/business/news/article.cfm?c_id=3&objectid=120034

Experții spun că dacă îi oferi copilului tău
un telefon mobil este ca și cum i-ai da un
gram de cocaină!
Maya OPRESCU

În ultimii ani, telefoanele inteligente au acaparat
întreaga omenire. De la copii de doar câțiva ani, până la
vârstnici.

Odată cu dependența pentru tehnologie, au apărut efecte adverse
pe care nu le mai întâlnise până acum . Odată cu accesul liber la
diverse aplicații, rata pornografiei infantile a crescut. Nu este de
mirare faptul că adolescenții își trimit unii altora poze sau
filmulețe interzise persoanelor sub 18 ani.
Trimiterea unor astfel de mesaje s-a transformat în
normalitate în rândul adolescenților
Saligari a întâlnit paciente cu vârste de 13 sau 14 ani, care
vedeau trimiterea mesajelor pornografice o normalitate. Fetele
au fost convinse că un astfel de comportament este normal,
atâta timp cât adulții nu află nimic despre obiceiurile lor. Pentru
Saligari, aceasta este cu adevărat o problemă a secolului nostru
și crede că trebuie luate măsuri urgente pentru a combate
această dependență.
Dr. Richard Graham, psihiatru în cadrul spitalului Nightingale
susține părerea lui Saligari și adaugă câteva informații
suplimentare. El raportează faptul că părinții nu mai reușesc să
își tempereze copiii, în ceea ce privește utilizarea telefonului
mobil. Studiile lui arată că 4 din 10 părinți nu reușesc să își
împiedice proprii copii să folosească smartphone-ul. Iar
lucrurile par să se agraveze, deoarece mai nou, chiar și copiii de
șase ani mânuiesc extrem de bine tableta sau telefonul mobil.
Cea mai bună metodă de a stârpi această dependență

ceste telefoane au schimbat societatea într-un mod în
care nimeni nu s-ar fi așteptat, însă cercetătorii sunt de
părere că un telefon inteligent, oferit copilului tău este
echivalentul unui gram de cocaină. Se pare că dependența este
aceeași.

A

Poate fi vorba despre o dependență mai gravă decât cea față
de droguri sau alcool
Mandy Saligari, specialist în cadrul clinici de reabilitare din
Londra și psiholog pentru copii, a vorbit despre unele
descoperiri care te vor pune pe gânduri.

Saligari și Graham susțin că cea mai bună metodă de prevenire
și combatere a depedenței de telefonul mobil este introducerea
unui sistem riguros de reguli, atât acasă cât și la școală.
Acest program se numește „anestezia smartphone-ului” și
presupune utilizarea telefonului mobil doar atunci când este
impedios necesar. Cu siguranță la început copiii și adolescenții
vor face o criză asemănătoare oricărui dependent, însă aceasta
va dispărea treptat. Cei doi spun că părinții trebuie să fie foarte
fermi și să nu cedeze plânsetelor sau urletelor copiilor.
Încă mai poți salva copilăria fiului sau fiicei tale, fă-o și tu!

Saligari spune că: „Mereu le spun oamenilor că atunci când le
oferă copiilor o tabletă sau un telefon este același lucru cu a le
oferi un gram de cocaină sau o sticlă cu vin.”
Ea susține faptul că atunci când copiii sau adolescenții își petrec
timpul conversând cu prietenii pe Snapchat sau Instagram, își
formează o dependență asemănătoare celei de alcool sau
droguri.
Într-un studiu recent, realizat asupra copiilor cu vârsta între 12
și 15 ani, s-a demonstrat faptul că aceștia vedeau dificilă
adaptarea la o viață reală, fără smartphone.
Saligari se împotrivește utilizării telefoanelor mobile, de către
copii sau adolescenți, deoarece a observat o cerere cât mai mare
de servicii care tratează dependențe, în rândul copiilor și al
adolescenților.
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Buletinul electronic cu cip este
premergătorul implantului de cip, deci se
apropie îndeplinirea profeţiilor bilbice?
Proiectul de lege revizuit a fost prezentat încă din
martie 2017 de ministrul de interne, care i-a asigurat pe cei
care se tem de noul act că nu vor fi obligaţi să folosească
documentul cu cip.
entru ceilalţi, schimbarea aduce avantaje, în opinia
ministrului, iar noutatea este că şi bebelușii vor putea să
aibă noul act. „Va oferi garanţii suplimentare de
securitate, fiind un document imposibil de falsificat”, a
spus Carmen Dan.

P
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Noile cărţi electronice de identitate vor semăna cu cardul
bancar. Ideea este că îl vom putea folosi peste câţiva ani şi ca să
plătim taxe şi impozite. În plus, ne va scăpa de alt plastic.
Caracteristicile cardului de sănătate vor fi preluate de cartea
electronică de identitate. Practic, nu vom mai folosi cardul iar
toate datele vor fi incluse în noul buletin, datele fiind stocate cu
ajutorul unui cip special.

Grafic edificator ce a circulat ani de zile pe
internet dovedește că tehnologiile de
control mental chiar există...
John WHITE
... și că acestea sunt bine cunoscute de cel puțin 40 de ani!
Uimitor? Șocant? Sau pur și simplu este ceva la care era
deja cazul să ne așteptăm?
ehnologiile de control mental pot influența și controla
într-o mare măsură conștiințele, emoțiile, simptomele
fizice ale ființelor umane, le pot induce gânduri funeste
și le pot programa inclusiv să ucidă.

T
Cartea de identitate va fi schimbată când expiră cea veche, iar
cei care se tem că pot fi urmăriţi cu ajutorul cip-ului sau nu o
vor din motive religioase, au libertatea să folosească în
continuare vechiul tip de document.
Noutatea absolută este că această carte de identitate este
destinată inclusiv bebeluşilor şi copiilor. Aşadar şi cei de la 0 la
14 ani vor avea acest tip de buletin, iar valabilitatea în cazul lor
va fi de doi ani. Pentru persoanele cu vârsta între 14 şi 18 ani,
valabilitatea cărţii de identitate va fi de patru ani, iar pentru cei
cu vârsta peste 18 ani, va fi de zece ani.
„Pentru copiii care nu au încă 12 ani împliniţi nu se va solicita
amprentarea acestora”, a mai spus ministrul de interne.
Documentul electronic de identitate va cuprinde pe lângă datele
clasice şi amprentele posesorului. Ca să poată începe emiterea
lui, proiectul de lege trebuie să treacă de dezbaterea publică şi
apoi să fie votat de parlamentari. Până atunci, ministrul
Afacerilor Interne a ţinut să precizeze că: „persoanele nu pot fi
urmărite pe baza cip-ului conţinut în cartea de identitate”.
… poate că nu pot fi urmărite prin gps, oricum nu despre asta
era vorba, dar toate datele personale, inclusiv despre starea de
sănătate și situația financiară a persoanei, vor fi centralizate și la
cheremul autorităților.

În urma atacului armat realizat în interiorul Liceului Marjory
Stoneman Douglas din Parkland, Florida, ce a avut loc în data
de 14 februarie 2018, mai multe voci au început să se întrebe
dacă nu cumva principalul suspect, Nikolas Cruz [fost elev al
liceului din Parkland, ce fusese exmatriculat din niște motive
disciplinare nespecificate și care apoi s-a predat poliției fără să
opună rezistență], ar putea să fie în realitate Candidatul
manciurian [titlul romanului thriller al lui Richard Condon
referitor la fiul unei familii proeminente din politica americană
căruia i-a fost în prealabil „spălat” creierul pentru a deveni apoi
în mod involuntar un asasin al Partidului Comunist] perfect care
a fost programat să înfăptuiască o operațiune de tip „steag fals”
în numele Statului din Umbră.
Pentru cei naivi și ignoranți care încă se mai întreabă ce se
petrece – răspunsul este clar: controlul mental este deja o
REALITATE!
Actualmente există numeroase forme de control mental.
Mesajele ce sunt transmise intenționat prin televiziune definesc
și atestă o stranie realitate prin repetiție, repetiție ce se
realizează apoi oră de oră. Astfel acționează propaganda
industrială a publicității, ce modelează într-un mod viclean
dorințele, comportamentul și chiar normele sociale. Presiunea
adeseori insidioasă a grupului din care facem parte urmărește
manipularea și dresarea noastră, precum și inhibarea și inclusiv
cenzurarea opiniilor pline de bun simț și pertinente pe care le
avem. „Ce-or să zică apoi vecinii?”, este o mentalitate
manipulativă ce este susținută prin intermediul prejudecăților ce
sunt fabricate prin mass-media. Putem tocmai de aceea să fim
absolut siguri că ceea ce se numește inginerie socială
ÎNSEAMNĂ control mental. Aceasta este, de asemenea, o
știință behavioristă sofisticată, ce a fost adaptată în special
pentru modelarea insidioasă și manipularea cel mai adesea
nebănuită a ființelor umane în cadrul unor grupuri sociale. Dar
pentru a crea un ucigaș, ce este programat și manipulat din
umbră, inginerii controlului mental au nevoie de ceva mai mult.
Medicamentele alopate reprezintă cu certitudine un factor
important ce este utilizat pentru aceasta. În cazul majorității
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ucigașilor de acest fel, s-a urmat un modus operandi ce este
asemănător, în care aceștia au fost în prealabil mult timp
„tratați” cu medicamente ce întunecă mintea, ale căror efecte
secundare cumplite includ inducerea psihozei (fapt ce este clar
descris și înscris pe prospectele medicale…). Cei care nu au luat
niciodată astfel de substanțe nu le pot înțelege cu adevărat forța
funestă de remodelare pe care unele medicamente o comportă în
ceea ce privește inducerea unor porniri criminale sau
întoarcerea nebunească a minții unei ființe umane împotriva ei
înseși.
Un astfel de ucigaș bizar ce suferă de tulburări disociative este
apoi cu ușurință capabil să își ucidă o rudă în timp ce se află de
fapt într-o stare de totală inconștiență, pentru ca apoi
personalitatea principală să preia din nou controlul, iar ființa în
cauză să se descopere ulterior îngrozită în fața cadavrul rudei
respective și având cuțitul în propria sa mână…
Prin urmare este perfect posibil ca un individ ce a fost
marginalizat de societate, așa cum este cazul lui Nikolas Cruz,
aflându-se din plin sub efectul unei medicații periculoase (și, în
cazul său, inclusiv sub șocul morții mamei sale adoptive în luna
noiembrie a anului 2017 – eveniment în urma căruia el a rămas
orfan și singur), să își fi luat arma – de care astfel de copii
manipulați ajung să fie obsedați din cauza jocurilor video ce
sunt pline de scene de violență și pe care le joacă aproape la
nesfârșit, ore și ore în șir – să fi plecat să își împuște foștii
colegi de școală, pentru ca la numai 30 de minute după aceea să
ajungă să se întrebe cu o vădită perplexitate ce s-a petrecut cu
el.

„Lucrând deja sub patronajul DARPA, un cercetător de la
Universitatea din Arizona urmărește tocmai de aceea să
dezvolte și să implementeze o tehnologie transcraniană cu
ultrasunete pulsatorii ce ar putea fi implantată în căștile de
luptă, permițându-le în felul acesta soldaților să manipuleze
diverse funcții neurologice pentru a spori vigilența, pentru a
elimina stresul sau chiar pentru a reduce efectele leziunilor
traumatice ce ar putea să apară la nivelul creierului.”
O tehnologie cu ultrasunete pulsatorii… ar putea fi astfel
direcționată către anumite regiuni specifice din creier… cu
scopul tactic de a-i face pe soldați să devină imuni la frică sau ar
putea să le estompeze percepția asupra durerii ori mai mult
decât atât ar putea să le amplifice agresivitatea?
Cei mai mulți dintre noi ar putea însă spune, aflând despre toate
acestea: „Ce bine că o astfel de tehnologie nu poate transmite
ordine direct în capetele oamenilor!”. Dar gândind aceasta neam putea înșela profund!!! Există deja pe internet disponibile o
mulțime de informații despre tehnologia secretă ce este numită
„Vocea lui Dumnezeu”. Iar a nega prostește existența acestei
tehnologii secrete înseamnă a refuza anapoda să acceptăm o
mulțime de dovezi edificatoare ce vin deja în sprijinul acesteia.
O astfel de tehnologie înseamnă totodată o mare PUTERE de
influență ascunsă, și întotdeauna au existat și vor exista indivizi
dispuși să folosească în secret puterea pentru propriile lor
scopuri murdare sau criminale.

Radicalizarea aberantă este de asemenea o formă de control
mental ce operează în cadrul culturilor și al grupurilor teroriste.
Propaganda vicleană și alambicată ce este realizată adeseori
prin internet amestecă cel mai adesea adevărul cu poveștile
referitoare la islamiștii radicali, pe care ulterior îi prezintă ca pe
niște „victime nobile”, invitându-i indirect în mod insidios și pe
alții să adere la această cauză criminală. Sute de europeni albi,
atât bărbați, cât și femei, au fost radicalizați cu abilitate prin
intermediul postării unor astfel de mesaje pe internet și au fost
în felul acesta convertiți la Islamul radical, după care au plecat
să lupte în Siria.
Astfel de tehnici insidioase și cel mai adesea nebănuite sunt de
multă vreme utilizate de către Guvernul din Umbră, după cum
reiese de altfel chiar din raportul Institutului Regal Chatham
House din Londra referitor la operațiunile speciale secrete din
anii 1950, raport ce abordează într-un mod deschis subiectul
selectării candidaților dintr-un mediu „adecvat” (a se citi
„perturbat”) pentru a fi apoi modificați în agenți care execută cu
docilitate ordine stranii. Sau chiar în arme mortale. Este tocmai
de aceea necesar să știm că există într-adevăr de ceva vreme o
TEHNOLOGIE SECRETĂ propriu-zisă ce poate influența cu
ușurință în direcții malefice mintea umană!
În anul 2010, publicația științifică americană Popular Science a
scris despre un proiect al DARPA (agenție a Departamentului
Apărării al Statelor Unite) ce urmărește deja să instaleze
anumite caracteristice funcționale de control mental – în căștile
de luptă ale soldaților!
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Acest grafic ajută la clarificarea și mai ales la înțelegerea
principiilor
de
bază
ale
acestei
tehnologii:
Este necesar să luăm aminte că acest grafic expune informații
certe referitoare la o tehnologie ce era accesibilă în urmă cu 40
de ani! Putem însă să ne imaginăm cât de departe s-a ajuns în
zilele noastre, când putem fi localizați cu precizie chiar prin
intermediul dispozitivelor electronice pe care le folosim:
jocurile video dotate cu arme din cadrul consolelor (sisteme ce
sunt dedicate jocurilor video) PS4 și X-Box, ce presupun
conectarea jucătorului la un calculator ce prezintă o adresă IP
unică… în timp ce toate postările pe care le realizăm pe rețelele
de socializare sunt apoi analizate de o inteligență artificială mai
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ales pentru a prevedea atât personalitatea jucătorului cât și
susceptibilitatea sa la programare…
Și DACĂ aceasta chiar se petrece (și în fond de ce nu? Căci
acum deja este clar că ei pot să o realizeze), atunci toate acestea
înseamnă că un individ poate să fie cu ușurință controlat chiar
de la mare distanță prin intermediul acestei tehnologii, fiind –
dacă se vrea aceasta – programat fie să ducă docil la îndeplinire
o acțiune malefică precum un atac armat, fie să ajungă să creadă
că a realizat o astfel de acțiune atunci când nu a făcut-o și să își
asume în totalitate vina pentru ea. Și atunci când un astfel de
subiect al controlului mental total – sau mai degrabă putem să îi
spunem victimă – care iese cu viață dintr-un astfel de incident,
fiind apoi aruncat în vârtejul sistemului juridic, pentru a fi după
aceea condamnat prin propria mărturie cu privire la postarea de
idei tendențioase pe internet și cu privire la reputația sa
generală, ei bine, când un astfel de subiect afirmă că a auzit
niște voci în capul său care i-au spus ce anume să facă… atunci
ce șansă ar mai putea să aibă un asemenea biet nenorocit cu
mintea spălată?
[Nota redacției: Am considerat ca fiind adecvat să vă oferim în
continuare un alt articol edificator în care a fost inclus graficul
de mai sus. Acest articol ce a apărut pe site-ul wired.com în anul
2008 ilustrează modul în care adevărul cu privire la tehnologiile
de control mental este interzis și chiar ascuns publicului:]
Armata americană a blocat prompt pagina de internet
referitoare la dispozitivele de control mental de tip Voice-toSkull („Vocea din cap”).
Sharon Weinberger, 9 mai 2008

Vă oferim aici o parte din conținutul acestui articol, ce este în
continuare disponibil pe site-ul Federației Oamenilor de Știință
Americani:
„Arme nonletale ce includ: (1) un dispozitiv neuroelectromagnetic ce folosește transmisia sunetului prin
microunde transmisie ce se realizează direct în craniul ființelor
umane sau al animalelor prin intermediul radiațiilor de
microunde ce sunt modulate pulsatoriu; și (2) un dispozitiv
sonor inaudibil ce poate transmite sunetul direct în craniul
ființelor umane sau al animalelor. NOTĂ: Modulația sonoră
poate consta fie într-o voce fie în unele mesaje subliminale
audio. O aplicație ce există deja a V2K (Voice-to-Skull) constă
în folosirea ei ca sperietoare de ciori de natură electronică
utilizată pentru a speria păsările din vecinătatea
aeroporturilor.”
Grupul evanghelic de origine britanică ce este intitulat
Christians Against Mental Slavery a fost primul care a constatat
modificarea – deloc întâmplătoare – ce a survenit în cazul
respectivei pagini de internet (ei au de asemenea o captură de
ecran permanentă a acesteia). Un reprezentant al grupului mi-a
spus că ei l-au contactat pe administratorul site-ului, care nu lea răspuns decât că articolul respectiv a fost „eliminat
permanent”.
Imaginea de mai sus reprezintă o descriere a unei ipoteze
practice referitoare la modul în care ar putea să opereze „Vocea
din cap”.

Ceremonia de anul acesta de deschidere a
jocurilor olimpice de iarnă de la
PyeongChang, Coreea de Sud, reiterează
un ritual de magie neagră...
... pe care cei naivi și ignoranți s-au obișnuit deja să îl vadă
odată la fiecare patru ani

Hypno2s, ciudata pagină de internet a Armatei americane
referitoare la armele de tip Voice-to-Skull, a fost ulterior
eliminată. Existența în sine a acestei pagini de internet era foarte
ciudată, însă dispariția ei este încă și mai stranie. Dacă o căutăm
totuși pe Google, vom vedea că există o intrare pentru Voice-toSkull device, dar link-ul respectiv a expirat.
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Jocurile olimpice de anul acesta, ce au loc în perioada 9
februarie – 25 februarie 2018 în PyeongChang, Coreea de
Sud, au debutat cu o imensă ceremonie satanică ce se
integrează în mod viclean în agenda Noii Ordini Mondiale.
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a și în alți ani, flacăra olimpică (despre care este necesar
să știm că așa-zișii „iluminați” o folosesc ca fiind un
simbol direct al lui Lucifer, pe care ei îl numesc
„purtătorul de lumină”) a aprins – nici mai mult, nici mai puțin
decât – focul dintr-un cazan! Pe lângă faptul că acest cazan nu
poate evoca altceva decât ritualurile sinistre de vrăjitorie, forma
pe care amăgitorii „arhitecți” i-au dat-o anul acesta îl înrudește
cu un alt simbol favorit al lor: ochiul lui Lucifer. Până și stâlpii
care îl susțin evocă în mod frapant dispunerea mușchilor
oculari.

C

Iar pentru a ajunge la acel cazan, doi atleți poartă flacăra
olimpică pe treptele „iluminate”, cărora bineînțeles că nu le
lipsește întunericul, amintind chiar de modelul în alb și negru al
marmurei pe care o vedem până la saturație în filmele de la
Hollywood. După cum știm, așa-zisa „iluminare” a păpușarilor
cei satanici ai Umbrei are treptele și rangurile ei. Nu ar fi de
mirare ca numărul de trepte ale acestei scări să fie chiar 33!

În centrul spectacolului se află simbolul păsării Phoenix, căci
elita satanică a lumii încă mai speră – în zadar – că va reuși să
se ridice din cenușă precum mitica pasăre, atunci când va veni
și pentru ei Antichristul. De altfel, Phoenixul este un alt simbol
pe care aceștia îl folosesc în numeroase locuri din lume. Aceeași
formă (a unui imens Phoenix alb) o are stația terminală de
transport de la World Trade Center (neîntâmplător numită chiar
„Oculus” – ochi) ce a fost reconstruită de aceiași „zidari” care
au dărâmat acționând în mod satanic, criminal – din umbră –
turnurile gemene, cu prețul a peste 3000 de vieți omenești!

Așa-zisa ceremonie olimpică – ce este în fapt un ritual satanic
de proporții uriașe, având în vedere numărul imens de ființe
umane care iau parte în direct la acest eveniment internațional –
abundă de simboluri și conotații masonice: hainele și decorurile
în alb și negru, simbol al dualității pe care ei o susțin pentru a-și
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infiltra în mod insidios otrava în lume; steaua lui Ishtar, care
apare și pe capul Statuii Libertății și care o evocă pe zeița
despre care se spune că ar fi fost venerată de anumiți practicanți
ai unui cult păgân care ar fi coborât în interiorul Pământului și
din rândurile cărora s-ar fi ridicat așa-zișii „iluminați”; copiii
din cadrul spectacolului, care utilizează magia pentru a iniția un
anumit proces de divinație tehnologică actuală, ceea ce face ca
tehnologia actuală și magia să ajungă să se confunde în
subconștientul publicului, care nu mai este capabil să
recunoască semnele în mod vădit vrăjitorești ce îi sunt aruncate
cu cinism în față; ființele robotice umanoide care apar în
anumite scene și care servesc promovării unui nou curent
satanic pe care așa-zișii „iluminați” l-au lansat și care poartă
numele aberant de transhumanism, prin care alienarea evidentă
a ființei umane de propriul ei suflet este mascată sub mirajul
sintagmei demente de conștiință digitală; oglinzile care sunt
rotite pe scenă la un moment dat și despre care se știe că sunt
folosite în cadrul ritualurilor de magie neagră pentru a invoca
spiritele diavolești; cercul vrăjitoresc de foc; luminile din public
– un simbol evident al Noii Ordini Mondiale, ce este
întruchipată ca un întuneric (abisal) în care strălucesc o mie de
puncte de lumină. Este atins aici și un alt element esențial, și
anume așa-zisa unitate = uniformitate grețoasă pe care agenda
mondializării o invocă drept ideal.
Acum, păcăleala sinistră a păpușarilor satanici ce acționează din
umbră a fost „perfect” concertată! Emoția bizară a milioane de
spectatori a fost investită în mod pervers într-o caricatură a
fraternității: dușmanii de moarte, Coreea de Sud și Coreea de
Nord, au intrat în cadrul jocurilor olimpice sub același steag! În
fond de ce nu, dacă ei consideră că într-o bună zi, nu vor mai
exista atât de multe steaguri, atât de multe limbi, de ce nu ne-am
uni cu toții sub un singur Guvern satanic mondial? Această idee
ciudată transpare în mod insidios din întreaga ceremonie (a se
citi vrăjitorie). Eforturile ce se vor supra-umane și emoțiile a
mii de sportivi (dintre care majoritatea și-au sacrificat copilăria
și/sau tinerețea și vitalitatea pentru un așa-zis ideal) au fost
folosite la fel de abil și cinic pentru a crea un circ modern cu
ajutorul căruia mulțimile de naivi letargici îmbătați cu internet
și pornografie sunt ținute în adormire!
Chiar și demnitatea și sublimul momentului decernării
medaliilor sunt ușor-ușor pervertite. Începând cu olimpiada de
vară din 2016, ce a avut loc la Rio de Janeiro, Comitetul
Olimpic Internațional a hotărât în mod straniu că faptul de a le
oferi flori sportivilor pe podium este „neviabil”, optând în
schimb pentru o mascotă sau pentru un mic trofeu. Iar în cadrul
olimpiadei de iarnă de la Pyeongchang, s-a trecut la pasul
următor, ceremonia de decernare a medaliilor a fost amânată pe
seara fiind separată astfel de momentul propriu-zis al urcării pe
podium al campionilor în finalul competiției. În schimb, imediat
după finalizarea unei competiții sportive, campionii urcă pe
podium pentru a primi niște veritabili pockemoni de pluș, ce
sunt mascați cu grijă sub denumirea de „mascotă olimpică”. Și
ce prilej mai abil pentru a perverti la maxim o tradiție decât
aceea de a organiza jocurile olimpice într-o țară „exotică”
precum Coreea de Sud, în a cărei mitologie se regăsește un
animal păzitor care este tigrul alb. Și astfel se ajunge la situația
penibilă în care campionii își ascultă imnul național pe podium
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ținând în mână o jucărie de pluș! (Întrebându-se probabil și ei
cum ar fi necesar să reacționeze în fața unui artificial animăluț
din pluș care pentru majoritatea dintre ei nu are nicio
semnificație deosebită și nicio valoare emoțională…)
Bineînțeles, ne referim aici la sportivii care încă mai au o
conștiință morală, care nu se dopează pentru a obține rezultate,
care nu își vând sufletul pentru o medalie și care încă mai
întrupează idealul grecesc al armoniei trupești. Mai ales că
actualmente există atât de multe sporturi ce frizează imensa,
acaparatoarea prostie și ridicolul sau în care agresivitatea și
pericolul sunt duse la extrem. Privim șocați câte un astfel de
sport și ne întrebăm (cei care nu ne-am pierdut luciditatea și
bunul-simț): ce este exemplar, estetic sau util în a lustrui cu un
ridicol zel gheața în fața unui disc spre a-i facilita alunecarea
către o țintă? Dar chiar și într-un sport cândva frumos și
admirabil, cum este patinajul artistic, găsim homosexuali
grețoși sau masoni fără perdea. Iată simbolul preferat al unui
patinator israelian, pe care acesta îl realizează uneori chiar și în
timp ce își așteaptă scorul pe tabela de marcaj, aflându-se în fața
camerei de filmat și salutându-i eventual pe cei de acasă prin
intermediul televiziunii:

Polițiștii chinezi îi spionează pe cetățeni cu
ajutorul unor ochelari cu funcție de
recunoaștere facial
traducere și adaptare: Radu Ungureanu
Polițiștii chinezi sunt echipați cu niște ochelari speciali
care pot fi folosiți ca dispozitive de recunoaștere a feței.
u ajutorul acestora pot scana pasagerii ajunși pe
principalul aeroport din Beijing, pentru a preîntâmpina
infiltrarea în Beijing a potențialilor teroriști sau
infractorii periculoși. Până în prezent, poliția a prins șapte
persoane acuzate de omoruri și alte 26 care au folosit cărți de
identitate fals epe timpul călătoriei, notează cei de la People’s
Daily, citați de presa occidentală.

C

Wall Street Journal mai informează faptul că LLVision
Technology Co. din Beijing este firma care a dezvoltat
dispozitivele și că bazele sale de date sunt înmagazinate peste
10.000 de persoane potențial periculoase, cu antecedente
penale. Căutarea unei persoane durează doar 100 de
milisecunde. În plus, în afară de a fi portabil, o altă diferență
între aceste dispozitive și sistemele tipice de recunoaștere
facială este că baza de date utilizată pentru compararea
imaginilor este conținută într-un dispozitiv de mână și nu pe un
server aflat într-un birou și pe care dispozitivul ar trebui să-l
acceseze prin satelit sau internet.
Sperăm (iar vremurile revoluționare pe care le trăim ne arată că
aceste speranțe sunt îndreptățite) că în viitorul apropiat jocurile
olimpice vor cuprinde discipline elevate și exemplare, cum ar fi
anumite arte marțiale, unele forme de gimnastică psihosomatică sau anumite probe ale rezistenței eroice la frig și ale
trezirii armonioase și intense a focului interior. Atunci,
olimpiadele vor deveni veritabile sărbători ce vor prezenta
inclusiv o orientare spirituală, iar emoțiile și sentimentele
înălțătoare pe care starea de victorie le trezește în mod spontan
în ființele umane (atât în spectatori, cât și în participanți și în
organizatori) vor fi canalizate către anumite idealuri
dumnezeiești.

Evident, există preocupări privind confidențialitatea în legătură
cu această tehnologie și nu toți cred că poliția ar trebui să o
folosească. William Nee a declarat pentru Wall Street Journal:
„Potențialul de a oferi ofițerilor de poliție individuali tehnologie
de recunoaștere a feței în ochelari de soare ar putea duce la un
control al populației mult mai strict, al un Big Brother care este
tot timpul cu ochii pe cetățenii de bună credință”.

Luna trecută, rapoartele au arătat faptul că Beijingul foloseșțe
recunoașterea facială cu precădere în regiunea Xinjiang,
dominată de musulmani, o mișcare care a atras critici din partea
mai multor grupuri pentru drepturile omului. China lucrează de
asemenea la construirea unei baze de date de recunoaștere a
feței, care va conține informații despre toți cei 1,3 miliarde de
cetățeni ai săi. sursa: https://www.engadget.com/2018/02/07/police-china-facialrecognition-glasses/
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Prezența unui smartphone lângă tine,
atunci când desfășori activități
intelectuale, reduce eficiența funcționării
creierului
Adrian WARD
Atunci când telefonul său inteligent este la îndemână
sau se află la vedere, capacitatea oricărei persoane de a
rezolva diferite
sarcini intelectuale se diminuează în mod
semnificativ.
enomenul se petrece chiar dacă telefonul este oprit.
Aceasta este constatarea unui nou studiu realizat de către
Școala de Afaceri McCombs de la Universitatea din
Texas.

F

În încercarea de a măsura pentru prima dată cât de bine pot să-și
îndeplinească sarcinile oamenii, atunci când au telefoanele
inteligente în apropiere, s-au efectuat experimente de amploare,
la care au luat parte aproape 800 de persoane. Cercetătorii le-au
cerut participanților să se așeze la un computer și să efectueze o
serie de teste care necesitau o concentrare completă pentru
obținerea unor rezultate optime. Testele au fost concepute
pentru a măsura capacitatea creierului de a prelucra diferite
date.
Înainte de a începe, participanților li s-a spus să își așeze
smartphone-urile, după cum doresc, pe birou, cu fața în jos, în
buzunar, în geanta personală sau în altă cameră. Cercetătorii au
descoperit, surprinși, că participanții care își puseseră
telefoanele într-o altă cameră au obținut rezultate superioare
față de cei care-și păstraseră telefoanele pe birou, dar și față de
acei participanți care și-au păstrat telefoanele într-un buzunar
sau în geantă.
Simpla prezență a unui smartphone reduce capacitatea cognitivă
disponibilă și afectează eficacitatea funcțională a creierului,
chiar dacă oamenii simt că se concentrează pe deplin asupra
sarcinilor efectuate. „Cu cât smartphone-ul a fost mai aproape,
cu atât capacitățile cognitive disponibile ale participanților sau diminuat”, a arătat prof. Adrian Ward. Poate că, aparent,
mintea conștientă a unei persoane nu se mai focalizează asupra
smartphone-ului, dar efortul său de a-și impune să facă
abstracție de telefon consumă o parte din resursele psihice
disponibile la un moment dat.
Într-un alt experiment, cercetătorii au analizat și modul în care
dependența unei persoane a afectat capacitatea sa de a rezolva
sarcini cognitive. Participanții au efectuat aceleași serii de teste
pe computer și au fost îndemnați să-și țină telefoanele
inteligente după dorință: pe birou, într-un buzunar, în geantă sau
într-o altă cameră.
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Cercetătorii au descoperit că participanții care prezentau cele
mai mari grade de dependență față de telefoanele lor au obținut
rezultate mai slabe la teste, comparativ cu indivizii mai puțin
dependenți, însă numai atunci când își păstrau dispozitivele pe
birou, în buzunar sau geantă.
Prof. Ward și colegii săi au mai descoperit, de asemenea, că nu
contează dacă smartphone-ul unei persoane era pornit sau oprit
sau dacă era cu fața în sus sau în jos, pe un birou. Simplul fapt
de a avea propriul telefon inteligent în câmpul vizual sau la
îndemână reduce capacitatea unei persoane de a se concentra și
de a îndeplini sarcini mentale, deoarece o parte din creierul său
este implicată în efortul de voință de a nu ridica sau utiliza
telefonul.

Scandal în UE: Microciparea angajaţilor
Scopul acestui dispozitiv? Intrarea în firmă sau
activarea calculatoarelor fără legitimaţie. Altfel spus,
„identificarea subcutanată”. O idee controversată.
pt salariaţi ai firmei New Fusion, cu sediul în Malines
(regiunea Flandra), specializată în tehnologie şi
marketing digital, au acceptat implantarea în mână a
unui cip (de mărimea unui bob de orez) care costă 100 de euro.
În afară de a deschide uşile fără o legitimaţie sau card de acces,
„această tehnologie oferă numeroase posibilităţi”, afirmă
purtătorul de cuvânt al New Fusion, Vincent Nys, citat de
Belga.
„Cipul este dotat cu memorie care permite inserarea cărţilor de
vizită. Dacă plasaţi un smartphone în faţa lui, vă puteţi trimite
datele de contact imediat”, a adăugat el, precizând că ideea a
venit după ce un colaborator al firmei îşi uita frecvent
legitimaţia de acces şi că nimeni nu a fost obligat să participe la
acest experiment.

O

„Publicul reacţionează cu îngrijorare, are un sentiment de Big
Brother, dar cred că un iPhone este de zece ori mai periculos în
acest sens decât un microcip”, a estimat Nys. Dar, Alex
Deswaef, preşedintele Ligii Drepturilor Omului din Belgia a
punctat posibilele derapaje ale unui astfel de sistem. „Este un
pericol real, este un sistem de control total asupra a ce şi când
face un angajat”, a declarat acesta, denunţând o „supraveghere
poliţienească”.
Această tehnologie este utilizată însă de mai mulţi ani în SUA,
în special pentru evitarea pierderii copiilor sau supravegherea
bolnavilor de Alzheimer. Însă angajaţii unei firme nu sunt nici
minori, nici bolnavi de Alzheimer iar aici intervine şi o
problemă etică, în momentul în care, sub diverse denumiri
corporatiste, oamenii sunt supravegheaţi precum mărfurile în
tranzit sau animalele domestice. Dincolo de acestea, astfel de
micro-implanturi sunt văzute ca deschizătoarele unui drum
periculos, unde se va face trecerea de la supravegherea totală la
însăşi controlul posesorului.
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«Steaguri false»: Elitele folosesc actori de
criză și nu ucid oameni cu adevărat, în
scopul de a-și impune agenda criminală
De îndată ce aud la televizor despre împușcături de
masă sau atacuri teroriste în Europa sau în America, mulți
occidentali își dau ochii peste cap și cască.
upă care își fac floricele de porumb și se așează
confortabil în fotolii pentru a viziona teatrul amuzant
care urmează apoi întotdeauna.

D

După aceea postează ceva pe paginile de socializare, de tipul:
„Iată că s-a petrecut din nou...”, iar în câteva minute oamenii
intervin și lasă comentarii precum: „Nu totul este fals! Uneori
acestea sunt evenimente reale.”
Ca răspuns la aceasta, există și unii care spun: „Nu... astăzi, în
2018... orice apare simultan în titlurile principale la nivel
național și este prezentat non-stop pentru o săptămână, sau
chiar pentru câteva zile... este întotdeauna un eveniment fals, o
farsă. Aproape că pot să afirm acest lucru cu o certitudine de
100%. Bine, poate cu o certitudine de 99,9% ... dar sunt destul
de încrezător în ceea ce spun.”
O astfel de informație poate fi greu de înghițit – și anume că ei
(elita satanică ce guvernează planeta din umbră) ar prefera să
recurgă la o farsă în loc să ucidă cu adevărat oamenii. Cu toate
acestea, ei deja folosesc „steagul fals - farsă” încă din anul
2008. Și iată de ce falsifică toate aceste evenimente, în loc să
trimită o „marionetă” care să ucidă cu adevărat victimele.
Modelul pe care aceștia preferă să îl folosească nu implică
victime reale. Și nu pentru că ar prețui viețile omenești... Ne
privesc ca pe bovine. Pentru ei, uciderea oamenilor e o
activitate de rutină, chiar mai obișnuită decât micul dejun.
Motivul pentru care le place modelul de farsă este pur și simplu
pentru că nu este la fel de „murdar” ca alternativa („murdar” nu
în sensul că implică vărsare de sânge, ci referindu-se la
„acoperirea” atentă pe care ar trebui să o pregătească ulterior).
Atunci când nu este vorba de o durere pe care oamenii să o
resimtă cu adevărat, ei pot fi controlați mult mai ușor.
Statul paralel și-a învățat lecția după ce a ucis oameni în
atacurile de tip „steag fals” din 11 septembrie. Familiile
victimelor nu au putut fi controlate, sau convinse să spună
lucrurile pe care adevărații criminali doreau ca ele să le spună,
sau să susțină agenda pe care ei doreau să o implementeze.
Familiile victimelor adesea le-au încurcat planurile,
contrazicând versiunea oficială și solicitând răspunsuri. Unii
dintre primii „căutători ai adevărului” au fost prietenii și
membrii familiilor victimelor de la 11 septembrie.
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Oamenii adevărați și evenimentele reale pot „deraia”. Victimele
reale nu respectă scenariile, nu pot fi controlate și devin
probleme pentru clica criminală. Devine mult prea „murdar” și
complicat să ucidă cu adevărat oameni, căci atunci există cu
adevărat durere și furie din partea celor dragi... iar celor care ne
manipulează prin astfel de atacuri le place ca aceste operațiuni
„steag fals” să fie cât mai „curate” și bine organizate. Sunt
obsedați de control.
Când durerea oamenilor nu este reală ci doar interpretată, atunci
actorii respectă toate ordinele... și respectă agenda și punctele
de discuție. Spun ceea ce li se cere. Nu devin un sâcâitor
plictisitor aflat tot timpul pe lângă ei, solicitând răspunsuri, și
nici un detectiv amator care începe să demaște aspectele
neconcordante pe care le descoperă în povestea oficială,
urmărind să afle ce s-a petrecut cu adevărat cu cei dragi.
Nimeni nu va fi dat în judecată (la fel ca la Sandy Hook, unde
nici măcar un singur părinte nu a dat în judecată școala, ori pe
cine i-a împiedicat să intre în clădire pe aceia care au răspuns
primii la apelul de urgență etc.). Nu s-a mai auzit până acum în
SUA ca după o astfel de tragedie să existe zero procese.
Victime reale ar însemna procese reale care ar fi intentate de cei
dragi, ceea ce ar însemna că dovezile reale ar fi scoase la lumină
și examinate în instanță cu lupa, și bineînțeles că adevărații
făptași nu vor așa ceva.
Victime false / decese ireale = actori de criză care joacă rolul
victimelor. Actori de criză în loc de adevăratele rude furioase și
pline de suferință = niciun proces și nicio întrebare.
Iată de ce aproape întotdeauna elita criminală folosește modelul
farsă pentru toate operațiunile de tip „steag fals” pe care le
orchestrează. Mai mult, publicul a fost condiționat să pună la
zid pe oricine ridică semne de întrebare referitoare la povestea
oficială. Ca și cum a pune întrebări este lipsit de respect față de
„decedat”.
Păstrați-vă mânia îndreptățită pentru altcineva. Ori de câte ori
există împușcături în masă prezentate zile în șir de mass-media
aservită guvernului corupt, ar fi bine să analizați situația cu
atenție. Aceștia sunt mincinoși dovediți care pun în scenă
operațiuni psihologice în serie. Poziția de la care plecăm de
fiecare dată față de astfel de evenimente ar trebui să fie aceea de
neîncredere în informațiile oferite, până când se va dovedi că
sunt adevărate.
Știm că Noua Ordine Mondială este aproape de a fi
implementată și că nicio poveste de amploare prezentată la știri
nu este spusă la întâmplare, dintr-o banală coincidență. Există o
argumentare pertinentă care spune că dacă guvernul și massmedia ar fi făcut astfel (să prezinte știri aleatoare, neimportante
pentru agenda clicii sataniste care o controlează), astfel de
transmisiuni ar putea fi considerate resurse risipite. Toate știrile
importante au acum un scop bine definit.
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Nu îi subestimați pe psihopații care sunt cu adevărat
responsabili de aceste nenorociri. Au bani, resurse, tehnologie și
putere nelimitate, și au făcut pact cu diavolul pentru a manipula
populația, astfel încât pot și vor face aproape orice pentru a-și
atinge scopurile malefice. Pot să facă orice, și chiar fac... Nu vă
lăsați păcăliți.

Operațiuni criminale sub steag fals sunt
recunoscute ulterior de către guverne
Termenul „steag fals” semnifică operațiuni sub
acoperire, menite să inducă în eroare populația, așa încât
acestea să apară că au fost desfășurate nu de către cei care
le-au plănuit și executat, ci de către alte entități, grupări sau
națiuni.
ermenul își are originea în războaiele navale din trecut,
când exista obiceiul perfid ca un vas să arboreze
pavilionul altei țări decât cea beligerantă, pentru a se
putea apropia fără riscuri de nava inamică și a o ataca. Este
foarte posibil ca ideea aceasta să le fi fost dată de pirații Evului
Mediu. Dacă nu știați, aflați că celebrul craniu cu cele două oase
încrucişate, aplicate pe fond negru, nu a fost niciodată
pavilionul piraţilor. Aceştia preferau culoarea roşie sau
pavilioane de împrumut, care să le mascheze adevărata
îndeletnicire, iar aceste pavilioane erau de cele mai multe ori ale
unor state şi erau schimbate funcţie de interes.

T

pentru a justifica invadarea Poloniei. Generalul nazist Franz
Halder a depus, de asemenea, mărturie la proces că, în anul
1933, liderul hitlerist Hermann Göring a ordonat incendierea
clădirii Parlamentului german, aruncând apoi vina în mod fals
pe comuniști.
- Președintele Nikita Hrușciov a recunoscut în scris că, printr-o
operațiune de tip „steag fals”, Armata Roșie a Uniunii Sovietice
a bombardat pe data de 30 noiembrie 1939 (la trei luni după
izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial) satul rusesc
Mainila, blamând Finlanda pentru acest atac, ca motiv pentru
declanșarea, patru zile mai târziu, a unui război ce avea să fie
numit „Războiul de iarnă”. Ulterior, președintele Boris Elțin a
admis că însăși Rusia a fost agresorul.
- Parlamentul Rusiei, actualul președinte Vladimir Putin și
fostul președinte sovietic Mihail Gorbaciov au recunoscut că
liderul sovietic Iosif Stalin a ordonat poliției sale secrete să
execute 22.500 de ofițeri și civili polonezi în 1940, aruncând
vina în mod fals pe naziști. Evenimentul este cunoscut în istorie
ca „Masacrul din pădurea Katyń”.
- Guvernul britanic a recunoscut că, între anii 1946 și 1948, a
bombardat cinci vapoare care transportau evrei ce încercau să
scape de holocaust, căutând siguranță în Palestina. În acest
scop, britanicii au inventat o grupare pe care au numit-o
„Apărătorii Palestinei Arabe”, care ar fi revendicat atacurile.

În zilele noastre, operațiunile sub steag fals nu mai sunt limitate
la acțiuni de război și contra-insurgență, ele fiind desfășurate și
pe timp de pace, de către organizații civile sau chiar de agenții
guvernamentale care, ascunzându-și identitatea, vor să creeze o
stare de tensiune, premergătoare atingerii unui scop politic.

- Israelul a recunoscut că, în 1954, o celulă teroristă care opera
în Egipt a plantat bombe în mai multe clădiri, inclusiv reședințe
diplomatice ale Uniunii Sovietice, lăsând în urmă „indicii” carei implicau pe arabi ca făptași. Ghinionul lor a fost acela că una
dintre bombe s-a detonat prematur, permițându-le astfel
egiptenilor să-i identifice pe agresori. Ulterior, mai mulți
israelieni au recunoscut înșelătoria.

În istoria recentă există multe evenimente documentate ca
„operațiuni sub steag fals”, în care un guvern a desfășurat un
atac terorist, după care și-a învinovățit inamicul, din rațiuni
politice. Iată mai jos o listă destul de lungă, dar departe de a fi
completă, cu astfel de operațiuni teroriste, pe care chiar oficialii
țărilor respective au recunoscut – fie verbal, fie în scris – că leau pus la cale:

- CIA, agenția de spionaj a Statelor Unite, a recunoscut că în
anii 1950 a angajat iranieni care să se dea drept comuniști și să
însceneze bombardamente în Iran, pentru a întoarce populația
împotriva primului ministru de la vremea aceea, ales în mod
democratic.

- În 1931, trupele japoneze au plasat explozibil pe o linie de
cale ferată, aruncând vina pe China, pentru a justifica invadarea
Manciuriei. Acest eveniment este cunoscut în istorie ca
„Incidentul Mukden” sau „Incidentul manciurian”. Tribunalul
militar internațional de la Tokyo a relevat: mai mulți
participanți la acest plan, inclusiv Hashimoto (un ofițer japonez
de rang înalt) au recunoscut rolul pe care l-au avut în complot și
au declarat că obiectivul „incidentului” a fost fabricarea
motivului pentru care armata Kwantung să ocupe Manciuria.
- Un maior nazist SS (din eșalonul de protecție, corpul de elită
al armatei lui Hitler) a recunoscut în cadrul proceselor de la
Nuremberg că, la ordinul șefului Gestapo-ului, el, împreună cu
alți naziști operativi, au desfășurat atacuri asupra propriilor
cetățeni și resurse, fapte pentru care au dat vina pe polonezi,
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- Turcia a recunoscut că în 1955, guvernul turc aflat sub
conducerea primului ministru Menderes a pus la cale
bombardarea consulatului Turciei din Grecia (deteriorând în
același timp și locuința lui Mustafa Kemal Atatürk, fondatorul
Turciei moderne, aflată în apropiere.). Scopul atacului a fost
blamarea Greciei și justificarea manifestărilor violente
împotriva acestei țări.
- Pentru a-și scoate de sub acuzare secretarul de stat al apărării,
Selwyn Lloyd, primul ministru britanic Anthony Eden a
recunoscut că, împreună cu președintele american Dwight
Eisenhower, au aprobat în 1957 un plan de desfășurare a unor
atacuri în Siria, în așa fel încât vina să cadă pe guvernul sirian,
determinând astfel, indirect, schimbarea de regim.
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- Fostul prim ministru italian (de profesie judecător) și fost șef
al contraspionajului italian a recunoscut că NATO, cu ajutorul
Pentagonului și al CIA, au pus la cale bombardamente teroriste
în Italia și în alte țări europene în anii 1950, incriminându-i pe
comuniști. Scopul a fost acela de a stârni revoltă și de a câștiga
sprijinul populației în Europa, în lupta împotriva comunismului.
Ca participant în acest program secret, el a afirmat: „Trebuie să
ataci civili, bărbați, femei, copii, oameni obișnuiți, nevinovați,
care sunt departe de orice joc politic. Motivul e foarte simplu:
populația trebuie determinată să solicite conducerii statului
măsuri de siguranță”. Să precizăm că Italia, ca și alte țări
europene (Franța, Belgia, Danemarca, Germania, Grecia,
Olanda, Norvegia, Portugalia, Marea Britanie) au fost ținta
acestei campanii de teroare, ceea ce le-a determinat să se alăture
NATO cu puțin timp înainte de începerea bombardamentelor.
- În 1960, senatorul american George Smathers a propus ca
Statele Unite să lanseze un atac fals asupra Golfului
Guantanamo, ceea ce le-ar oferi un motiv legitim să intre în
Cuba și să răstoarne regimul comunist al lui Fidel Castro.
- Documente oficiale ale Departamentului de Stat al SUA arată
că în 1961 mai mulți oficiali de rang înalt au luat în discuție
bombardarea consulatului american din Republica Dominicană,
cu scopul de a justifica o invazie în această țară. Din fericire,
planul nu a mai fost dus la îndeplinire, dar propunerea a fost
dezbătută într-un mod cât se poate de serios.
- După cum însuși Guvernul Statelor Unite a recunoscut,
documente recent declasificate arată că în 1962, șefii mai
multor departamente au aprobat și semnat un plan minuțios
elaborat, prin care să se producă explozia unor avioane de linie
și să se comită acte teroriste pe solul american, urmând să se
dea vina pe cubanezi, pentru a se justifica invadarea Cubei.
Proiectul a fost numit Operațiunea Northwoods și urmărea
inițierea unor operațiuni militare clandestine, destinate să
manipuleze opinia publică americană. Se plănuia rănirea și
uciderea unor cetățeni americani, cu scopul de a acuza regimul
comunist al lui Fidel Castro de aceste crime, fapt care ar fi
constituit un pretext de invadare a Cubei. Conceput la inițiativa
șefului Marelui Stat Major al armatei americane, generalul
Lyman Louis Lemnitzer, acest plan a fost propus spre aprobare
în 1962 președintelui John Kennedy, care l-a respins. Nu a fost
pus în aplicare niciodată.
- În 1963, Departamentul Apărării al Statelor Unite a întocmit
un document prin care era propusă atacarea unor state membre
ale Organizației Statelor Americane – ca de pildă TrinidadTobago și Jamaica – în urma cărora să fie blamată Cuba.
Documentul mai sugera mituirea unei persoane din guvernul lui
Fidel Castro, care să organizeze un atac asupra Statelor Unite:
„Singura soluție ce poate fi luată în considerare este mituirea
unui comandant al lui Castro, care să inițieze un atac asupra
zonei americane a Golfului Guantanamo”.
- Agenția de Securitate Națională a Statelor Unite (NSA) a
recunoscut că a mințit în legătură cu „Incidentul din Golful
Tonkin” din 1964, manipulând informațiile în așa fel încât să
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pară că vasele nord-vietnameze au tras asupra unui vas
american, creând astfel o justificare falsă pentru declanșarea
războiului din Vietnam. Consecințele acestei operațiuni sub
steag fals au fost cele mai dramatice: pierderi americane –
58.220 morți, 150.000 de răniți, între care 50.000 cu dizabilități
permanente, 125.000 de tineri fugiți în Canada pentru a scăpa
de înrolare, 50.000 de dezertori din serviciul activ. Pierderile
vietnameze – cca 3 milioane de morți, între care foarte mulți
civili.
- Un comitet al Congresului Statelor Unite a recunoscut că în
anii 1950-1970 FBI a folosit o serie de provocatori care au
comis acte violente, pentru care au fost învinovățiți activiștii
politici de stânga. Această campanie de discreditare numită
COINTELPRO – Counter Intelligence Program – a fost
desfășurată de FBI și a constat într-o serie de operațiuni sub
acoperire, de cele mai multe ori ilegale, cu scopul de a
supraveghea, investiga, intimida, infiltra, discredita și destrăma
organizațiile politice disidente. În cadrul acestui program,
țintele erau mișcările antirasiale și cele pentru drepturi
cetățenești, organizațiile feministe, anticoloniale, anti războiul
din Vietnam etc.
- Generalul turc Sabri Yirmibeşoğlu a recunoscut că în anii
1970 autoritățile turcești au ordonat incendierea unei moschei în
Cipru, dând vina pe inamicul lor, Grecia, scopul acțiunii fiind
creșterea urii populației împotriva grecilor pe insula disputată.
Explicația sa: „În timp de război se înscenează acte de sabotaj,
dându-se vina pe inamic, pentru a se crește rezistența
populației. Acesta a fost un exemplu”. Ulterior, Yirmibeşoğlu a
fost numit secretar general al Consiliului Național de Securitate
al Turciei.
- Guvernul german a recunoscut că în 1978 serviciile secrete
germane au detonat o bombă în zidul închisorii Celle, înscenând
astfel o tentativă de evadare. În cadrul acestei acțiuni, au fost
plantate probe incriminatorii în celula lui Sigurd Debus, un
deținut suspectat de apartenență la facțiunea Armata Roșie.
- Un agent al Mossad-ului (agenția israeliană de spionaj) a
recunoscut că în 1984 Mossad a plantat un radioemițător în
reședința lui Muammar Gaddafi din Tripoli, capitala Libiei.
Aparatul transmitea mesaje teroriste false, inventate și
înregistrate de Mossad, pentru a-i crea lui Gaddafi imaginea
unui susținător al terorismului. Ronald Reagan a bombardat
Libia imediat după aceea.
- După Al Doilea Război Mondial, CIA, în colaborare cu agenții
de spionaj din Europa de Vest, a creat o rețea de armate secrete,
cu scopul de a destabiliza organizațiile de stânga din statele
respective, prin operațiuni sub acoperire de tip „steag fals”. Cea
mai renumită dintre acestea și prima despre care au fost făcute
dezvăluiri complete a fost Operațiunea Gladio (gladius = sabie)
care a funcționat în Italia. În această țară, la sfârșitul anilor ʼ70,
serviciile secrete au folosit Operațiunea Gladio pentru a pune la
cale atentate prin care să discrediteze mișcarea socialistă
italiană, care la vremea respectivă deținea un loc important în
Parlament. Existența structurii Gladio a fost dezvăluită abia la
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începutul anilor 1990, de către premierul italian Giulio
Andreotti, care a confirmat că „armata italiană din spatele
frontului numită Gladio a existat începând cu anul 1958, cu
aprobarea guvernului italian”. În anul 2000, guvernul italian a
elaborat un raport de 300 de pagini în legătură cu Operațiunea
Gladio, afirmând: „Aceste masacre, explozii și acțiuni militare
au fost promovate, organizate sau susținute de persoane din
interiorul instituțiilor de stat italiene, precum și de persoane în
legătură cu serviciile secrete americane”.
- Un diplomat algerian și mai mulți ofițeri ai armatei algeriene
au recunoscut că în anii 1990 armata algeriană a masacrat în
repetate rânduri algerieni civili, dând vina pe militanții islamici.
- Ofițeri ai armatei și ai serviciilor secrete ruse au recunoscut că
KGB a bombardat în anul 1999 blocuri de locuințe, aruncând
vina pe ceceni, care în felul acesta și-ar fi revendicat
independența. Seria de bombe s-a iscat din senin, cu puțin timp
înainte de încheierea mandatul președintelui Boris Elțin. A
creat, evident, panică, populația solicitând contra-măsuri.
Vladimir Putin a reacționat imediat, invadând Cecenia, ceea ce
i-a adus un val uriaș de popularitate și o victorie zdrobitoare în
alegerile din primăvara următoare.
- Conform Washington Post, poliția indoneziană a recunoscut
că militari indonezieni au omorât profesori americani în Papua
în 2002, punând crimele pe seama unei grupări papuașe
separatiste, cu scopul ca aceasta să fie listată ca organizație
teroristă. Însuși președintele indonezian a recunoscut ulterior că
„cel mai probabil, guvernul a avut un rol în bombardamentele
din Bali”.

împotriva terorismului (musulman) și anularea unor drepturi
civile ale cetățenilor americani, cum ar fi înregistrarea
convorbirilor telefonice.
- Soldați israelieni sub acoperire au mărturisit în 2005 că au
aruncat cu pietre în alți soldați israelieni, pentru ca vina să cadă
asupra palestinienilor, acest atac constituind un motiv de
discreditare a ideii de proteste pașnice ale palestinienilor.
- La summit-ul G20 de la Londra din 2009, un membru al
Parlamentului britanic a relatat că a văzut cu ochii lui polițiști în
uniformă încercând să incite mulțimea la violență.
- Mai mulți politicieni egipteni au recunoscut că în 2011, în
timpul unui miting de protest, câțiva funcționari guvernamentali
deghizați au furat artefacte inestimabile din Muzeul de Istorie
din Cairo, în încercarea de a-i discredita pe protestatari.
Antichitățile, printre care mumii extrem de fragile, au fost
ulterior recuperate.
- Surse americane de înalt nivel au recunoscut că, în anul 2014,
guvernul Turciei, țară parteneră NATO, a fost cel care a
conceput și desfășurat atacurile cu arme chimice pentru care a
fost învinovățită Siria. Un membru de rang înalt din guvernul
turc a declarat într-o înregistrare audio că există și alte planuri
de atac bine puse la punct, pentru care să fie blamat guvernul
sirian.

Haosul fabricat și frica indusă

Există o nouă normă în America: una a haosului, a
războaielor rasiale și a împușcărilor în masă, care se
presupune că sunt toate „reale”... bineînțeles, cu excepția
cazului în care puteți oferi un munte de dovezi care să
demaște firul narativ oficial al mass-media, anunțurile
poliției precum și ceea ce „afirmă surse din serviciile
secrete”.
a această nouă normă contribuie chiar și multe surse din
media alternativă, în intenția de a fi „corecte” și
autentice în ceea ce spun. Eroarea majoră de logică a
„adevărului presupus”, precum și modul în care aceasta
contribuie la înșelăciunea centrală guvernamentală, despre Cum
mici minciuni ascund adevărul obiectiv și simplitatea. Observați
cum ni se cere mai mult ca niciodată să acceptăm drept adevăr
firul narativ principal prezentat de mass-media, până când (și
numai până când) tu, gânditorul independent, vei putea aduna
suficiente dovezi pentru a îl demasca.

L
- Statele Unite au acuzat în mod fals Irakul că ar fi jucat un rol
în atacurile din 11 septembrie 2001, așa cum se arată într-un
document semnat de Secretarul de Stat al Apărării, ca una dintre
principalele justificări pentru lansarea războiului din Irak. Chiar
și după ce Comisia 9/11 a admis că n-a existat nicio legătură cu
această țară, vicepreședintele Dick Cheney a declarat că
„dovezile sunt copleșitoare”, că Al Qaeda avea o relație strânsă
cu regimul lui Saddam Hussein, că probabil el deține informații
care n-au fost disponibile Comisiei și că mass-media nu și-a
făcut temele cum trebuie. Înalți oficiali americani recunosc
acum că războiul din Irak a fost lansat pentru... petrol, și nu
pentru 9/11 sau arme de distrugere în masă. O altă consecință a
atentatelor 9/11 a fost aceea că au dus la proclamarea luptei
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Această eroare este unul dintre cele mai mari obstacole în calea
adevărului și unul dintre cele mai puternice instrumente din
operațiunile psihologice folosite pentru a „vinde” fiecare
eveniment de tip atac armat orchestrat pe care îl vedem acum la
știri în fiecare zi. Această eroare permite trecerea Americii de la
o țară de drept, în care exista domnia ordinii, la una a haosului,
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a fricii, în care asupra publicului larg sunt îndreptate zilnic
operațiuni psihologice.
Generația mai tânără (a noului mileniu) poate găsi ceea ce vom
prezenta în continuare ca fiind inimaginabil, având în vedere
lumea în care trăim astăzi, dar – credeți sau nu – a existat o
vreme în care ființele umane din America își puteau planifica un
viitor. A fost o vreme în care chiar exista un simț al normalității
în jurul nostru, și un simț al justiției și responsabilității la
nivelul guvernului, chiar dacă în mare parte exista de fapt doar
o percepție a acestuia.
Cândva oamenii aveau o viață privată personală (sau măcar un
simț al ei), care se deosebea de viața publică. A existat chiar și o
vreme în care puteați planifica în mod confortabil să călătoriți
aproape în orice loc din lume, mai ales în Statele Unite, pentru
afaceri sau de plăcere, fără a trebui să vă preocupați de
„terorism” sau de alte operațiuni psihologice de atacuri în masă,
șoferi de camioane ale terorii, de lunetiști sau de încarcerări.
De asemenea, nu trebuia să vă faceți griji cu privire la un stat
polițienesc violent, puncte de control, camere de supraveghere,
roboți ucigași, spionaj guvernamental și frică 24 de ore pe zi, 7
zile pe săptămână – moartea și distrugerea fiind puse în prim
plan de știrile mass-media. Cu alte cuvinte, exista un sentiment
de ordine, pe care mulți dintre noi încă îl mai țin minte – și ne
amintim exact cum se simțea.
Evident, cineva nu poate să ducă dorul sau să tânjească după
zilele pe care nu le-a trăit niciodată. Această deconectare pe
care generația tânără o are față de ceea ce unii numesc „zilele
bune de altădată” este importantă în marea schemă a lucrurilor,
deoarece acest haos este tot ceea ce această generație cunoaște
și este un exemplu grăitor de neajutorare învățată. Pentru prima
dată în istoria americană modernă, există o generație care nu
știe cum arată ordinea, calmul și pacea. Generația tânără nu știe
cum este să nu fim în război, sau chiar să fim într-un război care
are scenarii realiste pentru o posibilă dată de încheiere.
Iar acum, odată cu elita conducătoare care se mișcă mai repede
ca niciodată ca să implementeze noua ordine mondială, suntem
martorii unui nou nivel de haos și frică ce devine încetul cu
încetul noua normă. În special tinerele generații sunt făcute să
creadă că această normă este inevitabilă, și că ea este noua
realitate. Mulți oameni ar fi de acord că expresia „în mod
flagrant agresivă” este o modalitate bună de a descrie natura
ordinii mondiale a cabalei, care ne este impusă tuturor, atât în
SUA, cât și pe întreaga planetă. Toată lumea o simte... și cu toții
o vedem cu propriii noștri ochi.
Cu toții suntem martorii unei încercări de instaurare a
guvernului global și mulți oameni fac tot ceea ce pot pentru a
opri acest proces, inclusiv prin distribuirea de informații
autentice, necenzurate. Evenimentele se desfășoară mai repede
decât oricând. În paralel cu ceea ce se petrece în America,
președintele Rusiei Vladimir Putin ține discursuri urgente unul
după altul, avertizând despre realitatea care este pe cale să
devină o cale „ireversibilă” către „războiul nuclear” din cauza
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agresiunii și insolenței neîncetate ale NATO-SUA. Haosul, în
trecut aproape exclusiv limitat la Orientul Mijlociu, și cu care
am devenit atât de obișnuiți vizionându-l la televizor, este
transferat încet, dar sigur, în Statele Unite, cu fiecare eveniment
orchestrat, de tip operațiune psihologică Gladio B, organizat
unul după celălalt. Haosul nu mai este ceva ce se petrece la mii
de kilometri distanță.
Se petrece în America, și totodată în Europa, și spunem „haos”
pentru că, spre deosebire de operațiunea Gladio, care a avut loc
în Italia în principal între anii 1960-1990, actuala așa-numită
operațiune Gladio B (pe care unii o numesc de mulți ani
Nordwood II) este mult mai sofisticată. Gladio B, spre
deosebire de Gladio (A), se desfășoară într-o eră de teroare
psihologică în masă și de înșelăciune devenită posibilă cu
ajutorul tehnologiei, a propagandei legalizate, a grupărilor
teroriste false precum ISIS și a unui scenariu clar de sfârșit al
jocului în care elita conducătoare știe că punerea în scenă a unui
„atac” are același efect ca desfășurarea unui atac real în stil
Gladio.
Cu alte cuvinte, puțini au în vedere existența Gladio B într-o
epocă extrem de tehnologizată a inteligenței artificiale, post
Jade Helm (exerciții militare extensive care au avut loc în SUA
în 2015) și puțini iau în considerare faptul că se recurge la
operațiuni mult mai sofisticate de această dată. Însăși viteza la
care sunt acum orchestrate evenimentele reprezintă o provocare
pentru căutătorii de adevăr și pentru mijloacele alternative de
informare, care acum trebuie să se ocupe de probleme cum ar fi:
- „Câte operațiuni de tip steag fals și câte evenimente
orchestrate din culise putem acoperi în același timp?”;
- „Cum să-i convingem pe cei care încă nu sunt conștienți de
aceasta că evenimentele sunt orchestrate unul după celălalt?”;
- „Cum să-i convingem pe ceilalți că tot ceea ce văd și aud la
televizor este o minciună?”;
- „Deoarece nu vreau să greșesc în legătură cu afirmațiile
legate de un eveniment, poate că este mai bine să nu spun nimic
despre acest eveniment sau despre un altul”.
Toate acestea pot părea nebunii, dar, din nefericire, este
realitatea pe care o trăim acum, din cauza vitezei cu care elita
conducătoare își impune agenda malefică asupra omenirii.
Pentru prima dată în istoria americană, seria în curs de
desfășurare a evenimentelor orchestrate, a împușcărilor asupra
mulțimii și a atacurilor teroriste care sunt de fapt operațiuni
psihologice menite să perturbe viețile tuturor și să insufle teamă
și dezordine, se derulează acum aproape în fiecare zi.
Campania operațiunilor psihologice a inclus presupusul atac
armat de la Baton Rouge, Louisiana. „Povestea” acestui atac
armat – care a fost de fapt o operațiune psihologică – este una în
care numărul de polițiști uciși s-a schimbat de mai multe ori pe
parcursul zilei de duminică, 17 iulie 2016, de la 3 înapoi la 2,
apoi iar la 3, apoi iar la 2 și așa mai departe. Mass-media a
continuat să ruleze același film neclar, irelevant, și de această
dată nu au existat actori de criză în stilul Orlando care să spună
„povestea” și să fie prinși apoi în contradicții și minciuni.
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Și în mod curios, unul dintre șefii poliției a ținut o conferință de
presă în acea duminică (17/7/16), unde aproape că a citit din
exact același scenariu ca și Lt. Paul Vance după evenimentul operațiune psihologică de la Sandy Hook, avertizându-i pe toți
să nu să ia în considerare nimic despre respectivul eveniment ca
fiind adevărat și real, decât dacă el însuși sau unul dintre
angajații săi de la departamentul de poliție din Baton Rouge
confirmă că este adevărat. Acesta este un exemplu clasic de
control al informațiilor în stilul Sandy Hook.
Guvernul fără scrupule din SUA a ajuns deja să pună în scenă în
mod sălbatic evenimente orchestrate unul după altul – fiind
toate operațiuni psihologice – pentru a ține atenția maselor
departe de nelegiuirile și crimele săvârșite de guvernanți. Dacă
terorista și criminala de carieră Hillary Clinton a scăpat
nepedepsită după crime de nedescris pe care le-a comis, este
limpede pentru toți că nu mai există un stat de drept și că
oligarhii pe care ei doresc să-i aducă la putere sunt cu mult mai
presus de lege. Acesta este genul de știri pe care ei nu doresc să
le auziți, și acesta este un alt motiv pentru haosul și frica pe care
le răspândesc.
Haosul și frica în care America se scufundă îi marchează
sfârșitul, populația așteptând terorizată următorul „eveniment”
care să fie urmat rapid de un altul, și așa mai departe. Cu toate
acestea, puțini realizează că terorismul sponsorizat de stat se
desfășoară în mai multe forme, combinând în mod potențial
diverse realități: operațiuni steag fals de tip Gladio B executate
de agenți operativi, de provocatori și de „marionete”,
evenimente de terorism psihologic orchestrate în întregime și
eventuale evenimente mixte.
Totuși, toate aceste evenimente prezintă multe semne
caracteristice unui eveniment planificat într-un fel sau altul și le
lipsește toată realitatea spontană organică la care ne-am aștepta
într-un scenariu real.
Sedimentarea operațiunilor psihologice și a
comportamentului condiționat
Pentru a compensa lipsa realității, primim relatări detaliate
făcute de actori de criză, conferințe ale polițiștilor care pretind
că sunt singura sursă de informare adevărată (gândiți-vă la Lt.
Paul Vance și la atacul - operațiune psihologică de la Baton
Rouge), recreări virtuale ale „realității” înscenării (Orlando),
cântece scrise despre „jucătorii” implicați (Sandy Hook),
înregistrări video foarte distorsionate (atacul cu camionul de la
Nisa, Franța, atacurile de la Paris), filme despre respectivul
eveniment, discursuri prezidențiale și așa mai departe.
În plus față de toate acestea, avem de-a face cu un pachet de
termeni de „nou-vorbă”, cum ar fi „trăgător activ”, „simulări
de atacuri ale unor trăgători activi”, „împușcări în masă”, „lup
singuratic”, „teroare internă”, „afirmă sursele”, „manifest”,
„încarcerare”, chiar și expresii precum „inspirat de ISIS” și așa
mai departe. Toți acești termeni fac parte din operațiunea
psihologică ce contribuie la haos, confuzie, minciuni și frică.
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Odată cu evenimentele - operațiuni psihologice de instalare a
haosului, populația este acum condiționată să se aștepte la
discursuri prezidențiale după fiecare astfel de atac armat. De
asemenea, oamenii au fost condiționați să aibă candidați la
funcția de președinte care iau poziție referitor la evenimentele
de tip steag fals în sensul autentificării realității amenințării
constituite de respectivele evenimente.
Demn de a genera o îngrijorare profundă este faptul că o mare
parte din presa alternativă pare acum că și ea „înghite”
numaidecât realitatea acestor evenimente orchestrate, chiar și
după ce s-a văzut cât de false au fost versiunile oficiale ale
atacului armat de la Sandy Hook, atacului cu bombă din Boston,
împușcarea reporterului unei televiziuni din Virginia,
Charleston, Orlando și alte evenimente. Acesta este unul dintre
cele mai deranjante fapte legat de toate aceste situații.
Pentru a stopa haosul, întrebați-vă: puteți gestiona realitatea
dacă se dovedește că toate aceste evenimente sunt de fapt puse
în scenă? Puteți face față acestei idei? Dacă nu puteți, atunci
sunteți deja pregătiți pentru a fi păcăliți.
În cântărirea adevărului cu privire la aceste evenimente, este
necesar să nu comiteți eroarea de raționament de tipul „totul sau
nimic”, care presupune fie să credeți că dacă cineva chiar a
murit, atunci evenimentul este „real”, fie să credeți că dacă
cineva susține că „nimeni nu a murit” iar voi credeți totuși că
cineva a murit, atunci persoana care susține că nimeni nu a
murit greșește în legătură cu tot ceea ce afirmă.
Realizați că totul este abil orchestrat, că ei (elita satanică ce
conduce planeta din umbră) pot amesteca eventual evenimentele
în mod deliberat pentru a genera confuzie pentru cei care caută
să afle adevărul. Evenimentul Orlando, de exemplu, a avut mai
multe segmente care parcă strigau „vă rog să expuneți această
înșelătorie”, ca și cum ar fi vrut să vedeți falsul.
Cel mai important, realizați că toate aceste evenimente de tip
atac armat au un motiv politic și sunt toate planificate de cei
aflați la putere, în diferite moduri (trăgători controlați mental,
provocatori, actori de criză, „marionete” plătite și multe altele),
chiar și în modalități pe care nu ni le putem imagina.
Încetați să mai credeți că aceste evenimente sunt atât de „reale”
și nu mai cădeți în plasa minciunilor pe care vi le spun cei care
controlează informația. În vremurile în care trăim, nu există
niciun motiv să credem că vreunul dintre aceste evenimente au
cea mai mică legătură cu realitatea, până când nu vedeți dovezi
ușor de verificat, fără niciun secret.
Încetați să mai gândiți că un eveniment nu este orchestrat pentru
că ați văzut un doctor, sau un ofițer de poliție, sau pe mama
unui fotbalist afirmând realitatea evenimentului la televizor.
Dacă astfel de argumente este tot ceea ce este necesar pentru a
vă păcăli, atunci vă aflați în dificultate.
Este timpul să vedem imaginea de ansamblu înainte de a fi prea
târziu și să oprim nebunia în care este condusă America, și
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întreaga lume, întrucât toate formele de securitate pe care le
percepem, ordinea și calmul se erodează lent sub ochii noștri.
Realizați că acest haos de masă este deliberat.
După cum a spus George W. Bush, scopul este să aducă „ordine
din haos”. Să ne asigurăm că „ordinea” care provine din acest
haos actual este o ordine adevărată, care îi va alunga de la
putere pe toți cei care au săvârșit crime de nedescris (familiile
Bush, Obama și Clinton) și va elimina acești teroriști din viața
noastră pentru totdeauna.
Fără îndoială, acești criminali nu merită mai mult decât sentințe
de închisoare pe viață. În curând, America și lumea întreagă vor
trebui să se confrunte cu această realitate șocantă, și cu cât ne ia
mai mult timp să realizăm care este de fapt adevărul, cu atât mai
rău ne va fi tuturor.
Răul trebuie să fie pedepsit, iar timpul să ne trezim din vraja
haotică pe care elitele o creează este acum, înainte de a fi prea
târziu. Încetați să vă mențineți în realitatea creată de ei și
deveniți propria dvs. organizație care culege în mod inteligent
informații de actualitate necenzurate. Apoi coroborați dvs.
înșivă fapte pe deplin verificabile și vedeți încotro vă conduc.
Când veți face cu adevărat aceasta, veți descoperi că
evenimentele pe care le-ați considerat a fi veritabile sunt departe
de a se dovedi reale. În sfârșit, atunci veți realiza această
„realitate presupusă” despre care vorbim.

la el ca la un agent al lui Rothshild, ceea ce și este. Pare a fi un
agent provocator unic, ce pune la cale revoluții și haos pe tot
globul pentru a promova astfel obiectivele Noii Ordini
Mondiale ale lui Rothschild. Care sunt mijloacele pe care le
folosește? A cumpărat Uniunea Europeană, precum și
Danemarca și NATO, prin intermediul fostului prim ministru
danez și al ministrului de finanțe din aceeași țară.
Acum, dintr-o dată, atacă platformele de socializare precum
Facebook, Twitter și Google, numindu-le un pericol pentru
democrație: „Au crescut prea mult. Zilele lor sunt numărate.” O
afirmație ciudată din partea unui om care, în mod repetat, a
cerut „libertatea de exprimare”. Aceasta arată o dată în plus
diformitatea Noii Ordini Mondiale promovate de
Soros/Rothschild: pe limba lor, libertatea și democrația
înseamnă de fapt sclavie și dictatură.
Bibliothecapleyades scrie: „Faceți cunoștință cu unul dintre cei
mai proeminenți dintre «jucătorii» care pun la cale prăbușirea
dvs. El a fost din plin un astfel de «jucător», dar este și în
continuare. De exemplu, el a distrus economia din Asia de SudEst foarte rapid. Este membru marcant în Bilderberger precum
și în toate celelalte grupuri de control (incluzând Consiliul
pentru Relații Externe). Mai mult, el este cel care a înființat
Consiliul European al Relațiilor Externe alături de alții, printre
care Joschka Fischer, fără a face nimic ilegal. Pe de altă parte,
sigur că nu poate face nimic ilegal atunci când el și colegii săi
fac legile.”

Daily Mail: Cum agentul lui Rothschild,
lordul haosului George Soros conduce
lumea cumpărând și intimidând politicieni
William Cooper a fost un ofițer de informații navale
american. În activitatea sa a dat peste documentele secrete
ale Majesty Twelve. „Termenul desemna plasarea planificată
a puterii supreme la un grup de înțelepți (Protocoalele
înțelepților Sionului?) care sunt destinați să conducă lumea
ca discipoli ai unui «Mesia» de fațadă (ben David? [din
ebraică – fiu al lui David – n.n.]). Acest «Mesia» va servi
drept tampon între înțelepți și populație. Am descoperit aceste
documente între anii 1970 și 1973, când eram membru al
Echipei de Informare a Comandantului Șef al Flotei
Pacificului a SUA”, a dezvăluit Cooper într-una dintre
cărțile scrise de el.
illiam Cooper a fost împușcat la domiciliul său, de
către FBI. Înainte de a fi asasinat, el a oferit multe
informații despre planurile sinistre ale „elitei”
satanice care conduce lumea din umbră și despre marionetele
acesteia. Printre altele, el a scris și despre George Soros.

W

Cine este George Soros? Este un evreu, născut în Ungaria în
anul 1930. Canalele de informare alternativă s-au referit adesea
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George Soros și al său Imperiu al Răului

William Engdahl explică: „Legătura lui Soros cu cercurile
internaționale financiare ultra-secrete ale clanului Rothschild
nu este doar o legătură bancară obișnuită sau accidentală.
Soros are acces la canalele de informare, atât guvernamentale,
cât și private. Niciun ziar occidental nu a dezvăluit până acum
faptul că grupul Rothschild care are legături cu George Soros
se află în centrul imensei rețele ilegale a Bank of Credit and
Commerce International (BCCI) – «banca escrocilor și a
criminalilor».
Practic, George Soros este un instrument în plus pentru
războiul economic și politic al lui Rothschild. El face parte din
acele cercuri care au început campania veninoasă «Al patrulea
Reich» împotriva Germaniei reunite; Soros este foarte antigerman.”
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În ziarul Daily Mail din data de 17 februarie 2018 putem citi:
„Unul dintre avantajele pe care le ai atunci când ești unul
dintre cei mai bogați oameni ai lumii este că poți cumpăra tot
ce este mai scump: de la case și mașini, la iahturi, avioane
private și, să nu uităm, politicieni.”
Așa se face că, atunci când George Soros a decis, cu câțiva ani
în urmă, să-l ajute pe președintele unei țări sărace din Africa de
Vest să își consolideze poziția de putere, a fost de asemenea de
acord să plătească sume mari de bani pentru a asigura asistența
regulată a lui Tony Blair (omul lui Rothschild).
Dosarele financiare ale organizației non-profit a miliardarului
americano-maghiar, Fundația pentru o Societate Deschisă (fostă
Institut), arată că în anul 2012 a cheltuit 601.753 dolari
(429.000 lire) angajându-i pe Blair și pe adjuncții săi pentru a-l
ajuta pe președintele Guineei „să gestioneze și să execute
eficient agenda sa ambițioasă a reformelor”.

Washington, 3 iunie 2004: Filantropul George Soros și senatoarea americană
Hillary Clinton, după ce ea l-a prezentat în cadrul Conferinței Take Back
America. Scopul conferinței a fost să unească grupuri de lucru progresiste,
precum și să le instruiască pentru organizarea de campanii în 2004 și mai
târziu.

Hillary Clinton a transmis cererea cordială a lui Blair către
oficialii Trezoreriei Statelor Unite și a sugerat ca Soros să îi
telefoneze personal Secretarului Trezoreriei, Timothy Geithner,
pentru
a
vedea
dacă
poate
trage
sforile.
Câteva luni mai târziu FMI a șters 2.1 miliarde de dolari (1.5
miliarde de lire) din datoria Guineei. Nu după mult timp,
președintele Conde a fost, de asemenea, reales cu succes.

Banii au fost plătiți instituției de caritate personale a lui Blair,
Inițiativa de Guvernare a Africii (din martie 2017 a devenit
Institutul pentru Schimbare Globală al lui Tony Blair). În
schimb, amicul lui Soros (și președintele Guineei), Alpha
Conde, a primit o mulțime de sfaturi neprețuite, inclusiv cum să
se ocupe de PR (relații publice) în urma unor ciocniri violente
în timpul cărora forțele guvernamentale au împușcat mortal
nouă activiști din opoziție și au rănit alte câteva sute.
Consilieri de imagine din echipa Blair l-au îndrumat pe
politicianul african, la începutul anului 2013. Aceștia i-au
sugerat să creeze o „poveste nouă” în care „noi trebuie să fim
văzuți ca partea care a fost întotdeauna deschisă față de
procesul democratic și față de dialog”.
Cu o altă ocazie, Blair a contactat-o personal pe Hillary Clinton,
pe atunci secretar de stat al SUA, cerându-i ajutorul pentru a
convinge Fondul Monetar Internațional să accelereze
demersurile pentru a diminua datoria națională a Guineei.
„Instituția mea de caritate îl ajută pe președintele Guineei,
alături de Fundația Soros” i-a scris Blair lui Hillary Clinton
într-un e-mail din februarie 2012 – ce a fost dezvăluit publicului
prin scurgeri de informații – adăugând că asistența financiară
„ar face o mare diferență, de vreme ce președintele are alegeri
la începutul verii... orice sprijin ar fi foarte binevenit!”.

După ce a plătit facturile lui Blair, Soros a preluat un rol direct
în sprijinirea lui Conde în pregătirea respectivelor alegeri.
Ocazional, pe parcursul acestei perioade, Soros a dat impresia
că își asumă rolul de negociator cvasi-oficial pentru guvernul
Guineei.
De fapt, el pare să fi reprezentat informal regimul Conde în
cadrul unei întâlniri de la Londra din acel an cu o firmă minieră
braziliană care avea interese în țara africană.
Într-un e-mail intern trimis imediat după aceea, directorii
companiei Vale au declarat că li s-a spus de către Soros să ofere
contribuția de 250 de milioane de dolari guvernului Guineei
pentru a putea să continue să lucreze acolo.
Mesajul sugerează ca Soros s-a comportat ca și cum oamenii
din Guineea l-ar fi ales să le conducă țara. În e-mail, directorii
companiei braziliene protestau cum ca Soros „nu are dreptul să
vorbească în numele lor”.
Este de așteptat ca aceste episoade interesante, precum și altele,
să apară într-un proces de mare calibru, care în prezent trece
prin instanțele din New York. Procesul legat de drepturile de
exploatare a minelor de diamant îl etichetează pe Soros în mod
spectaculos ca fiind „un miliardar profitor care acționează în
deplină nerespectare a statului de drept și a drepturilor altora”.
Soros, la rândul său, neagă orice fărădelege.
George Soros a fost criticat și pentru intervenția în Brexit, dar
neagă că ar urmări să submineze democrația.
Potrivit BBC News din 8 februarie 2018: „Un grup de campanie
care luptă pentru a menține Marea Britanie în UE a primit
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400.000 de lire sterline de la investitorul miliardar George
Soros.”
Din American Free Press din data de 14 iulie 2016: „Congresul
sprijină «elementele și eforturile subversive ale lui Soros»
inclusiv prin intermediul organizației NED (National
Endowment for Democracy – Fondul Național pentru
Democrație) care a cooperat la revoluțiile «colorate» ale lui
Soros.”
Bibliothecapleyades: „Este dificil să găsești o cauză sprijinită
de Institutul pentru o Societate Deschisă al lui Soros care să nu
fie finanțată, controlată și susținută de Departamentul de Stat
american, ori de organizația NED, afiliată neoconservatorilor,
și de diferitele sale filiale, inclusiv Freedom House, Institutul
Republican Internațional (IRI) și Institutul Național Democrat
(NDI).”
În primul rând, să reamintim un pic de istorie. George Soros
este un manager de fonduri născut în Ungaria, cel mai bine
cunoscut în Marea Britanie ca „omul care a ruinat Banca
Angliei” de Black Wednesday (miercurea neagră – 16
septembrie 1992), când a făcut un profit de 1 miliard de dolari
pariind
pe
scăderea
valorii
lirei.
Deci agentul clanului Rothschild a devalizat banca Rothschild –
Banca Angliei... pentru a atinge scopurile lui Rothschild!?

în jur de 14 miliarde de dolari (10 miliarde de lire) în
promovarea
lor.
El conduce afacerile diferitelor campanii prin intermediul
Fundației pentru o Societate Deschisă.
Pentru susținători, aceasta reprezintă un efort deosebit de nobil
care îl plasează ferm pe Soros în tradiția unor filantropi precum
Andrew Carnegie, industrialistul victorian care și-a folosit
averea pentru a construi biblioteci, și Bill Gates, care consacră
trilioane de dolari pentru combaterea malariei și SIDA (aparent,
pentru că în realitate el lucrează din greu pentru depopularea
planetei).
Resursele financiare ale lui Soros au potențialul de a submina
(mai degrabă decât de a construi) democrația, susțin criticii. De
exemplu, sprijinind politicieni precum președintele Guineei,
Soros prin definiție subminează partidele de opoziție care pot fi
susținute de porțiuni semnificative ale electoratului unei țări.
Campania sa pentru a opri ceea ce el a numit „calamitatea
Brexit” ar fi avut – dacă s-ar fi dovedit de succes – efectul de
răsturnare a referendumului de peste 30 de milioane de voturi,
unul dintre exercițiile democratice din istoria britanică ce a avut
cei mai mulți observatori.
În ultimii ani, UE i-a fost un aliat util în avansarea cauzelor
apropiate „inimii sale”, de la drepturile refugiaților și
migranților – Soros chiar admițând că este „creierul” acestor
mișcari de mase – precum și ale altor minorități. El susține că
pledează pentru libertatea de exprimare europeană,
corespunzătoare celei a Rusiei, pentru drepturile omului și
pentru reformarea legalizării drogurilor.
Soros a spus că experiența sa ca evreu în Ungaria în timpul
ocupației naziste din 1944 i-a subliniat importanța tipului de
regim politic care domină.
Soros este de asemenea un mincinos: într-o înregistrare a fost
surprins în timp ce povestea că de fapt a cooperat cu Gestapo-ul
pe vremea când era în Budapesta. El a raportat frați evrei la
Gestapo, după care le-a furat proprietățile atunci când aceștia au
fost trimiși în lagăre de concentrare...

În alte țări Soros este poate mai bine cunoscut pentru partea
extraordinară din averea sa pe care a dedicat-o actelor de
filantropie (numai pentru proiecte care să aducă Noua Ordine
Mondială mai aproape).

Relația dintre organizațiile sale și Bruxelles a fost dezvăluită
publicului anul trecut (2017), prin „scurgerea” unui document
de 177 de pagini pregătit pentru Fundația pentru o Societate
Deschisă de către firma de lobby Kumquat Consulting.
Intitulată Aliați de nădejde în Parlamentul European, aceasta
conținea o listă de 226 de deputați europeni, considerați a fi
„dovedit sau probabil” implicați în promovarea agendei
organizațiilor lui Soros. Printre aceștia se număra și fostul
președinte al Parlamentului European, Martin Schulz.
„Fundația pentru o Societate Deschisă ar trebui să urmărească
să construiască relații de durată și de încredere cu acești
legiuitori europeni”, se arară în document.

Convingerile sale sunt în mare parte liberale (și comuniste) iar
el a fost, în ultimele trei decenii, probabil cel mai viguros
susținător al celor mai multe cauze de stânga din lume, vărsând

La fel de problematic într-un astfel de context a fost un al doilea
document intern dezvăluit publicului în anul 2016, prin scurgeri
de informații, care prezintă modul în care Fundația pentru o

Influența lui Rothschild a pătrus adânc în Partidul Republican

Speculațiile sale monetare din acea zi au panicat guvernul,
provocându-l să devalorizeze lira sterlină, forțând Marea
Britanie să iasă din mecanismul de schimb valutar, acest proces
costându-i pe contribuabili în jur de 3,3 miliarde de lire sterline.
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Societate Deschisă a căutat să-și avanseze agenda în Republica
Moldova, cheltuind 141.750 dolari pentru a-l sprijini pe Iurie
Leancă atunci când era prim-ministru (în perioda 2013-2015).
În memoriu era menționat că Leancă „este un fost membru al
consiliului de administrație al Fundației Soros Moldova”.
Mai departe se arăta că Fundația pentru o Societate Deschisă i-a
finanțat din umbră pe patru dintre consilierii săi cheie; unul
dintre ei avusese de asemenea o funcție de conducere în
Fundația
Soros
alături
de
Leancă.
În Republica Moldova este împotriva legii ca cei care îi sunt
consilieri unui prim ministru să aibă salariile plătite de către o
organizație terță. Gradul de influență care, se pare, a fost dat
Fundației pentru o Societate Deschisă asupra unui guvern ales
ridică întrebarea dacă democrația a fost subminată.
În anul 1973 George Soros a lansat o firmă de investiții, Soros
Fund Management, iar până prin anii ’80 a câștigat primul său
miliard de dolari. În anii ’90, a finanțat campanii dezbinatoare
pentru legalizarea marihuanei și liberalizarea avortului în mai
multe state americane. Apoi, în anii 2000, a început să toarne
bani în politici de partid, cheltuind 15 milioane de dolari
încercând să-l dea jos din funcție pe președintele George W.
Bush în 2004. Donațiile sale din ultimii ani prin care i-a ajutat
în alegerile prezidențiale pe Barack Obama și Hillary Clinton lau transformat într-o persoană antipatizată de conservatorii
americani.
De altfel, chiar el însuși admite că are ceea ce psihologii
numesc „complexul Mesia”, mărturisind că „am nutrit
întotdeauna o viziune exagerată asupra importanței mele de
sine. Spus fără menajamente, m-am imaginat ca un fel de
Dumnezeu.”
Este George Soros exemplul viu din secolul 21 a ceea ce
istoricul Lord Acton observase cu două sute de ani în urmă:
„Puterea tinde să corupă. Puterea absolută corupe absolut”?
Agentul lui Rothschild, George Soros, este o persoană tipică a
Noii Ordini Mondiale. El este descris ca un filantrop, în felul în
care Uniunea Sovietică era filantropică. Rolul Hegelian al Noii
Ordini Mondiale a lui Soros este promovarea comunismului.
„Filantropia” lui Soros a orchestrat o imigrație musulmană în
masă, total distrugătoare, în Europa. Este parte din „terapia de
șoc” pe care Soros promisese să o pună în practică în Germania
pentru că aceasta nu dorise să accepte nota de plată a unei
Uniuni Fiscale Europene, după cum solicitase stăpânul său,
Rohschild. De îndată ce obstacolul – ministrul german de
finanțe Schäuble – a dispărut, Soros l-a vizitat pe supusul său
maleabil, Președintele Comisiei Europene, Juncker, pentru a
susține această Uniune fiscală.
Fundația sa pentru o Societate Deschisă s-a aflat în spatele
revoltelor din Ferguson, Baltimore și Charlottesville – ce au
constituit de fapt un război împotriva SUA ce a implicat
întreaga națiune, cu victime decedate și distrugeri materiale,
prin intermediul acestor trupe de șoc plătite: MoveOn, Black
Lives Matter, Planned Parenthood și alte grupuri finanțate de
Soros.

200

Dar însă și mai grav: Soros este „creierul” Haosului pe care
dorește să îl impună Rothschild. El a orchestrat Primăvara
Arabă, alături de NED și de Freedom House. „Să scăpăm de
constituțiile infantile”, a spus Soros.
El se află, de asemenea, în spatele revoluțiilor „colorate”,
precum Revoluția Albă din 2011 din Rusia, și – prin
intermediul comitetului consultativ americano-ucrainean – tot
Soros a pus la cale masacrul Maidan care a dus la căderea
guvernului (comunist) ucrainean ales în mod legitim, precum și
războiului civil de acolo.
În SUA, demonstrațiile stradale constante și campaniile massmedia împotriva lui Trump fac parte din Revoluția Mov a lui
Soros.
Aceasta este „filantropia” lui George Soros.
Când acest „filantrop” vorbește despre democrație și despre
lupta sa pentru libertatea de exprimare, el se referă la UE și la
decizia cadru privind rasismul și xenofobia care amenință cu 3
ani de închisoare pentru exprimarea adevărului.
Un articol scris de Irina Medvedva și Tatyana Shishova apărut
pe patriotica.ru în 2001 conchide: „...Am discutat recent cu un
politolog american. El a vorbit despre consecințele îngrozitoare
ale proiectului globalist, inclusiv pentru propriii săi creatori.
«Atunci care este logica lor?» ne-am întrebat. «De ce au creat
aceasta?» «Nu merită să căutăm logică umană în acțiunile
sataniștilor și degeneraților», a răspuns americanul. «Logica
lor este diferită, este doar a lor. Și este, după cum se exprimă
medicii, incompatibilă cu viața».”

Al treilea război mondial a fost anunțat de
mai mulți clarvăzători. Ei au descris totul
cu lux de amănunte!

Un element straniu, absolut inexplicabil pentru ştiinţă
îl constituie clarvăzătorii care vorbesc despre evenimente
din viitor. Ei au descris de multe ori cu lux de amănunte al
Treilea Război Mondial.
cești vizionari au atras atenţia Alianţei NATO. Pe la
1975, la Marele Stat Major al Armatei RFG, colonelul
Bernhard Bouvier a demarat un amplu program pe
calculator care a început să proceseze toate viziunile unor mari
clarvăzători ai Europei privitoare la un eventual război mondial
din viitor. Rezultatele au rămas secrete.

A

Cel mai cunoscut caz de clarviziune privind războaiele
mondiale este profeţia lui Lothringer. În august 1914, o
patrulă de noapte a Armatei Imperiale Germane care înainta
către Franţa a capturat lângă oraşul Metz un civil agitat şi
extrem de neliniştit, pe nume Lothringer. Germanii l-au crezut
spion.
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Întâmplarea a fost descrisă cu detaliile ei uluitoare în două lungi
scrisori din 24 august 1914 şi 30 august 1914 ale locotenentului
german Andreas Rill trimise către familia lui şi făcute publice în
Germania după anul 1967. În ele tânărul ofiţer german, care
participase la acţiunea de reţinere a lui Lothringer, povesteşte
emoţionat şi intrigat despre capturarea suspectului şi despre
comportamentul absolut straniu al acestuia.
„Lothringer izbucnise în plâns în faţa ofiţerilor care-l interogau
apoi le ceruse să-l roage pe împăratul Germaniei Wilhelm al IIlea să oprească războiul. El le spune, cuprins de o frenezie şi o
agitaţie absolut inexplicabile: «Dacă aţi şti voi, germanii, ce ne
aşteaptă, aţi arunca armele chiar acum, fiindcă deşi abia a
intrat în război, Germania a pierdut deja acest război care va
cuprinde lumea întreagă!
Urmează Revoluţia. Vom ajunge bogaţi! Toţi vom fi milionari şi
vom avea atât de mulţi bani că îi vom arunca pe fereastră şi
nimeni nu se va osteni să-i ridice de jos (marea inflație din 1920
– n.n). Vor trece anii şi la conducerea Germaniei va veni un
bărbat din clasa de jos (Hitler – n.n.). El va instaura un regim
de mare severitate. Le va lua oamenilor toate drepturile şi-i va
pedepsi îngrozitor. Asta se va întâmpla începând cu anul 1938.
Apoi acest bărbat va începe un cumplit război (Al Doilea
Război Mondial – n.n.) care va cuprinde din nou întreaga lume.
Acest război mondial va sfârşi foarte rău pentru bărbatul de
care v-am spus şi pentru cercurile care-l sprijină. Pe tot timpul
cât va fi el la conducerea ţării să nu acceptaţi nicio funcţie,
fiindcă în acele vremuri tortura va înflori şi oricine poate
ajunge la spânzurătoare. Se vor comite fapte neomeneşti. Vor fi
arşi oameni de vii în cuptoare! (prizonierii de la Auschwitz –
n.n.). Războinicii din Răsărit vor învinge (Stalin şi Armata Rusă
– n.n.).
Sfârşitul războiului va aduce o mare sărăcie, Germania va fi
ruptă în două (RDG și RFG – n.n.). Apoi cele două părţi se vor
uni din nou într-o singură ţară şi noua Germanie va înflori
după acest dezastru. Germanii vor fi cel mai harnic popor al
lumii! … Apoi, ascultaţi-mă, oh, ascultaţi-mă, că va veni
nenorocirea celui de-al Treilea Război Mondial.
Vor fi vremuri îngrozitoare, oamenilor le va merge foarte rău,
din ce în ce mai rău, cale de întoarcere nu va mai fi… Şi frică şi
groază va veni peste toţi… Şi atunci chiar şi foștii învingători
din Răsărit vor veni la învinşi ca să le ceară sfat, fiindcă şi
situaţia lor va fi foarte grea… Şi se vor aşeza la aceeaşi masă
cei din Est şi cei din Vest. Apoi se vor certa şi va izbucni
războiul! Un război groaznic!
Munţii vor scuipa foc şi totul nu va mai fi decât nimicire şi
ruină. De la Dunăre până la Rin totul va fi distrus şi pus la
pământ. Vor urma vremuri foarte calde. Râurile vor fi aşa de
mici că oamenii nici nu vor avea nevoie de poduri pentru a le
trece…”
Cu mult înainte de profeţia lui Lothringer a existat profeţia
tânărului orb din Praga care a trăit sub domnia împăratului
Karl al IV-lea (1346-1378). El spune: „Va fi un război mare
între popoarele pământului. Şi după el va veni al doilea mare
război. Germania va fi un morman de ruine. Războiul acesta
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cumplit va lua sfârşit când vor înflori cireşii (Al Doilea Război
Mondial s-a încheiat în mai 1945- n.n.). Apoi va izbucni al
treilea mare război al lumii. Vor veni soldaţii de peste apa cea
mare (americanii de peste ocean – n.n.) şi se vor lupta cu
soldaţii galbeni aliaţi cu soldaţii Răsăritului, iar trandafirii de
fier
vor
înţepa
pământul
Boemiei.
Ploi de fier vor preface lumea în ruine. Focuri ca soarele vor
aprinde pământul (exploziile atomice – n.n.). Oraşe vor fi
nimicite într-un timp care nu va dura mai mult decât spun
«Amin». Ciobanul îşi va înfige ciomagul lui în pământul pustiit
şi va spune : «Aici a fost odată un mare oraş»”.
Pădurarul german Muhlhiasl Apoig, născut la 1753 în
Bavaria, prevesteşte şi el al Treilea Război Mondial, dar
creionează la modul cel mai spectaculos şi elemente ale actualei
Uniuni Europene : „Înalţii domni care vor conduce lumea vor
inventa impozite fără număr în viitor pe care nimeni nu le va
putea plăti (evaziunea fiscală – n.n.). Vor fi făcute de către
domnii cei mari legi de care oamenii cu stare îşi vor bate joc,
dar care vor constitui o mare greutate pentru oamenii săraci.
Multe legi noi vor fi făcute dar nu vor putea fi respectate.
Niciun om nu-l va mai place pe celălalt. Toţi se vor duşmăni de
moarte între ei.”
Un ţăran german fără ştiinţă de carte, Georg Kerst, din
apropiere de Bregenz, care are darul viziunii, descrie în 1922
cel de-al Treilea Război Mondial şi spusele lui sunt puse pe
hârtie de părintele benedictin Elhorst, care le şi publică:
„Vizionarul vede adesea în faţa ochilor un drum foarte lung şi
foarte lat pe ale cărui laturi înaintează mulţimi de soldaţi. Vede
femei, bătrâni şi copii. Vede călăi ucigând oameni nevinovați.
Din Franţa fug oamenii. Oraşul Paris este distrus. Oraşul
Marsilia se prăbuşeşte pe jumătate într-o prăpastie şi în jurul
lui vin apele oceanului. Războiul a pornit brusc, din Rusia. De
acolo a venit nenorocirea.
Franţa, Italia, Anglia, sunt distruse. Zonele apropiate Rinului
sunt distruse. Pământul se zguduie. Timp de trei zile şi trei
nopţi se face întuneric peste lume. Aburi otrăvitori vor umple
casele oamenilor. Pământul este un cimitir imens. Morţii sunt
adunaţi ca merele putrede şi duşi la gropile comune. Oraşele,
fabricile şi uzinele sunt pustii, nimeni nu mai este văzut
înăuntrul lor.” (Georg Kerst – Profeţii).
Abbe Curique, preot catolic francez, publică la 1872 în cartea
sa Vix Profetiques, viziunea unui război cumplit : „Duşmanul va
veni ca valul dinspre Est. Ruşii se vor revărsa ca un ocean
peste câmpiile din apus. Către seară vor mai striga ei «Pace !
Pace!» dar în dimineaţa următoare vor fi în faţa uşii noastre cu
armele în mâini. În acel an va fi o primăvară mai grăbită şi mai
frumoasă. Grâul va fi recoltat, ovăzul însă nu. Jumătate de
omenire va sta împotriva celeilalte jumătăţi şi totul se va
termina printr-un îngrozitor cataclism pentru că aşa va vrea
Dumnezeu.” (Abbe Curique, Vix Profetiques)
Călugărul din Werl scrie şi el în anul 1701 despre un al
Treilea Război Mondial: „Va fi un război îngrozitor. De o parte
vor sta toate popoarele Occidentului şi de cealaltă parte toate
popoarele Răsăritului. Acestea din urmă vor veni în număr
enorm. Mult timp se vor duce lupte cu sorţi de izbândă şi de o
parte şi de alta. Se vor da lupte grele pe Rin şi în ţinutul
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Birkenbaum. Aici vor lupta soldaţii alb-albaştri cu atâta forţă
încât invadatorii vor fi respinşi.”
Prezicătorul englez Stocker spune în 1960: „Vedeam cum
dinspre Est zbura un avion peste Marea Nordului către Vest.
Când s-a apropiat de Anglia am crezut că o să pice, aşa zbura
de jos. Apoi a aruncat ceva în jos. Eu am văzut cum s-a
îndepărtat apoi cu repeziciune. Imediat a urmat o detonare
îngrozitoare. Marea s-a ridicat în aer şi s-a repezit asupra
ţărmului înghiţind totul. Apoi am văzut rachetele cu forţă de
start incredibilă care goneau ca mânate de nişte demoni pentru
a distruge totul.”
Prezicătorii americani nu sunt nici ei mai prejos decât cei
europeni. Prezicătorii Veronika Lucken, Irimaier, Johansson,
Erna Stiegletz sau celebrul Edgar Cayce fac diferite profeţii
între 1950-2008 în care vorbesc despre atacarea Occidentului şi
a SUA de către Rusia.
Vizionarul englez Little Pebbe spune la 26 septembrie 1967:
„Foarte mulţi dintre conaţionalii voştri vor muri în războiul cel
mare care va sfârşi ca toate celelalte prin a cuprinde lumea.
Rugaţi-vă în special pentru Rusia care într-o zi va înrobi din
nou lumea!”

vorbeşte Tacit şi dincolo de oceanul nesfârşit de apă care
începe imediat după Coloanele lui Hercule (este vorba despre
continentul Americii, care pe vremea lui Vezelay nu era
descoperit și se afla dincolo de Gibraltar, numit în antichitate
Coloanele lui Hercule – n.n.). Peste o mie de ani de aici încolo
toate micile ţări din Europa şi câteva ţări mari şi puternice se
vor uni într-un singur imperiu (Uniunea Europeană – n.n.). Apoi
războaie fără număr vor începe cu popoarele Răsăritului.
Peste o mie de ani oamenii vor scotoci fundul mărilor cu
corăbii care merg pe sub ape şi vor zbura cu navele în cer
printre stele. Ei vor ţine în pumnii lor puterea soarelui şi se vor
crede dumnezei şi vor înălţa spre cer mii de clădiri cât Turnul
lui Babel pe toată faţa Pământului.
Fiecare oraş va deveni o Sodomă. Obiceiuri spurcate vor
deveni firești. Oamenii vor fi mulţi ca nisipurile, vor popula
pustiurile şi mările şi vor fi puternici ca nişte dumnezei şi se vor
crede chiar dumnezei. Omul va deveni aşa de însetat de putere
că setea lui de putere nu va mai putea fi potolită. Dar la capătul
acestui drum îl va pândi prăbuşirea în abis.
Peste o mie de ani foametea va domni pe cea mai mare întindere
a Pământului, va arde măruntaiele oamenilor şi oamenii vor dori
cu ardoare să schimbe lumea.
Atunci vor apare negustorii de iluzii, dar iluziile pe care ei le
vor vinde oamenilor vor otrăvi sufletele, vor pângări trupurile
şi vor întuneca minţile. Atunci se vor porni răzmeriţe şi
războaie cumplite, vor fi comise omoruri şi nelegiuiri şi viclenii
aşa de mari că lumea întreagă va deveni un iad şi fiecare zi va
fi precum o apocalipsă.
Oamenii vor cădea în păcate trupeşti înfiorătoare, bărbaţii şi
femeile se vor destrăbăla la vedere. Femeia va fi cutezătoare şi
semeaţă în destrăbălarea ei.

Cea mai veche profeţie despre al Treilea Război Mondial
rămâne profeţia cavalerului templier Ioan de Vezelay,
cunoscut şi sub numele de Ioan de la Ierusalim. El şi-a redactat
viziunea lui în anii 1099. Cunoscută de templieri, profeţia lui
Ioan de la Ierusalim descrie cu o exactitate uimitoare istoria
lumii până în anul 3000, iar ceea ce a descris până în anul 2000
s-a împlinit deja.
El spunea atunci în anul 1099, adică în urmă cu 914 ani : „Văd
şi ştiu. Ochii mei citesc în adâncurile cerului întâmplările
viitoare şi eu trec dintr-un singur pas pragul Timpului. O mână
mă conduce spre ceea ce voi nici nu vedeţi şi nici nu ştiți.
Peste o mie de ani Ierusalimul nu va mai fi oraşul lui Christos.
Creştinii veniţi în pelerinaj de departe nu vor mai putea intra
după voia lor acolo unde ei aveau dreptul să intre, în locurile
care sunt leagănul credinţei lor. Creştinii nu vor mai îndrăzni
să se apropie de Sfântul Mormânt şi de relicvele credinţei lor
care vor fi în întregime sub paza şi supravegherea evreilor,
care îşi vor ridica din nou aici templele lor şi ţara lor. Evreii
vor umple lumea si o vor domina de la un capăt la celălalt
capăt al ei şi oamenii îşi vor pierde credinţa în Iisus pe tot
Pământul.
Continente şi lumi la care Herodot nici nu visa măcar, vor fi
descoperite de oameni dincolo de marile păduri de care
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Popoarele se vor topi într-o unire fără rost, vor forma o
adunătură în care fiecare se va simţi singur, legea va fi uitată,
tradiția pierdută, credinţa abandonată.
Peste o mie de ani femeile se vor culca cu femeile şi bărbaţii cu
bărbaţii, bătrânii se vor culca cu copilele şi aceste cumplite
fărădelegi se vor petrece în văzul întregii lumi şi vor fi
considerate de toţi ca lucruri fireşti. Toate aceste spurcăciuni
vor fi întărite prin legi.
Dar din pricina acestei destrăbălări și a acestui marasm
sângele va deveni impur, răul se va întinde dintr-un pat în alt
pat precum focul de la o casă la altă casă, boli cumplite şi
molime înfricoşătoare se vor abate peste locuitori, trupurile vor
putrezi de vii adunând în ele toate bolile pământului, feţele se
vor acoperi de răni şi bube cu puroi, membrele se vor descărna
şi dragostea trupească va fi o primejdie de moarte pentru
oricine (SIDA – n.n.).
Peste o mie de ani peste tot se vor răspândi ca o apă revărsată
ereziile.
Ura cea mai crâncenă va domni între popoare.
Peste o mie de ani lumea va ajunge la un cinism şi o
prefăcătorie aşa de mari încât cel care este putred de bogat şi
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doarme pe sacii plini cu aur va primi ajutor și sprijin şi va
primi hrană de pomană, iar el la rândul său se va preface că îi
ajută pe săraci, dar ce va da el săracilor cu o mână le va lua
înapoi înzecit cu cealaltă mână.
Peste o mie de ani lumea întreagă va deveni o piaţă în care
fiecare lucru îşi va avea preţul lui şi totul va fi de vânzare.
Carnea şi munca omului îşi vor avea şi ele preţul lor, ochi de
om şi inimi de om scoase din piepturi ca nişte bucăţi de carne
se vor vinde altora (transplantul de organe – n.n.).

Un secret nedezvăluit de Wikileaks: CIA şi
Pentagonul au primit de la Vatican
tehnologia ce permite călătoria în timp
Alfred LAMBREMONT WEBRE

Cuvântul dat, onoarea sau credinţa nu vor mai valora nimic.
Omul va ajunge cu adevărat stăpânul pământului, dar
pământul va fi sterp, apa otrăvită şi putredă, văzduhul va fi
dogoritor.
Peste o mie de ani viaţa se va scumpi fiindcă bogăţiile
pământului vor secătui, bogatul va trăi ascuns în bogăţia lui ca
lupul în vizuină.
Peste o mie de ani cei care vor conduce lumea nu vor avea
niciun dumnezeu, vor fi suverani fără credinţă şi onoare, al
căror nume nimeni nu-l va cunoaşte, vor porunci mulţimilor
neştiutoare şi indiferente şi le vor hotărî soarta de la adăpostul
palatelor lor ascunse de ochii lumii, de dinapoia zidurilor
impenetrabile. Nimeni nu va participa la adunările lor şi la
sfatul lor. Vor face în aşa fel încât orice om ducând o viaţă de
sclav să se creadă liber şi fericit.
Peste o mie de ani soarele va dogori cu putere şi va pârjoli
câmpiile, apa se va ascunde tot mai adânc sub pământ şi se va
împuţina, văzduhul nu va mai apăra omul de căldura soarelui,
lumina va arde pielea şi ochii.
Peste o mie de ani cei săraci şi lipsiţi de drepturi, cei fără
acoperiş deasupra capului vor porni un război distrugător în
care vor fi ocupate multe ţări şi în care luptele cumplite vor
aminti de năvălirile barbare de odinioară.” (Profeția lui Ioan
din Ierusalim)
Profeţia lui Ioan din Ierusalim este de fapt o descriere completă
şi fidelă nu doar a societăţii din zilele noastre ci şi a situaţiei
ecologice planetare actuale.

Un comunicat Wikileaks arăta anul trecut că CIA
foloseşte televizoarele și telefoanele smart pentru a asculta
conversațiile oamenilor.
e pare însă că agenția americană de informații și
Pentagonul sunt în posesia unei tehnologii mult mai
spectaculoase, ce le permite să manipuleze timpul.

S

Alfred Lambremont Webre, autor al mai multor cărți despre
călătoria în timp, a declarat pentru Daily Star Online că
informaţiile dezvăluite de Wikileaks sunt parțiale, ele nefăcând
referire la programele secrete care permit oamenilor să
călătorească înapoi și înainte în timp. Însă Webre consideră că
acum este momentul potrivit pentru a vorbi despre aceste
tehnologii.
Webre afirmă că Vaticanul ar deţine o maşină a timpului,
denumită „Cronovizor”, ce a fost construită în 1950 de către un
călugăr benedictin pe nume Pellegrino Ernetti. Maşina timpului
permite utilizatorului să acceseze „urmele” lăsate de
evenimentele din trecut, şi constă dintr-un ecran pe care este
afişată o imagine şi sunt auzite sunete, astfel încât utilizatorul
poate să vadă anumite fragmente din trecut.
Ca centru istoric al puterii, Vaticanul menține un control strict
asupra tehnologiei călătoriei în timp, acordând numai statelor
loiale acces la secretele lor. Agenția Centrală de Informații
(CIA) din Statele Unite, care a contribuit la fondarea
Vaticanului modern este, de fapt, „serviciul secret iezuit”,
susține Webre, iar Vaticanul a oferit tehnologia pentru călătoria
în timp Pentagonului şi CIA-ului la finalul anilor ʼ60.
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al multor calculatoare din întreaga lume. Este vorba inclusiv
despre softuri care le-ar putea permite oamenilor să preia
controlul asupra celor mai populare produse electronice pe care
le folosesc oamenii în zilele noastre, pretind cei de la
WikiLeaks.

CIA a văzut imediat că această tehnologie ar putea fi folosită în
scopuri politice, spune Webre. Aşa că a stabilit un program la
sfârșitul anilor ʼ60, pentru a obține informații despre viitorul
politic al SUA. Cu ajutorul Cronovizorului, viitorul preşedinte
al SUA era dezvăluit înainte.
Vaticanul ar fi oferit tehnologia Cronovizorului şi Marii
Britanii. „MI5, MI6 și CIA sunt cu adevărat creații ale
serviciului secret al Vaticanului, privind înapoi de-a lungul
secolelor.”
Pentru cei care pot avea tendința să considere că Alfred
Lambremont Webre este un personaj neserios, cu prea multă
imaginație, care nu merită să fie luat în seamă, oferim câteva
date biografice. Webre a făcut Dreptul la Universitatea Yale,
este avocat şi editor al site-ului exopolitics.blogs.com. Împreună
cu Stephen Bassett, este co-autor al proiectului Citizen Hearing,
un forum public ce are ca scop examinarea faptelor în legătură
cu fenomenele extraterestre și presupusa suprimare publică a
unor astfel de fapte de către autorități. El este, de asemenea,
membru al grupului de consilieri cu privire la energia liberă din
cadrul Mișcării Energiei Noi și coordonator congresional pentru
Proiectul Dezvăluirea (Disclosure Project).

WikiLeaks publică cele mai detaliate
documente «scurse» vreodată de la CIA:
Sunt mult mai ample decât fişierele
Snowden
WikiLeaks a publicat pe 7 martie, o serie întreagă de
documente ce par a dezvălui secrete ale spionajului realizat
de CIA, acestea reprezentând cele mai detaliate documente
de spionaj ale CIA desecretizate vreodată, potrivit lui Julian
Assange.
n total, 8.761 de fişiere care dovedesc „întreaga capacitate
de spionaj a CIA”, a arătat fondatorul WikiLeaks într-un
comunicat de presă, iar această serie este doar prima dintr-o
operaţiune de dezvăluire de documente, numită Vault 7.

Î

Documentele includ deja, doar din această primă tranşă, mai
multe pagini decât fişierele Snowden care au devoalat puterea
imensă de supraveghere a NSA şi a altor agenţii americane.
Odată cu transmiterea către public a documentelor, WikiLeaks a
asigurat că CIA „a pierdut controlul arsenalului pe care îl
deţine”, inclusiv a echipamentelor software şi a exploiturilor pe
care, dacă le-ar folosi cu adevărat, ar duce la un control paralel
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„«Year Zero» se referă la domeniul şi direcţia programului
global de supraveghere desfăşurat de CIA, arsenalul său
malware şi zeci de exploituri care ar putea fi folosite împotriva
unei game extrem de variate de produse vândute atât în SUA,
cât şi în Europa, inclusiv iPhone-urile Apple, sistemul de
operare Android al Google, Microsoft Windows şi chiar
televizoarele Samsung, care sunt transformate în microfoane
ascunse”, a transmis
organizaţia
în
comunicatul de presă
citat. Începând cu anul
2001, CIA a câştigat teren
din punct de vedere
politic şi financiar în faţa
NSA
(Agenţia
de
Securitate Naţională) şi a
dezvoltat nu numai o
adevărată
„flotă”
de
drone, ci şi un tip distinct
de supraveghere la nivel
global şi propria „armată” de hackeri. Divizia de „piraţi
cibernetici” a agenţiei a făcut astfel posibilă evitarea
deconspirării către NSA a operaţiunilor deseori controversate.
Până la finalul lui 2016, divizia de hackeri a CIA, care cade în
responsabilitatea CCI (Centrul pentru Cyber Intelligence), a
avut înregistraţi peste 5.000 de utilizatori şi a produs mai mult
de 1.000 de sisteme de hacking, viruşi, troieni şi alte sisteme
malware, astfel că, până în 2016, „piraţii cibernetici” au folosit
mai multe şiruri de cod decât cele necesare pentru funcţionarea
Facebook. Astfel, CIA a construit propriul NSA, arată
WikiLeaks, cu o răspundere publică şi mai mică şi fără să
răspundă în mod public la întrebarea „de ce e nevoie de
asemenea cheltuieli bugetare pentru a dubla capacităţi identice
cu cele ale unei agenţii rivale?”.
Potrivit sursei citate, documentele făcute publice nu includ şi
lista concretă a „armelor” electronice folosite, iar organizaţia se
va abţine de la publicarea software-urilor folosite de CIA, „până
la ajungerea la un consens referitor la natura politică şi tehnică a
programelor CIA”. Documentele au fost puse la dispoziţie de o
sursă care a intenţionat demararea unor discuţii referitoare la
eventuale abuzuri de putere din partea CIA şi a depăşirii
atribuţiilor Agenţiei, mai arată sursa citată.
„Într-o declaraţie dată WikiLeaks, sursa detaliază mai multe
întrebări pentru care se impune urgent dezbaterea publică,
printre ele inclusiv aceea referitoare la modul în care CIA îşi
foloseşte capacităţile de supraveghere tehnică şi îşi depăşeşte
puterile legitime. (...) Sursa doreşte iniţierea unei dezbateri
publice referitoare la securitatea, construirea, utilizarea,
proliferarea şi controlul democratic al armelor în cyberspaţiu”,
arată cei de la WikiLeaks.
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Organizaţia a plănuit publicarea fişierelor mai devreme, dar
strategia a fost blocată atunci când conferinţa de presă prin care
se transmiteau informaţiile a fost încheiată de hackeri, a susţinut
Assange.

Pretinsa călătorie pe Lună a misiunilor
Apollo
David S. PERCY, Bart W. SIBREL

Documentarele realizate de David S. Percy şi Bart W.
Sibrel intitulate Ce s-a petrecut pe Lună, respectiv Un fapt
neaşteptat s-a petrecut în drumul spre Lună, arată că avem
toate motivele să ne îndoim de autenticitatea misiunilor
lunare cu echipaj uman din anii ʼ70 prezentate ca
Programul Apollo, finalizate, chipurile, cu mai multe
aselenizări, urmate de întoarcerea în siguranţă a
cosmonauţilor de pe Lună înapoi pe Pământ.
ilmele arată printre altele cum pozele „de pe Lună” au
fost falsificate.

F

Printre numeroasele indicii ale înşelăciunii se numără foarte
multe neconcordanțe fotografice: faptul că mai multe umbre cad
în direcţii diferite în cadrul aceleiaşi poze, ceea ce sugerează
folosirea mai multor surse de lumină artificială. În pozele făcute
în diferite locuri, costumele astronauţilor apar luminoase şi
clare chiar dacă se află în umbră. Planul secund (fundalul) a fost
acelaşi în mai multe fotografii din momente şi locuri diferite, un
deal cu formă neregulată apărând identic în două poze realizate
în decursul a doua aselenizări diferite, din locaţii aflate la
distanţă una de alta. În pofida vizibilităţii bune în spaţiul cosmic
nu s-a realizat nici măcar o singură fotografie în care să se vadă
stele, galaxii, constelaţii. O fotografie regizată a cerului din
orice loc „de pe Lună” ar fi fost imposibil de falsificat cu o
acurateţe de 100%. O astfel de fotografie ajunsă în mâinile unui
astronom priceput ar fi putut arăta faptul că poziţia astrelor de
pe un anumit sector de cer infirmă prezența astronauţilor în
locurile de unde pretind că s-au realizat fotografiile.
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În pozele care surprind terenul nisipos de sub modulul lunar nu
se vede nici cea mai mică urmă de crater care ar fi putut apărea
în urma pornirii rachetelor de frânare sau a coliziunii dintre
picioarele modulului şi solul lunar. Sunetul motoarelor de 150
de decibeli lipsea din filmarea NASA, în interiorul capsulei
auzindu-se doar vocile cosmonauţilor (e bine de ştiut că un
concert rock asurzitor nu depăşeşte ca putere a sunetului 120 de
decibeli, deci nivelul de zgomot al motoarelor era foarte mare)!
Tot în fotografiile originale, o piatră de pe Lună apare
inscripţionată cu litera „C”, ca şi cum ar fi fost o piesă de
recuzită marcată. Semnalul TV nu venea de pe Lună ci era
(re)transmis de undeva dinspre Australia. La plecarea de pe
Lună nu s-a văzut nicio flacără la motorul rachetei pe bază de
gaze, ca şi cum aceasta ar fi fost ridicată cu sfori.
O posibilă dovadă indirectă a falsificării aselenizărilor provine
chiar din vremurile noastre, NASA invocând actualmente drept
argument al întârzierii mult anunţatelor misiuni pe Marte cu
echipaj uman prezența în jurul Pământului a doua centuri de
radiaţie supranumite centurile Van Allen. Centura de interior
începe de la 1000 km de Pământ şi se termină undeva la 5600
km, iar centura exterioară începe de la 12.000 km şi se termină
aproximativ la 60.000 km de Pământ. Distanţa de la Pământ la
Lună este de 384.400 km, fapt care ar fi presupus traversarea
ambelor centuri în integralitate, de două ori (la ducere şi la
întoarcere) pentru fiecare misiune Apollo. Radiaţia Van Allen a
fost descoperită cu ajutorul senzorilor sateliţilor trimişi în spaţiu
în 1958. Particule cu o puternică încărcătură electrică, mai exact
electroni şi protoni, prinse în câmpul magnetic al Pământului, se
mişcă foarte rapid în interiorul centurilor. Particulele au fost
create de câmpul magnetic terestru prin interacţiunea cu radiaţia
cosmică şi vânturile solare. Aceste particule se mişcă simultan
în 3 moduri diferite: în spirală în jurul liniilor de câmp magnetic
ale planetei, înainte şi înapoi pe aceste linii şi în mişcare de
revoluţie (pe orbită) în jurul Pământului. Electronii merg de la
vest la est, în timp ce protonii se mişcă de la est la vest. E o
adevărată supă cosmică de materie şi energie care şi azi creează
unele probleme încă nerezolvate pentru deplasarea navetelor cu
echipaj uman dincolo de orbita joasă a Terrei. Cele mai
periculoase particule, care conţin cea mai multă energie, s-au
strâns în centura interioară. Dacă la ora actuală avem aceste
probleme, cel mai probabil ele ar fi constituit un obstacol
insurmontabil în urmă cu 45 de ani. Radiația ridicată de la
nivelul acestor centuri ar afecta grav sănătatea astronauților,
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dacă timpul necesar traversării acestor zone ar fi unul destul de
lung.

În timpul furtunilor solare magnetice, radiaţia din centuri
poate creşte chiar şi de 1000 de ori
Misiunea Apollo 16 a coincis cu cea mai puternică furtună
solară cunoscută. Ar fi fost necesar un strat de plumb de 2 metri
pentru a proteja astronauţii din interiorul capsulei spune
fizicianul Ralph Rene în articolul său Când facem radiografii
suntem protejaţi de plumb. Racheta nu ar fi putut decola
nicicum cu o asemenea greutate, însemnând o suplimentare cu
aproximativ 800 de tone a greutăţii prevăzute iniţial (1m3 de
plumb cântăreşte 11,35 tone, iar în cazul capsulei ce găzduiește
cosmonauţii vorbim de cel puţin 70m3de plumb care s-ar fi
adăugat de jur împrejur ca înveliş protector). Capsula spaţială
avea în schimb doar un înveliş subţire de aluminiu. Din cauza
obstacolului reprezentat de radiaţie, ruşii, chinezii şi agenţia
spaţială europeană nu au încercat niciodată de atunci şi până
acum să trimită pe Lună vehicule spaţiale cu echipaj uman.
Bill Kaysing consideră că astronauţii au înconjurat Pământul
timp de 8 zile în timp ce agenţia spaţială americană a prezentat
poze false „de pe Lună” în toată această perioadă. Pozele au fost
realizate în deşertul Nevada într-o bază militară secretă referită
drept Zona 51, caracterizată printr-un sol similar cu cel de pe
Lună. Bart Sibrel a reuşit să intre în posesia unor înregistrări
audio-video făcute de astronauţi la bordul navetei spaţiale în
timp ce se aflau într-una din misiunile Apollo, înregistrări care
arată că filmările cu planeta noastră văzută de pe hubloul navei
atunci când s-a spus că nava se depărtase considerabil de
Pământ şi se apropia de Lună sunt simple poze ale Pământului
realizate anterior, la un zbor normal pe orbită joasă, editate în
aşa fel încât Pământul să pară o planetă mică şi îndepărtată, apoi
tipărite pe un material foto care să le facă să arate realistic şi
lipite de unul dintre hublourile navetei. Iluzia creată la filmarea
hubloului cu o cameră video de interior era că se filmează
dinăuntru în afară prin hublou, când de fapt ceea ce se filma
erau poze pregătite dinainte şi fixate pe hublou. Înşelătoria a
fost alimentată de câteva instantanee intercalate pe filmare
înfăţişând astronauţii în interiorul navetei în stare de
imponderabilitate, fapt menit să confere misiunii un plus de
realism dar mai ales să distragă atenţia de la falsa poziţionare a
navetei aflată în misiune: pe orbita Pământului şi nu în drum
spre Lună.
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Un alt fapt deloc neglijabil este filmarea înfăţişând mersul
astronauţilor NASA pe solul lunar (mult încetinit faţă de un
mers pe Pământ). Dacă filmul este rulat la viteză dublă,
astronauţii se deplasează ca şi cum ar alerga în câmpul
gravitaţional terestru (aceeaşi lungime, înălţime şi durata a
paşilor ca la un sprint normal, nicidecum caracteristici
modificate de deplasare, corespunzătoare unui câmp
gravitaţional mult redus, cum ar fi o înălţime mai mare a
saltului sau o lungime mai mare a pasului).
Anul acesta NASA ne comunică faptul că a şters benzile cu
înregistrările originale ale misiunilor lunare Apollo. Această
reacţie vine după ce tot NASA, cu ceva timp în urmă, le-a pus
la dispoziţia cercetătorilor care le-au contestat veridicitatea.
Anunţul făcut de agenţia spaţială americană despre distrugerea
tuturor înregistrărilor foto-audio-video în original şi păstrarea
exclusivă a copiilor „restaurate” este jignitor pentru pretenţiile
de autenticitate a materialelor pe care le are NASA la adresa
tuturor contestatarilor săi.
Actualmente mai mult de un sfert din populaţia SUA consideră
că omul nu a păşit niciodată pe Lună. Acest spectacol atât de
neglijent realizat despre nişte presupuse aselenizări a costat
poporul american 40 de miliarde de dolari. Bineînţeles că
serviciile secrete din Marea Britanie, Rusia, China, Israel au
ştiut acest lucru. Dar cine controlează serviciile secrete? Evident
că cine le-a creat şi se foloseşte de ele în scopuri ce ţin de
control şi supremaţie. Adică însăşi entitatea masonică. Iată şi
explicaţia pentru care marile adevăruri ajung atât de greu la
urechile publicului larg.

Totuşi.. de ce toată această mascaradă extrem de costisitoare din
punct de vedere al efectivelor umane cooptate şi al resurselor
materiale utilizate? Ce s-ar fi putut câştiga de pe urma regizării
misiunilor Apollo?
1. În primul rând dezvoltarea în subsidiar a industriei militare
americane, fără prea multe piedici sau semne de întrebare legate
de finanţare.
2. Inteligența importată din toată lumea şi pusă la muncă, în
proiecte publice sau private implicând tehnologii avansate, mai
mult sau mai puţin secrete, pe întreg teritoriul Statelor Unite,
camuflajul folosit fiind însăşi „programele de cucerire a
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spaţiului cosmic” derulate de şi prin Agenţia Spaţială
Americană.
3. Alimentarea iluziei conform căreia „suntem singuri în
Univers”, prin urmare nu există nimic altceva în afară de acest
sistem, implementat pe acest Pământ, în această formă, singura
viabilă.
4. Standardizarea tehnologiilor artificiale, bazate pe
combustibili fosili, când, de fapt, încă de pe vremea lui Tesla
(perioada antebelică) existau dispozitive de tip „energie liberă”
(free energy), la care s-ar fi putut racorda oricine, de la distanţă,
fără cabluri, instalaţii ajutătoare sau uzine complicate
funcţionând centralizat.
5. Cultivarea unui patriotism artificial, a unui sentiment de
veneraţie faţă de lideri şi conducători, alimentarea ideologiei
„visului american”, a falsei impresii cum că America este
„tărâmul făgăduinţei”, cel mai avansat model de societate, „ţara
tuturor posibilităţilor”, un standard de urmat pentru generaţii.
Povestea tranşantă a „derulării” misiunilor Apollo este oferită
cu generozitate în documentarul lui Bart Sibrel, din care am
extras următoarea sinteză de 30 de minute.

Intrarea în tunelul de lavă de pe Lună
traducere și adaptare: Radu Ungureanu
Potențiale găuri descoperite lângă Polul Nord al Lunii
ar putea fi intrări într-o rețea subterană de tuneluri de lavă,
care au fost descoperite anterior pe satelitul nostru natural,
au raportat cei de la Institutul SETI.

„Următorul nostru pas ar trebui să fie explorarea ulterioară,
pentru a verifica dacă aceste gropi sunt cu adevărat intrări în
tunelurile de lavă, și dacă sunt, trebuie să vedem dacă aceste
tuneluri conțin de fapt gheață. Aceasta este o posibilitate
extraordinară pentru umanitate. Am avea șansa ca o nouă
generație de astronauți și speologi sau, de ce nu, roboți să poată
studia aceste tuneluri fascinante. Explorarea tunelurilor de lavă
de pe Lună ne va pregăti, de asemenea, pentru explorarea celor
similare aflate pe Marte. Acolo, ne vom confrunta cu
perspectiva extinderii căutării vieții în subteranul mai profund al
planetei Marte, unde putem găsi medii mai calde, mai umede și
mai ocroite decât se află în prezent pe suprafața vecinului
nostru”, susține Pascal Lee, om de știință la Institutul SETI,
care a prezentat noua descoperire omenirii în cadrul unei
conferințe desfășurate la Centrul de Cercetare Ames al NASA
din Silicon Valley.

ercetătorii au analizat datele imagistice de la LAS
(Lunar Reconnaissance Orbiter) pentru a face aceasta
descoperire. Găurile apar ca niște depresiuni mici, fără
margini, cu un diametru cuprins între 15 și 30 de metri, cu
interioare complet umbrite, potrivit comunicatului de presă.

C

În cazul în care există gheață subterană, aceste intrări potențiale
ale tunelurilor de lavă ar putea permite viitorilor exploratori să
aibă acces mai ușor la această resursă de apă, element vital
vieții.

sursa:
https://www.seti.org/seti-institute/press-release/possible-lava-tubeskylights-discovered-near-north-pole-moon
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Oamenii de știință smintiţi, ce sunt
susținuți de fundațiile dubioase, vor să
elibereze în atmosferă nocive particule
reflectorizante

Otrăvirea cu aluminiu prin intermediul
chemtrails este reală

Dr. Marvin HERNDON
… pentru a „răci” planeta

Oamenii de știință de la Universitatea Harvard doresc
să elibereze în stratosfera Pământului particule
reflectorizante care să ajute planeta să se răcească, dorind
astfel să combată așa-zisa încălzire globală.

P

articulele ar trebui degajate la o altitudine de 20.000 de
metri, în cadrul a ceea ce este considerat a fi cel mai mare
plan de geoinginerie solară din istoria Pământului.

Proiectul în valoare de 20 de milioane de dolari, finanțat în mod
substanțial de către Bill Gates și alte fundații, a fost lansat
recent, iar în prima fază oamenii de știință vor dori să vadă dacă
aceste particule vor putea simula în condiții de siguranță
efectele de răcire atmosferică cauzate de o erupție vulcanică.
Dacă rezultatele vor fi cele scontate, anul viitor profesorii David
Keith și Frank Keutsch speră să lanseze un balon de mare
altitudine cu astfel de particule peste o mică regiune din
Tucson, Arizona. Dacă și acest experiment va avea rezultate
bune, în câțiva ani, tot mai multe zone de pe glob ar putea fi
acoperite de aceste particule.
Această idee de a răspândi în stratosferă particule
reflectorizante care să ne ajute, chipurile, să luptăm împotriva
încălzirii globale este extrem de controversată și a mai fost
supusă spre dezbatere și în anul 2014, la o conferință de
geoinginerie susținută la Washington, D.C.
Potrivit teoriei, eliberarea anumitor tipuri de particule în
stratosferă ar putea contribui la blocarea într-o anumită măsură
a razelor soarelui, atenuând astfel căldura care ajunge pe
pământ. Cu toate acestea, oamenii de știință nu știu încă în ce
fel vor putea controla temperaturile din întreaga lume și nici ce
efecte negative ar putea avea acțiunile lor asupra mediului.
Deocamdată susțin că nimic nu se va face până când nu vom
avea pe masă o expertiză exactă atât a beneficiilor cât și a
eventualelor
efecte
nedorite
ale
operațiunilor.
În realitate însă, experimente geoclimatice se derulează în secret
de multă vreme.
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Un renumit cercetător în fizică nucleară a publicat un
articol ce confirmă faptul că fiinţele umane sunt otrăvite cu
aluminiu prin intermediul chemtrails.
r. Marvin Herndon afirmă că există dovezi ale
existenței unui program secret guvernamental de
geoinginerie,
de
injectare
de
particule
în
stratosferă/aerosoli în atmosferă, care pun în pericol sănătatea
fiinţelor umane.

D

Pe site-urile alternative de informare se arată că dr. Marvin
Herndon, chimist nuclear, geochimist şi cosmochimist –
cunoscut în special pentru deducerea compoziţiei miezului
interior al Pământului ca fiind silicat de nichel, și nu un amestec
parțial cristalizat nichel-fier – a publicat un articol exploziv în
jurnalul Current Science (al Academiei de Ştiinţe Indiene)
intitulat: Otrăvirea cu aluminiu a umanităţii şi a biosferei
Pământului prin geoinginerie clandestină: implicaţii pentru
India. „Ca răspuns la un apel urgent realizat printr-un articol din
Current Science pentru asistenţă cu scopul de a înţelege
asocierea geologică a înaltei mobilităţi a aluminiului cu
sănătatea umană în câmpia aluvionară a Gangelui, se descriu
dovezi ale activităţii de geoinginerie clandestină care se
realizează de cel puţin 15 ani, şi care s-au amplificat brusc în
ultimii doi ani. Activitatea de geoinginerie cu ajutorul
avioanelor dotate cu cisterne ce pot împrăştia substanţe în jet,
infuzează o substanţă toxică nenaturală în atmosfera Pământului
care împreună cu apa de ploaie eliberează un aluminiu foarte
mobil. Mai departe, se prezintă dovezi că această substanţă
toxică este cenuşă care zboară uşor, rezultată în urma
combustiei cărbunelui. Dispersarea clandestină de astfel de
cenuşă şi eliberarea consecutivă de aluminiu foarte mobil sunt
cauza ascunsă a creşterii accentuate şi a răspândirii bolilor
neurologice, precum și a extinderii şi amplificării debilităţii
biosferei Pământului. Sunt făcute recomandări pentru a verifica
dacă dovezile prezentate aici sunt aplicabile la câmpia
aluvionară a Gangelui”.
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În continuare în articol se discută şi se citează publicaţii care au
detectat metale grele precum aluminiu, bariu, stronţiu şi altele
în apa de ploaie, cenuşa zburătoare, şi multe altele. De exemplu,
în timpul perioadei iulie 2011 – noiembrie 2012, 73 de probe de
apă de ploaie au fost colectate şi analizate pentru a se depista
prezenţa de aluminiu şi bariu; 71 au fost colectate din 60 de
locaţii diferite din Germania, 1 din Franţa şi 1 din Austria. S-a
detectat aluminiu în 77% dintre probele de apă de ploaie, şi de
asemenea s-a găsit o concentraţie foarte mare de bariu şi de
stronţiu.
Articolul discută, de asemenea, faptul că aceste concentraţii de
metale nu sunt rezultatul unui fenomen natural, cum ar fi, spre
exemplu, exploziile vulcanice.
Acesta nu este singurul articol exploziv care vine din lumea
academică şi care se referă la acest fenomen. Cu câteva luni în
urmă, dr. Rose Cairns, de la Facultatea de Mediu din cadrul
Universităţii Leeds (Marea Britanie), a publicat un articol în
revista de specialitate Geophysical Journal intitulat Climat de
suspiciuni: regizorii conspiraţiei „chemtrails” şi politica
internaţională a geoingineriei. Dr. Cairns desfăşoară în prezent,
de asemenea, muncă de cercetare în ceea ce priveşte
Guvernarea Geoingineriei, ca parte dintr-un proiect
multidisciplinar în parteneriat cu universitățile Sussex, College
London şi Oxford. Proiectul examinează implicaţiile sociale,
etice şi politice ale geoingineriei climei.
În articolul menționat anterior, dr. Cairns descrie analizele
apărute în discursurile academice şi politice referitoare la
geoinginerie, precum şi modul în care modificarea climei, fiind
de asemenea în atenția cetăţenilor din întreaga lume, are efecte
devastatoare din punct de vedere ecologic şi al sănătăţii.
„Înţelegând politica nou apărută asupra geoingineriei şi luând
cu seriozitate în considerare cererile privind participarea
publicului, apare necesitatea unei înţelegeri a întregului peisaj al
discursurilor în jurul ideii de control global al climei –
incluzând idei marginale precum cele susţinute de activiştii
împotriva chemtrails. Ignorând sau desfiinţând aceste discursuri
incomode, prin etichetarea lor ca fiind patologice sau paranoide,
se poate ajunge la riscul de a ignora anumite păreri potenţial
revelatoare despre politica emergentă a geoingineriei.”
Autoarea a menţionat de asemenea că: „Această analiză
sugerează un număr de modalităţi în care subiectele referitoare
la chemtrails pot conţine numeroase idei şi implicaţii pentru
politica emergentă a geoingineriei, care nu pot fi omise sau
etichetate simplu ca «paranoide» sau «patologice»”.
Deşi dr. Rose nu este un susținător al „conspiraţiei chemtrails”,
este interesant să vezi un articol publicat de cineva din mediul
academic care are o perspectivă neutră, recunoscând importanţa
acestor aspecte mai degrabă decât desfiinţându-le imediat.
Diferenţa aici este că, în mediul academic, geoingineria este
considerată strict o propunere, şi că această manipulare a climei
Pământului încă nu este operaţională. Pe când în cazul
susținătorilor existenței chemtrails-urilor, cum sunt cercetătorul
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Herndon, amintit la începutul articolului, împreună cu mulţi
alţii, ei cred că geoingineria este operaţională.
Adevărul este că există o impresionantă cantitate de informaţii
care sugerează că aceste programe sunt într-adevăr operaţionale.
Dacă intenţia lor este de a modifica clima pentru a combate
efectele încălzirii globale, sau de a acţiona conform altui tip de
agendă, nu este încă clar pentru majoritatea oamenilor.
Dovezi ce sugerează că aceste programe sunt deja în funcţiune
„În ultimii ani a existat un declin în ceea ce priveşte susţinerea
cercetării privind modificările climatice, şi o tendinţă de a se
trece la proiecte operaţionale”, arată Asociaţia Meteorologică
Mondială. „În plus faţă de programele specifice de cercetare
sponsorizate de agenţii federale, există alte funcţii legate de
modificările vremii care sunt realizate în mai multe locuri în
ramura executivă. Mai multe comitete şi grupuri federale de
consiliere şi oamenii lor – care au stabilit să conducă studii în
profunzime şi să pregătească rapoarte care să furnizeze sfaturi
sau recomandări, sau să coordoneze programe de modificare a
vremii – au fost găzduite sau susţinute în cadrul
departamentelor, agenţiilor sau birourilor executive.”
Dr. Marvin Herndon nu putea fi mai corect decât atât. Nu există
nicio îndoială că guvernul este implicat în diferite forme de
geoinginerie, şi ştim aceasta deoarece multe agenţii au
recunoscut. Din nefericire, în astfel de aspecte controversate
guvernul SUA poate fi comparat cu un iceberg de posibilități.
Dacă autoritățile americane admit că fac un lucru, atunci sunt
şanse ca acesta să fie doar vârful icebergului, adică o mică parte
din ceea ce fac cu adevărat. Prin urmare este aproape o
certitudine că se petrece ceva mult mai serios şi că se desfășoară
o operaţiune mult mai gravă de un anumit fel, doar că nu au fost
încă descoperiți.
Într-o postare de pe site-ul Humans are Free, intitulată
Muşamalizarea chemtrails relevată într-un raport pierdut al
guvernului din 1978, de Philip Schneider, se arată: „Noi
documente care au ieşit la iveală se adaugă unui teanc
considerabil de dovezi referitoare la faptul că guvernul SUA
manipulează
vremea
de
multe
decenii.”
Având puţin sub 750 de pagini, documentul din mai 1978
ilustrează cât de extinsă este în realitate muşamalizarea
modificării
vremii,
a
geoingineriei.
La
începutul
documentului
se
afirmă:
„Guvernul federal a fost implicat de mai bine de 30 de ani întrun număr de aspecte ale modificării vremii, prin activităţi ale
Congresului
şi
ale
ramurii
executive.”
„Din 1947, reglementări de modificare a vremii aparţinând
cercetării, operaţiunilor, studiilor politice, reglementărilor,
disponibilităţilor, rapoartelor de activitate, stabilirii de comisii
şi comitete, şi problemelor internaţionale au fost introduse în
Congres.”
„Au avut loc audieri asupra multor dintre aceste măsuri
propuse, şi supra-audieri au fost de asemenea conduse în cadrul
unor programe pertinente.”
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Deşi documentul stabileşte clar că guvernul federal a fost
implicat în activităţi care implică modificarea vremii, publicul
este încă în cea mai mare parte neştiutor că aceasta chiar se
petrece. În prezent însă mulţi propun ideea că aceste activități ar
putea fi posibile. Dacă Congresul SUA ştia de toate acestea încă
din 1978, de ce publicul larg nu a aflat încă de acest aspect –
modificarea vremii?
Într-o postare recentă pe internet intitulată „Căderea” Marelui
Creştin va fi o păcăleală a Noii Ordini Mondiale, se prezintă
ştiri îngrozitoare referitoare la faptul că „dârele morții”,
chemtrails, POT avea un anumit rol în scenariul Proiectului
Blue Beam, şi din moment ce există suspiciuni asupra implicării
chemtrails-urilor într-o operaţiune similară cu aceasta (și nu în
operaţiunea menționată), nimic nu ar fi surprinzător pentru unii
dintre noi la acest moment. Absolut nimic.
Însă una dintre profeţiile care ni s-au oferit referitoare la
vremurile de pe urmă îi îngrijorează de mult timp pe păpușarii
ascunși așa-zișii „Iluminați”: „Să nu vă amăgească nimeni, cu
nici un chip; căci ziua Domnului nu va sosi până ce mai întâi nu
va veni lepădarea de credinţă şi nu se va da pe faţă omul
nelegiuirii, fiul pierzaniei, Potrivnicul, care se înalţă mai presus
de tot ce se numeşte Dumnezeu, sau se cinsteşte cu închinare,
aşa încât să se aşeze el în templul lui Dumnezeu, dându-se pe
sine drept Dumnezeu.” (Epistola a doua către Tesaloniceni a
Sfântului Apostol Pavel, Capitolul 2, versetele 3-4).
Care ar fi cele mai rapide modalităţi în afară de acestea pentru
a-i pierde pe creştini? Haideţi să ne extragem puţin din zona
Bibliei şi a teologiei şi să ne întrebăm ce li se petrece creştinilor
pe tot globul? Noua Ordine Mondială ŞTIE că trebuie să îi facă
pe oameni să-şi abandoneze credinţa pentru ca să dobândească
controlul absolut. Pentru a-i înșela și decepţiona pe oameni, de
mult timp este în lucru un proiect nebunesc care are numele de
cod Blue Beam (Raza Albastră), prin care se urmărește nici mai
mult, nici mai puțin să se simuleze a doua venire a lui Iisus.
Vă invităm să urmăriți următorul film referitor la acest proiect:
Dacă după ce urmăriți aceste imagini, la un moment dat nu vă
veți mai aduceți aminte nimic despre această tehnologie, rețineți
că este ceva de temut. Temeți-vă foarte, foarte tare de ea. Nu
există o modalitate mai bună de a sintetiza evenimentele care
vor urma decât în aceste cuvinte.

anumite agenţii guvernamentale au recunoscut, contrar a ceea ce
susțin majoritatea piloților referitor la acest subiect al
chemtrails-urilor.
De câte ori nu aţi auzit: „Ei bine, eu sunt pilot şi ştiu cu
siguranţă că nu există aşa ceva – chemtrails, doar dâre de
combustibil al aeronavei, iar voi sunteţi o gaşcă de creduli care
înghițiți pe nemestecate teorii ale conspiraţiei…” Totuși există
și unii piloți curajoși care au avut îndrăzneala să investigheze
acest subiect și să aducă apoi dovezi incontestabile pentru
public.
Din nefericire pentru cetăţenii americani, guvernul SUA are o
istorie lungă în a minţi propriul popor, astfel că orice recunoaşte
acest guvern că face, e bine să fie multiplicat de zeci sau chiar
sute de ori pentru a se vedea magnitudinea reală a situaţiei.

„Steaua Umanității” – acest glob artificial
a fost pus pe orbită, în jurul Pământului, și
poate fi văzut în nopțile senine
Dacă veți privi cerul, s-ar putea să observați un nou
obiect strălucitor care se învârte în jurul planetei, și anume
Humanity Star! Acest glob proiectat să reflecte lumina Soarelui
pentru a fi ușor de observat în nopțile senine măsoară un metru
în diametru și orbitează Pământul în 90 de minute, fiind vizibil
în fiecare noapte din întreaga lume!
Acest proiect uimitor a fost imaginat de cei de la Rocket Lab,
care au lansat globul în spațiu săptămâna trecută. Puteți urmări
traiectoria
Star
Humanity
pe
site-ul
dedicat:
http://www.thehumanitystar.com/

Într-o altă postare din presa alternativă de pe internet se arată că
brevetul SUA nr. 4.686.605 intitulat Metodă şi aparatură pentru
alterarea unei regiuni din atmosfera Pământului, ionosferă şi/sau
magnetosferă (Method and Apparatus for Altering a Region in
the Earth’s Atmosphere, Ionosphere and/or Magnetosphere)
explică cum pot fi manipulaţi aerosoli din stratosferă şi
troposferă cu ajutorul energiei electromagnetice, cu scopul de a
modifica vremea. Este necesar ca antenele de la nivelul solului
(cunoscute ca încălzitoare ale ionosferei) să producă energia
electromagnetică adecvată.
Nu există dubii referitoare la faptul că guvernul SUA este în
prezent implicat în diverse forme în procesul de geoinginerie
din întreaga lume, şi ştim aceasta deoarece la momente diferite,
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sursa: http://www.ufunk.net/en/tech/humanity-star/; traducere și adaptare:
Radu Ungureanu
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Povestea incredibilă a femeii care a scăpat
cu viață din trei dezastre maritime. A
supraviețuit inclusiv scufundării
Titanicului!

lucru care n-a fost în măsură să îi înlăture pasiunea pentru
munca pe care o desfășura. N-au făcut-o să renunțe nici măcar
traumatizantele episoade prin care a trecut, în lunga sa carieră.

Toni TOHĂNEANU
La începutul secolului XX, au fost construite trei
vapoare imense, ale căror nume aveau să rămână în istoria
marinei. Unul dintre acestea este cea mai faimoasă navă
maritimă care a existat vreodată: vasul Titanic!

P

rima dintre cele trei nave-surori a fost Olympic, ce a
navigat între 1911 și 1935. Cu toate că a trecut prin două
accidente navale, Olympic nu a avut un destin tragic,
precum Titanic – care s-a scufundat la doar 5 zile de la plecarea
în prima sa călătorie (în aprilie 1912), după coliziunea cu un
aisberg.
Cel de-a treilea vas din serie a fost botezat Britannic. Acesta a
fost lansat la apă în 1915 și a navigat doar un an, deoarece în
1916 a fost lovit de către o mină marină plantată de către un
submarin german. Singura persoană din lume care a scăpat cu
viață atât din unul dintre cele două accidente navale prin care a
trecut vasul Olympic, cât și din catastrofele maritime în urma
cărora s-au scufundat vasele Titanic și Britannic, a fost Violet
Jessop.
Violet Jessop (1887-1971) a avut o viață plină de neprevăzut. Sa născut în Argentina și, la o vârstă fragedă, s-a îmbolnăvit de
tuberculoză. În ciuda prognosticurilor pesimiste ale medicilor a
reușit să supraviețuiască, să izbândească în lupta cu boala.

La 16 ani și-a pierdut tatăl și apoi s-a mutat în Anglia, cu
familia. Mama sa lucra ca stewardesă pe vapoarele civile, dar
atunci când s-a îmbolnăvit a trebuit să fie înlocuită de către fiica
sa, în vârstă de 21 de ani. Pe vremea aceea, cele mai multe
dintre femeile care lucrau pe vapoare erau de vârstă medie. Erau
vremuri în care tinerețea și aspectul plăcut erau considerate un
minus, pentru o angajată de pe un mare vas de călători. Violet
Jessop era obligată să poarte haine care o avantajau mai puțin,
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În septembrie 1911, vaporul Olympic s-a ciocnit cu un vas de
război HMS Hawke. Cu chiu cu vai, Olympic a plutit până în
port, având carena grav avariată. Puțin a lipsit să nu se
scufunde. Era primul accident naval grav din care Violet Jessop,
care s-a aflat la bord în momentul impactului, avea să scape
nevătămată.
Vreme de câteva luni a fost pace, în viața sa. La 10 aprilie 1912,
imensul și luxosul Titanic părăsea Marea Britanie pentru a
ajunge… pe fundul mării, după doar 5 zile. Vasul s-a scufundat
la doar două ore după coliziunea cu aisbergul. 1503 oameni șiau pierdut viețile.
Tânăra stewardesă a obținut un loc pe una dintre bărcile de
salvare, unde s-a îmbarcat purtând în brațe un bebeluș, preluat
de la unul dintre ofițerii ce au rămas pe vas. A doua zi, după ce
supraviețuitorii au fost salvați de către RMS Carpathia, tânăra a
reușit să o găsească pe mama pruncului.

În noiembrie 1915, luxosul vas Britannic a fost transformat în
navă-spital. În plin război mondial, era folosit pentru repatrierea
răniților din zona Mediteranei. Curajoasa Violet Jessop lucra, pe
atunci, ca infirmieră, pe imensa navă.
Britannic a efectuat cinci călătorii în care a transportat
nenumărați răniți, către țara de baștină. Spre sfârșitul lunii
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noiembrie a anului 1916 vasul a fost grav avariat de către o
mină germană și în mai puțin de o oră avea să ajungă pe fundul
Mării Egee.
Pe navă se aflau 1605 de oameni, dintre care numai 30 au pierit.
Lecția dură de pe Titanic fusese învățată, navele de mari
dimensiuni fiind înzestrate cu suficiente bărci de salvare. La
scufundarea Britannicului, Violet Jessop era cât pe ce să-și
piardă viața, fiind lovită cu putere de către un fragment provenit
din elicea vasului.
Acesta avea să fie cel de-al treilea dezastru maritim căruia a
reușit să îi supraviețuiască. Violet Jessop s-a retras din activitate
abia în anul 1950. A călătorit de două ori în jurul lumii, s-a
căsătorit și s-a stabilit în comitatul Suffolk.

orășeni bogați și instruiți (mulți milionari și oameni de afaceri),
care, sătui de atâta bine, au decis să se refugieze cu întreaga
familie la marginea lumii, fără a lua cu ei nimic care să le
ușureze traiul sau munca zilnică. Au venit în grupuri mici sau
pe rând, fiecare cu povestea lui de viață, cu îndemnul și
căutările personale.
Eduard e unul dintre ei. A lucrat în Occident şi a fost manager
de talie internaţională. Acum locuieşte la Alexandrovka, sătul
de la porţile Siberiei într-o iurtă – un fel de cort cu podea de
lemn. Are doi copii pe care refuză să-i dea la şcoală de teamă
că sistemul îi va transforma în marionetele civilizaţiei. Dar în
Alexandrovka toţi au studii superioare, aşa că David şi Dănilă
au de la cine învaţă. Mănâncă simplu şi doar ce cultivă. N-au
nici curent electric, nici apă curentă. Şi vara şi iarna se călesc cu
găleţi de apă aruncate peste ei, la temperaturi siberiene.

Aceasta a fost povestea femeii care a scăpat cu viață din trei
dezastre maritime, ce au rămas în istoria navigației!

\
Surse: www.thevintagenews.com, wikipedia.org

Mii de ruşi bogaţi părăsesc oraşele şi se
retrag în zone isolate

În Rusia se naşte un fenomen cu iz apocaliptic: mii de
ruşi bogaţi părăsesc oraşele şi se retrag în zone izolate,
pentru a-şi duce viaţa cât mai departe de civilizaţie.
răiesc în colibe, mănâcă doar ce cultivă şi îşi cresc copiii
în spirit liber. Pentru ei, banii şi cariera nu mai au
valoare. Mai mult, sunt convinşi că în curând vom trăi
toţi ca ei.

T

Au fost profesori, ingineri, avocaţi, oameni de afaceri. Au avut
bani şi cariere de invidiat. Dar într-o zi şi-au vândut casele, şiau îngheţat conturile şi s-au retras în sălbăticie pentru a trăi ca la
începuturile lumii.
Li se mai spune “Noii ruși” și numărul lor crește mereu – atât
cât să populeze astăzi 200 de sate și cătune, risipite în sălbăticia
aspră a Siberiei. Aparent, “Noii ruși” sunt niște ființe ciudate –
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Altul, Constantin, a fost anchetator în miliţia rusească, dar la
vară se va muta şi el în Alexandrovka, sătul de la porţile
Siberiei. Iulia a fost profesor universitar de matematică. S-a
stabilit aici împreună cu soţul ei, care n-a mai suportat stresul
funcţiei pe care o avea în domeniul construcţiilor.
Cu toţii vor să trăiască în strictul necesar, fără bani şi fără
tehnocolie. Lui Constantin, fostul securist, i se spune Şamanul
şi e vraciul comunităţii . Îşi vindeca pacienţii cu
rugăciuni,
plante
şi
ritualuri
de
îmbaiere.
Alexandrovka pare să fie unul dintre puţinele locuri pe Pământ
în care singurul guvernator e NATURA. E o lume liberă, care te
contaminează.
Numărul celor care îl caută pe Dumnezeu în pustietatea
pădurilor crește mereu. Nimeni nu trișează când vine de bună
voie în Siberia, și nimeni nu vrea să pară ce nu este. În Siberia
rezistă doar cei puternici și deciși. Cu toții refuză banii,
avantajele
energiei
electrice
și
chiar
binefacerile
medicamentelor, înlocuind totul cu rugăciunea, cu miracolul
simplității și al remediilor naturiste. Organizează singuri mici
spitale și școli, organizează concerte și spectacole culturale,
încât ai zice că, împreună, formează o sectă milenaristă, speriată
de multele scenarii catastrofice ale profețiilor nostradamice.
“Noii ruși” sunt însă ortodocși curați. Au preoți, au biserici, au
icoane la care se roagă. De altfel, fiecare nouă așezare nu începe
altcumva decât cu o cameră de bârne închinată lui Dumnezeu și,
alături, un bordei săpat direct în pământ. German Sterligov, al
doilea milionar oficial al Rusiei de după căderea URSS şi-a
abandonat în 2005 averea pentru a trăi ca un ţăran într-o parte
îndepărtată a Rusiei, fiind dovada că se poate găsi fericirea. S-a
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bucurat de o avere impresionantă, a trăit în vile somptuoase, a
avut yachturi şi avioane private, dar a renunţat la acest stil de
viaţă în urmă cu patru ani şi a ales să se mute cu familia sa întro zonă rurală a Rusiei, unde a ales să trăiască în mijlocul
sălbăticiei.

Majoritatea prietenilor mei au crezut că mi-am pierdut minţile,
dar după patru ani se dovedeşte că am făcut alegerea corectă.
Criză economică care i-a afectat pe majoritatea oligarhilor este
departe de mine. Spre deosebire de ei, eu sunt liber aici. Nu sunt
dependent de nimeni şi am suficiente resurse pentru a
supravieţui”.
La doar 24 de ani, German Sterligov a pus bazele propriei
companii şi în scurt timp, profitând de vidul de legislaţie din
acea vreme, a reuşit să construiască un imperiu financiar, cu
birouri în Londra şi New York, şi a devenit milionar.
În timp ce Sterligov îşi făcea un nume în domeniul afacerilor,
ameninţările începeau să se intensifice, iar el şi soţia sa trăiau în
permanentă cu frică de a nu fi răpiţi, brutalizaţi sau chiar
omorâţi. „În primii doi ani de relaţie ne-am mutat de 23 de ori.
El mă sună şi-mi spunea: «Împachetează, iar ne mutăm». În
cercurile în care soţul meu activa aveau loc multe crime”, îşi
aminteşte Alyona.

Tocmai din această cauză, nu este de mirare că oligarhii ruşi
angajează o armată de gardieni care să-i protejeze. Alyona, a
cărei familie era apropiată cu fostul lider comunist Nikita
Hruşciov, a urât dintotdeauna să aibă servitori. „Nu-mi doream
străini în casa mea. Dar întotdeauna era o excepţie: bodyguarzii
înarmaţi. După ce ne-am mutat în Moscova, după o perioadă
petrecută în Mayfair- Londra, am realizat că aceştia erau
indispensabili. Eram foarte bogaţi într-o ţară în care majoritatea
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oamenilor nu erau avuţi, iar oamenii de afaceri erau ţintele
favorite ale răpitorilor pentru a se răfui cu această situaţie. Era
îngrozitor. Întotdeauna aveam cel puţin două gărzi de corp cu
mine, dar odată numărul acestora a ajuns la 60 pentru a mă
supraveghea atât pe mine, cât şi pe copiii mei”, a continuat
aceasta, în timp ce soţul sau a dat afirmativ din cap.
„Eram ca păsările într-o cuşcă aurie. Fiind foarte bogaţi, trăiam
într-o sclavie, din care, din fericire, am scăpat”, a completat
German. Pentru a scăpa de ameninţări, în era preşedinţiei lui
Boris Elţân, multe cupluri bogate declarau că s-au despărţit şi se
afişau la petreceri cu alte persoane pentru a distrage atenţia de la
familia adevărată. „Se prefăcea că nu mai suntem importanţi
pentru el şi aşa prevenea să devenim ţintele rivalilor sau a
răpitorilor”, a confirmat Alyona. Un factor important în decizia
lor de a-şi schimba stilul de viaţa l-a constituit înfrângerea lui
German în alegerile prezidenţiale din 2004, când învingător a
ieşit actualul premier rus Vladimir Putin. „A venit acasă, şi-a
aruncat jacheta şi a spus: «Nu mai pot face nimic aici. Hai să
plecăm şi să începem o nouă viaţă»”, îşi aminteşte Alyona, care
a fost cerută în căsătorie la doar trei minute după ce s-au
cunoscut. Au ales ca locaţie o zonă împădurită, aflată la 60 de
kilometri depărtare de Moscova, o zonă lipsită de luxul cu care
s-au obişnuit, dar pe care nu îl regreta.
În perioada lui de prosperitate, German Sterligov a oferit locuri
de muncă pentru 2.500 de persoane. În prezent, aceştia mai sunt
doar în număr de doi, ambii muncitori, care îl învaţa pe
Sterligov cum să facă lucruri precum construcţia de ziduri sau
repararea de garduri.
După o viaţă trăită în cel mai luxos cartier din Moscova,
Sterligov şi soţia sa şi-au schimbat perspectivele asupra vieţii şi
au decis să-şi vândă proprietatea din cartierul Rublyovka,
apartamentul cu vedere spre Statuia Libertăţii din New York,
birourile de pe Wall Street şi din Londra, casa din Elveţia,
castelul din Franţa şi apartamentul din Piaţa Rosie din Moscova
pentru a se muta la ţară. Sterligov şi-a vândut averea la licitaţie
după ce s-a ales praful de ambiţiile sale politice, care începuseră
cu o campanie pentru funcţia de guvernator al Siberiei şi au fost
urmate de candidaturile pentru primăria Moscovei şi în final
pentru preşedenţia Rusiei.
“Mi-am dorit să schimb viaţa oamenilor din Rusia în bine…Miam dorit să aduc o nouă viziune acestei ţări, pentru a crea o
viaţă mai bună. Dar nu am reuşit, şi am ajuns să îmi dau seama
că, chiar dacă nu voi putea fi alături de ţara mea în acest mod,
familia mea încă are nevoie de mine – şi am putut face
schimbări la acest nivel.” A ajuns să acumuleze datorii uriaşe
din pricina costurilor campaniilor sale electorale, aşa că şi-a
vândut casa din Moscova, toate proprietăţile şi acţiunile, şi şi-a
plătit datoriile, iar mai apoi, după o călătorie în pădure, şi-a
construit o casă cu banii care îi mai rămăseseră după ce totul
fusese vândut. Eliberat de boala materialismului şi de traiul
îmbâcsit într-o mare capitală a lumii, Sterligov a găsit adevărata
fericire, fericirea fără bani.
Acum, la 15 ani după ce a făcut primul sau milion, a renunţat la
afaceri şi a optat pentru o viaţă tradiţională ţărăneasca, trăită în
adâncul zonei rurale ruseşti, împreună cu soţia sa şi cei cinci
copii. “Viaţa mea nu a fost niciodată mai bună – încă nu pot
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crede că am o viaţă atât de împlinită şi interesantă”, a declarat el
programului BBC World Service’s Outlook. “Puii de curcan
tocmai au ieşit de sub cloşca – aceasta este o ştire interesantă
pentru noi în momentul de fată. Am reuşit să găsim fericire că şi
familie – şi încă nu pot să cred că am reuşit să părăsim
Moscova, cu toată atmosfera ei de mercenariat, ividie şi
ostilitate. Cu greu pot descrie starea sufletească în care ne
aflam, exact cum nu poţi descrie gustul unei îngheţate. Trebuie
să o guşti pentru a ştii asta.”
German Sterligov trăieşte acum într-o casă mică, pe care o
descrie ca fiind “o sobă rusească, câteva ferestre, pereţi şi un
tavan”. Are deasemenea doua tractoare, un boldozer şi o Toyota
veche, deşi pe timp de iarnă la ferma se poate ajunge doar cu o
căruţă tarasa de cai. Ce mai apropiată casa se afla la 11 km
distanţă. Nu are electricitate şi acum încearcă să se
descotorosească şi de telefonul mobil.
Cu toate acestea, el spune că nici atunci când era bogat nu a dus
o viaţă tipică de magnat rus. “Nu aveam elefanţi sau piscine”,
spune el. “Dar este adevărat, am trăit întotdeauna în cele mai
bogate, elegante şi exclusiviste cartiere, în case mari şi
scumpe”.
Pasul spre Siberia n-a fost totuşi uşor. “A fost greu pentru soţia
mea, care nu era obişnuită cu viaţa la ţară, ci mai degrabă cu
viaţa de milionar. Acum este recunoscătoare, deoarece copiii
noştrii duc o viaţă normală, o viaţă reală. Familia mea este fără
îndoială mai fericită.”
Copiii lui Sterligov primesc educaţie acasă, deoarece el crede că
mediul din şcoală “îi va corupe”. Nu le va permite să urmeze
studii universitare, din acelaşi motiv: “Universităţile sunt pline
de depravare – nu s-ar deprinde cu altceva de acolo în afară de
corupere morală. Aşadar, este în afară de orice discuţie”, spune
el.
Este un naţionalist convins şi a devenit profund religios acum
10 ani – deşi nu vrea să vorbească despre acest lucru,
descriindu-l ca fiind “prea personal”.

Momentul în care ne vom întâlni oficial cu o civilizație
extraterestră
Un aspect important din previziunile lui Kaku îl reprezintă
momentul în care omenirea va intra în contact cu o civilizație
extraterestră. Este posibil ca în 2018 să descoperim viața
extraterestră, dar nu acolo unde o căutăm noi. Kaku nu exclude
posibilitatea ca în Univers să existe numeroase civilizații
extraterestre, care au atins un grad extrem de înalt al dezvoltării.
Cu toate acestea, specialistul american de origine japoneză, nu
exclude posibilitatea ca printre aceste civilizații să existe și
unele ostile.
Ce înseamnă acest lucru? Dacă aceste civilizații ostile dețin
tehnologia să ajungă până la Terra, atunci este puțin probabil să
dorească acapararea planetei. Ei pot cuceri orice planetă își
doresc și din acest punct de vedere am fi feriți de cucerire. Cu
toate acestea, ostilitatea extraterestră se poate defini prin faptul
ciocnirii între civilizații și atunci cea mai slabă, adică a noastră,
să fie sortită pierzaniei.
De cealaltă parte, Kaku susține că nu trebuie să mai fim atât de
visători și nici îngâmfați ca să credem că extratereștrii ne vor da
tehnologia lor. Acest schimb este imposibil, pentru că nu se știe
dacă avem mintea suficient de deschisă pentru a înțelege o altă
civilizație.
De asemenea, futurologul a mai declarat că omenirea ar putea să
nu fie pe radarul unei civilizații extraterestre. Așadar, suntem
prea mici și insignifianți pentru ca cineva atât de avansat să ne
bage în seamă, așa cum ne dorim noi.
Există cu adevărat OZN-uri?
Chiar dacă la prima vedere, ceea ce vedem pe cer ni se pare că
sunt farfurii zburătoare de origine extraterestră, Kaku susține că
întotdeauna trebuie să avem mintea deschisă.

Michio Kaku, fician american, despre
întâlnirea cu o civilizație extraterestră și
adevărul despre OZN-uri
Michio KAKU
Futurologul american Michio Kaku a realizat un
interviu în care a vorbit despre momentul în care omenirea
se va întâlni cu extratereștrii, dar și despre pericolul care îl
poate produce acest prim contact.
ichio Kaku, cofondator al teoriei corzilor și profesor
la catedra de fizica teoretica Henry Semat de la
Graduate Center, City University din New York, a
analizat o serie de potențiale pericole, care pot pune în pericol
civilizația umană.

M
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”Oare OZN-urile ne urmăresc avioanele, așa cum demonstrează
ultimele documente desecretizate? Poate că sunt drone
experimentale supersonice. Sau poate că sunt extratereștrii!
Trebuie să avem mereu mintea deschisă”, scria Kaku pe
Twitter.
Acest mesaj este unul sugestiv și putem trage o singură
concluzie. Nu tot ceea ce ni se prezintă este adevărat și nu tot
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ceea ce nu știm înseamnă că nu există. Și acest lucru este
sugerat, în mod voalat, de specialistul american. Ceea ce vedem
noi pe cer și credem că sunt OZN-uri ar putea fi atât de bine
drone experimentale, dar și OZN-uri. Întotdeauna trebuie să
avem mintea deschisă pentru că numai așa vom putea face
diferența între manipulare și adevăr.

Noi «Dosare X» ale Marii Britanii sunt
puse la dispoziția publicului

însuși martor al unor lumini bizare, de culoare roșie și verde
fosforescent, ce au apărut pe cerul nocturn deasupra pădurii.
Dezvăluirea a venit, în cazul militarului american, după 36 de
ani de tăcere, în luna decembrie a anului 2016.
Să fie vorba, în cazul fenomenului OZN, de vizitatori veniți de
departe, din alte sisteme solare? Sau despre tehnologii (militare)
terestre, ultrasecrete, pe care le dețin statele foarte dezvoltate?

Noi revelații despre OZN-uri, despre Zona
51 și despre colaborarea dintre Guvernul
SUA și anumite civilizații extraterestre

Vreme de aproape 50 de ani, autoritățile din Marea
Britanie au ținut „la secret” o serie de informații (dosare)
despre OZN-urile observate în tot acest răstimp.
n luna iunie 2017, un număr de 15 documente au fost
publicate de către Arhivele Naționale din Marea Britanie, în
cuprinsul acestora aflându-se date despre OZN-urile
observate, precum și concluzii ale autorităților. Între aceste
incidente bizare, pe care o parte dintre britanici le atribuie, mai
mult sau mai puțin argumentat, unor ființe inteligente venite din
spațiu, se numără și celebrul incident de la Rendlesham Forest
(Pădurea Rendlesham), petrecut în 1980, supranumit „Roswellul Marii Britanii”.

Î

Curios (sau chiar ciudat!) este că documentele nu au fost puse la
dispoziția publicului larg în format electronic. Cei care doresc
să afle ce se găsește în documentele recent declasificate trebuie
să deplaseze până la arhivele naționale britanice, în acest scop.
Toate aceste informații trebuiau declasificate și puse la
dispoziția publicului încă din anul 2013, alături de alte
informații secretizate în trecut. Însă atunci, în 2013, 18
documente nu au mai fost publicate.
Dezvăluirea acestor informații face parte dintr-un proiect
derulat pe durata a nouă ani, în care ar fi trebuit ca publicului să
îi fie îngăduit accesul la conținutul întregii arhive referitoare la
OZN-uri, deținută de către autoritățile britanice, mai exact de
către ministerul apărării din Regatul Unit. Totuși, trei dintre
aceste documente nu au fost puse la dispoziția publicului nici în
ziua de azi. Să se afle, acolo, ceva care mai trebuie, încă, ținut la
distanță de ochiul profan, de publicul larg?
Incidentul Rendlesham Forest, cunoscut și ca „Roswell-ul
britanic”, se referă la observarea repetată a unor lumini nefirești
de către membri ai forțelor aeriene, dar și la o presupusă
aterizare a unei aeronave de origine necunoscută. Luminile au
fost observate în mai mult de trei nopți, în luna decembrie a
anului 1980, generând dispute aprinse și temeri legate de
securitatea națională, la momentul respectiv Războiul Rece
fiind departe de a se fi încheiat.
Steve Longero, fost ofițer în cadrul US Air Force (unul dintre
cei care au activat în baza militară din zonă), susține, la rândul
său, în legătură cu incidentul Rendlesham Forest, că a fost el
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Grant CAMERON, Scott CRAIN
La postul de radio american VeritasRadio, doi autori de
prestigiu, Grant Cameron şi Scott Crain, au prezentat de
curând dovezi care înseamnă chiar mai mult decât simpla
demonstraţie a existenţei vieţii extraterestre pe planeta
noastră.
ealizând o investigare minuţioasă a feluritelor surse de
informare şi având acces la documente ultrasecrete, cei
doi cercetători reuşesc să arunce o lumină pertinentă şi
obiectivă asupra activităţii tainice, de culise, a unor agenţii de
notorietate din America, cum ar fi: CIA, NSA, Marina SUA,
Forţele Aeriene ale SUA, precum şi a altor grupuri care s-au
ocupat în secret de problema extraterestră în ultimii zeci de ani.

R

Concluzia celor doi autori este foarte clară şi totodată şocantă
pentru unii: problema extraterestră reprezintă în zilele noastre
un secret pe care chiar şi aşa-numiţii „insiders” („persoanele din
interior”, care de obicei au lucrat sau încă lucrează în aceste
agenţii şi care revelează într-o anumită măsură aspectele secrete
legate de subiectul ET) caută să-l înţeleagă în profunzime.
Iată ce declară cei doi cercetători: „Din când în când agenţiile
guvernamentale «simt» nevoia să permită publicarea unor
informaţii despre OZN-uri către publicul larg. Desigur, aici
vorbim doar despre unele agenţii, nu despre toate.
Cum fac ele acest lucru? Întotdeauna vor folosi nişte mijloace
care nu lasă mai apoi nicio urmă. Aceasta înseamnă, ca o
condiţie esenţială, să nu existe niciun fel de legături între
agenţia respectivă şi cel care face publice informaţiile
respective, care îi sunt trimise. Mai înseamnă, de asemenea, ca
în fluxul informaţional să fie incluse anumite date false. În cele
din urmă, înseamnă ca adevărul să fie spus, dar totuşi într-o
formă subiectivă. Până în momentul în care se va face o
dezvăluire completă la nivel mondial despre subiectul ET,
negarea plauzibilă va rămâne o armă redutabilă în mâna celor
care se află în posesia acestui teribil secret.”
Grant Cameron a observat, de asemenea, că revelaţiile în ceea
ce priveşte farfuriile zburătoare (OZN-uri) abordează de cele
mai multe ori acelaşi model de acţiune şi de prezentare, în care
cercetătorii examinează informaţia, apoi aceasta este
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discreditată, după care „toţi abandonează pur şi simplu
povestea respectivă”, în aşteptarea următorului „mare
eveniment” care să dezvăluie un alt secret.
Totuşi, cei doi autori americani resping ideea cum că
informațiile care apar ar fi false şi intenţionat „plantate” de
agenţiile guvernamentale, sugerând că, de fapt, ele sunt exacte,
dar că mai apoi sunt „cosmetizate” cu elemente de dezinformare
în „punctele slabe” ale evenimentului, ce au fost dinainte
stabilite.
Astfel, Cameron afirmă că, deşi guvernul lasă accesul public la
anumite informaţii de acest gen, el totuşi păstrează secretul
asupra lor prin discreditarea ulterioară a informaţiei respective.
În acest fel se creează un gen de confuzie generală şi se
complică atât de mult lucrurile, încât chiar şi cel mai binevoitor
şi mai entuziast căutător în domeniul civilizaţiilor extraterestre
şi a legăturilor lor cu guvernele lumii se lasă în cele din urmă
păgubaş în căutările sale.
Concluzia generală este aceea că guvernele stăpânesc încă
foarte bine aceste „scurgeri controlate de informaţii” în
domeniul OZN, dar că momentul dezvăluirilor complete în
această direcţie este foarte aproape.

„L-am luat într-adevăr în custodie, deoarece aşa au fost
ordinele. L-am desfăcut şi este gol înăuntru. Accesul la el este
liber. Oricine poate cere aprobare să-l vadă”, a declarat un
purtător de cuvânt al poliţiei.
„Obiectul găsit nu are legătură cu tehnologia spaţială. O
concluzie finală vom trage abia după ce el va fi studiat în
detaliu de către experţi”, a anunţat Agenţia spaţială rusă,
Roscosmos.
Presa rusă a titrat imediat după descoperire că este vorba despre
„fragmente dintr-un OZN, găsite într-o pădure”, citând
declaraţii ale localnicilor care ar fi auzit sunete ciudate în
vecinătatea localităţii lor, în luna decembrie.
Yuri Borniakov, şeful departamentului de salvare din zonă, a
declarat că după măsurătorile făcute nu a fost descoperită nicio
urmă de radiaţii degajate de obiect.
Şeful Departamentului pentru Apărare Civilă şi Situaţii de
Urgenţă, Valeri Vasiliev, a spus că o parte din fragment este
construită din titaniu ultra-rezistent, potrivit DailyMail.

Proiectul Majestic 12 – prezența
extraterestră pe Terra

Obiect misterios căzut din cer în Siberia!

Grant CAMERON, Bill MOORE, T. Scott CRAIN
„Una dintre problemele care obsedeaza ufologii
americani si ii divizeaza in tabere este existenta sau
inexistenta unui grup oficial, misterios si ultrasecret, numit
Majestic 12 sau MJ-12, singurul care ar avea acces la toate
secretele privind prezenta extraterestra pe Pământ.

I

n iulie 2013 ufologul Grant Cameron a publicat opiniile sale
despre acest subiect. El arată că ideea existenţei unui
asemenea grup a apărut la începutul anilor 1980, atunci
când investigatorul Bill Moore a publicat cartea de mare succes
The Roswell Incident care se consideră că a fost precursorul
obsesiei moderne privind accidentul de la Roswell.
Un fragment dintr-un obiect metalic de aproape 2 metri
în diametru, cu o greutate de peste 200 de kilograme, a fost
descoperit în Otradnenski, un sat din Siberia, aflat la 3.200
de kilometri şi trei fusuri orare depărtare de Moscova.
ocalnicii insistă asupra faptului că obiectul metalic a
căzut din cer, însă experţii au declarat în prima fază că el
nu reprezintă o parte dintr-o rachetă sau dintr-o navă
spaţială.

L

Acum fragmentul este păzit de poliţie, fiindcă interesul
vizitatorilor este în creştere şi tot mai mulţi pasionaţi de
fenomenul
OZN
au
apărut
în
zonă.
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La câteva zile de la lansarea cărţii, Moore a fost contactat de
structurile de informaţii ale SUA, care au început să-i
povestească despre grupul super-secret MJ-12, care ar fi fost
înfiinţat de către preşedintele Harry Truman, pentru a gestiona
problemele prezenţei extraterestre pe Pământ. Moore a fost
alimentat cu informaţii atât de Richard Doty, sergent U.S. Air
Force (USAF), cât şi de o a doua persoană, din partea CIA, care
s-a prezentat cu numele de cod Falcon. Mai târziu, Moore a
primit astfel de informaţii şi din alte 10 surse. Se crede că unele
dintre acestea ar fi fost de fapt ex-directori ai CIA.
Implicarea lui Moore în povestea MJ-12 a culminat în 1987
când Moore şi alţi doi cercetători: Jamie Shandera şi Stanton
Friedman au făcut publice o serie de documente în acest sens.
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Aceste documente, clasificate “Strict Secret Restricţionat”,
pretindeau a fi o informare, destinată preşedintelui ales Dwight
Eisenhower, despre grupul de 12 persoane de oameni de ştiinţă
de nivel înalt şi oficiali militari care au alcătuit comisia de elită
strict secretă MJ-12.
Grant Cameron precizează că a adunat, în cartea sa: “UFOs,
MJ-12, and Government Informants” (OZN-uri, MJ-12 şi
informatori ai guvernului), un mare număr de dovezi în
favoarea existenţei unui asemenea grup. El a scris acolo că
probabil documentele în acest sens au fost o scurgere de date,
parţial adevărate şi parţial false, care a fost autorizată de către
prezentul grup MJ-12, pentru a desensibiliza publicul cu privire
la modul în care problema farfuriilor zburătoare a fost tratată de
către Casa Alba.
O luptă cu morile de vânt
De asemenea, Cameron spune că a scris că, deşi o parte din
conţinutul documentelor nu pare autentică (cum ar fi lipsa
oricărei menţiuni privind existenţa unui extraterestru viu
recuperat la Roswell), există o mulţime de dovezi care indică
faptul că totuşi acest grup mitic MJ-12, menţionat în
documente, ar fi existat. Cameron crede că documentele nu
spun întregul adevăr pentru a evita încălcarea legii, prin
dezvăluirea unor informaţii clasificate, ca şi pentru a proteja
programul general privind OZN-urile. În favoarea existenţei
unui grup MJ-12 el aduce un număr de dovezi; astfel:
loading…
Coautorul cărţii, T. Scott Crain, a identificat o femeie care în
1979 făcea parte dintr-o echipă de declasificare a documentelor
din USAF, în Okinawa, Japonia. În timpul activităţii ei, a dat
peste nişte înscrisuri care, chiar dacă nu erau identice cu cele
MJ-12, păreau să conţină acelaşi material. Această femeie a fost
hartuita atunci când a fost lansată prima ediţie a cărţii, în 1991.
În 1987, la doar câteva zile după ce Moore a făcut publice
documentele MJ-12, fostul preşedinte al Universităţii statului
Pennsylvania, Eric E. Walker a spus: “Da, ştiu de MJ-12. Ştiu
de ei de 40 de ani. Dar cred că încercarea de a-i identifica este o
luptă cu morile de vânt!”. Moya Lear, soţia lui Bill Lear,
inventatorul de la firma Lear Jet, rugat de fiul său, John Lear, la sunat pe prietenul ei, generalul de patru stele James Doolittle,
să îl întrebe dacă a existat un asemenea grup.
Doolittle a confirmat existenţa grupului, dar a spus că aceasta
este tot ce poate spune. Astronautul Edgar Mitchell,
comandantul misiunii lunare Apollo 14, a declarat că, pe baza
surselor sale, grupul MJ-12 a existat. General Arthur E. Exon,
care în 1947 era la Wright Field, atunci când au sosit aici
resturile prăbuşirii de la Roswell, a declarat că era conştient de
existenţa unei comisii de control OZN, alcătuit în principal din
ofiţeri şi de personal din informaţii, de nivel foarte înalt. El nuşi mai amintea numele grupului.
În iulie 1989, Bob Oeschler a înregistrat o conversaţie cu Bobby
Ray Inman fost director adjunct CIA. Acesta a declarat “că MJ12 a însemnat ceva pentru el şi că “a fost conştient de existenţa
unui program de “îndoctrinare a publicului” cu privire la OZNuri. El a recunoscut că, înainte de pensionarea sa, avusese “ceva
experienţă”, în zona de OZN-uri, dar în momentul conversaţiei
informaţiile sale nu mai erau la zi.
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O altă confirmare a existenţei MJ-12 a venit de la un arhivist de
la Arhivele Naţionale din College Park, Maryland, care, după o
prelegere a lui Cameron în Eureka Springs, Arkansas, în 2005,
i-a spus acestuia că lucrase la declasificarea documentelor,
având acces la documente guvernamentale înainte ca acestea să
fie date publicităţii. Un coleg al său, în timp ce declasifica
documente ale şefilor Statelor Majore Reunite, a văzut
documente purtând pe ele sigla MJ-12.
Harold Stuart, un fost membru al administraţiei Truman, a fost
menţionat într-o carte din 2005 a lui Robert Collins, că făcând
parte pe atunci dintr-un comitet consultativ pentru MJ-12.
Răspunzând la o scrisoare a investigatorului Brian Parks, Stuart
a declarat: “Îmi amintesc vag de MJ-12, dar nu într-atâta încât
să pot face un comentariu… Nu am făcut parte din comitetul
consultativ MJ-12 şi am doar o amintire vagă a acestui proiect
sau grup. Am cunoscut pe cei mai mulţi dintre generalii pe care
i-aţi menţionat în scrisoarea dumneavoastră, dar îmi pare rău,
nu pot aduce mai multă lumină pe solicitarea făcută”.
Investigatorul Lee Graham a scris multe scrisori şi a depus zeci
de cereri, în numele legii libertăţii de informare (FOIA), pentru
a încerca să valideze documentele MJ-12. La 24 mai 1990,
Serviciul de Investigaţii al Apărării (DIS) a răspuns la una
dintre cererile sale, trimiţându-i înapoi copiile documentelor
MJ-12, având pe partea de jos a fiecărei pagini menţiunea
“declasificata”. Graham nu a reuşit niciodată să afle cine a făcut
aceasta declasificare, nici dacă documentele erau autentice.
Într-o scrisoare din 1987, trimisă de John Andrews bunului său
prieten Ben Rich, preşedintele Lockheed Skunk Works,
Andrews declară că ştie de mulţi ani de MJ-12, “chiar dacă
oficial el nu a existat”.
Într-o discuţie cu Lee Graham, Andrews a spus că a auzit de
MJ-12, la începutul anului 1984, deci cu aproape un an înainte
ca investigatorii Moore şi Shandera să primească într-o
scrisoare cópii ale documentelor MJ-12.

De la lansarea cărţii lui Grant Cameron, în ianuarie 2013, au
apărut alte două noi dovezi care contribuie la confirmarea
faptului că a existat un grup de control MJ-12. Prima a venit de
la o poveste spusă de Jesse Marcel Jr., fiul ofiţerului de
informaţii de la Roswell Army Air Base, primul care a istorisit
detaliile prăbuşirii OZN din iulie 1947. La “Audierile
Cetăţenilor privind Dezvăluirea”, organizate în mai 2013,
Marcel spunea că “în urmă cu un număr de ani” a fost chemat la
Washington DC, pentru o întâlnire într-o cameră securizată în
clădirea Senatului, de către Dick D’Amato, fost consilier şef şi
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investigator şef al Comisiei de Credite al Senatului, care cerceta
zvonurile finanţării retroingineriei unor farfurii zburătoare la
Aria 51, fără ştirea Senatului.

Întâlnirea de gradul III de la Voronezh
Una
dintre
cele
mai
cunoscute
şi
mai
înspăimântătoare întâlniri de gradul III s-a petrecut în
toamna anului 1989, în Voronezh, pe atunci un oraş al
Uniunii Sovietice.
pre deosebire de incidentul de la Roswell, Statele Unite,
de această dată au existat martori direcţi, iar mărturiile la
unison ale acestora nu au făcut decât să şocheze opinia
publică internaţională şi să adâncească un mister şi aşa destul de
controversat.

S
Dar deşi avea o autorizare de securitate Top Secret şi puterea
unei citaţii din partea Comisiei de Credite al Senatului, nu a
putut penetra aceste proiecte, care erau controlate de o echipă
care era stăpâna tuturor proiectelor negre.
Ficţiune sau nu?
Marcel spunea că el şi D’Amato s-au întâlnit în jurul unei mese
de conferinţe, pe care era un roman scris de Whitley Strieber
numit “Majestic”, tratând despre accidentul de la Roswell şi
despre un grup de control MJ-12, înfiinţat pentru a face faţă
venirii extratereştrilor pe Pământ. D’Amato i-a spus: “Vreau să
vă zic ceva. Aceasta (arătând spre carte), nu este ficţiune”.
Marcel a întrebat, “Când aveţi de gând să spuneţi asta
publicului?” D’Amato a răspuns: “Dacă ar fi după mine aş fi
făcut-o ieri, dar nu depinde de mine. Sunt aici doar pentru a
investiga costul păstrării secretului. În realitate, există un
guvern negru. Ei au controlul asupra resturilor prăbuşirii. Ei nu
răspund faţă de nimeni şi nu sunt aleşi. Ei au o cantitate
nelimitată de bani de cheltuit. Ei sunt cei care au controlul
asupra acestui domeniu”.
Cea de a doua piesă de noi dovezi a venit de la o sursă foarte
puţin probabilă – Dr. John Alexander, fost colonel în Armata
Statelor Unite. În cartea sa: “UFOs: Myths, Conspiracies and
Realities” (OZN-urile: Mituri, conspiraţii şi realităţi), colonelul
subliniază că, deşi OZN-uri sunt reale, ele nu sunt de interes
pentru guvernul american, şi, prin urmare, nu există nicio
muşamalizare a faptelor de către oficialii americani.
Alexander mai este cunoscut şi că organizatorul, la mijlocul
anilor 1980, a întâlnirilor “grupului de fizica teoretică
avansată”, destinate găsirii unei noi viziuni guvernamentale
asupra problematicii OZN. Accesul la aceste întâlniri avea exact
acelaşi tip de clasificare “Top Secret – restricted” ca şi
documentele MJ-12. Într-un interviu radio din 15 iunie 2013, cu
Nancy Du Tetre, John Alexander a admis că grupul MJ-12 a
existat, dar că nu se ocupă doar de OZN-uri ci mai ales de
continuitatea guvernării, pentru a preveni decapitarea nucleară a
Statelor Unite.”http://www.efemeride.ro/proiectul-majestic-12-si-prezenta-

Povestea extratereştrilor de la Voronezh este povestită de câţiva
martori, printre care mai mulţi copii, care au susţinut că au
văzut aterizând o navă din care au coborât mai multe entităţi
hominide însoţite de un robot. Contrar opiniei generale,
conform căreia omuleţii verzi sunt de statură mică şi au craniile
disproporţionat de mari faţă de restul corpului, relatările
martorilor oculari descriu o apariţie cu totul şi cu totul
neobişnuită. Creaturile aveau în jur de 3 metri şi, în ciuda
înălţimii lor, aveau capetele neobişnuit de mici. În acelaşi timp,
nava a fost descrisă ca având forma unei sfere mari şi
strălucitoare.

Un glob luminos imens și misterios a fost
observat recent pe cerul Siberiei
Un presupus OZN observat recent pe cerul din Siberia a
stârnit imaginația ufologilor din întreaga lume. În timp ce
autoritățile ruse nu au oferit încă o explicație cu privire la
sursa luminii, cei mai mulți internauți din zonă au sugerat
că aceasta a fost o urmă lăsată de patru rachete balistice
trimise de armata rusă.

I

maginile spectaculoase au fost surprinse de fotograful
Sergey Anisimov, în orașul Salekhard, aproape de Cercul
Arctic: ”M-am blocat pentru o secundă, nu înţelegeam ce se
întâmplă. Globul strălucitor a apărut din neant și părea că se
îndreaptă spre mine.

extraterestra-pe-terra
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În Calea Lactee există cel puțin 10
civilizații extraterestre
Francisc DRAKE

Primul meu gând a fost că este un meteorit luminos, dar viteza
și culoare se schimbau, nu înțelegeam ce se întâmplă. Globul sa transformat într-un arc și a dispărut treptat”.

Descoperirea unor forme de viață extraterestră a
devenit un subiect de actualitate între oamenii de știință și
pentru publicul larg.
rimele cercetări științifice au început în anii 50, atunci
când revista Nature a publicat un articol referitor la
comunicarea interstelară. Autorii articolului susțineau că
se pot obține semnale radio cu ajutorul unui telescop,
utilizându-se o lungime de undă particulară, de 1,420.4
megahertzi. Această lungime de undă nu a fost aleasă
întâmplător. Ea caracterizează emisiile de hidrogen neutru,
elementul cel mai comun în Univers. În aprilie 1960,
radioastronomul Francisc Drake devine prima persoană care a
început să studieze în mod sistematic semnalele inteligente care
proveneau din cosmos. El a utilizat un radiotelescop cu un
diametru de 25 de metri de la Observatorul Green Bank,
înregistrând semnale de la două stele asemănătoare cu Soarele.

P

Convins că există civilizații extraterestre, el a cooptat 10
cercetători de înaltă clasă, elaborând o celebră ecuație care îi
poartă numele. Ecuația este compusă din 7 factori.
La circa 800 de kilometri depărtare de Salekhard, un alt
fotograf, Alexey Yakovlev, a fost și el martorul ineditului
fenomen:”Treptat, globul a început să se extindă, a devenit clar
că nu este o strălucire, o auroră boreală, și a devenit
înfricoșător. E bine că nu eram singur… pentru o clipă am
crezut împreună cu prietenii mei că extratereștri au sosit”.

Numărul de stele care se formează într-un an
Stelele care au planete
Numărul mediu de planete unde există condiții de viață
Planetele pe care apar forme de viaţă
Planetele pe care apar forme de viață inteligentă
Planetele cu care se poate comunica
Durata medie a vieții extraterestre
Cu acești factori, Drake și echipa lui au calculat numărul de
civilizații extraterestre din Calea Lactee. Acest număr a fost 10.

sursa: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5023505/Huge-glowingball-northern-Siberia-sparks-UFO-fears.html; traducere și adaptare: Radu
Ungureanu
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Pornind de la acești factori, Drake a ajuns la concluzia că în
galaxia noastră există cel puțin 10 civilizații extraterestre.
Acestea pot atinge diferite grade ale dezvoltării și este posibil ca
unele dintre ele să fie sub cea umană din punct de vedere
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tehnologic sau pur și simplu să existe sub alte forme decât cea
fizică. Acesta este motivul principal pentru care nu s-a stabilit
încă un contact extraterestru.

Beth Israel Deaconess din Boston. Acesta crede cu tărie că
studierea formelor avansate de meditație „poate descoperi
capacități care ne vor ajuta să tratăm mai bine bolile legate de
stres”.

Un alt motiv poate să fie distanța foarte mare între Terra și o
potențială planetă extraterestră. Calea Lactee măsoară nu mai
puțin de 100.000 de ani lumină, iar Sistemul Solar se află la
25.000 de ani lumină de centrul galactic. Pentru a se realiza o
călătorie între limitele galaxiei este nevoie de 100.000 de ani și
de viteza luminii. Este puțin probabil ca o civilizație
extraterestră să fi atins nemurirea sau o limită de viață de sute
de mii de ani.

În căutarea supra-oamenilor. Există
aceștia cu adevărat? Un posibil răspuns lam putea găsi la călugării din Himalaya
Donald LOPEZ Jr, Herbert BENSON
Ideea că există oameni pe Pământ cu abilități „superumane” este ceva pe care mulți dintre noi îl considerăm
doar un scenariu de film, produs bineînțeles la Hollywood.
u toate acestea, există multe articole și texte extrem de
interesante care sugerează că există oameni pe Pământ
cu abilități net superioare celor mai mulți dintre noi.
Există numeroase învățături antice care explică modul în care
ființele umane pot avea capacitatea de a obține abilități mentale
speciale, prin utilizarea diferitelor tehnici.

C

Prin folosirea tehnicilor de meditație, rugăciune, post și multe
altele, oamenii își pot debloca potențialul. În învățăturile antice
ale budismului găsim dovezi ample despre existența „puterilor
extreme”, iar Buddha îi așteaptă pe credincioși să atingă aceste
abilități și să trăiască o viață pașnică și normală.
Un profesor de la Universitatea din Michigan, Donald Lopez Jr,
a studiat și încercat să explice multe dintre învățăturile budiste
pe această temă. Profesorul Lopez indică faptul că: „prin
această iluminare despre care vorbește budhismul, omul
poate obține o serie de puteri paranormale, inclusiv cunoașterea
completă a vieților sale trecute, abilitatea de a cunoaște
gândurile altora, abilitatea de a se dedubla, abilitatea de a levita,
de a trece prin foc fără a simți durere”.
Cercetătorul Herbert Benson, de la Harvard Institute, care a
studiat 20 de ani o tehnică de meditație cunoscută sub numele
de „g Tum-mo”, spune că „budiștii simt că realitatea în care
trăim nu este cea supremă. Există o altă realitate, care nu este
afectată de emoțiile noastre, de lumea noastră de zi cu zi.
Budiștii cred că această stare de spirit poate fi atinsă prin a face
bine pentru alții și prin meditație. Benson este profesor asociat
de medicină la Școala Medicală de la Harvard și președinte al
Institutului Medical al Minții / Corpului la Centrul Medical

220

Herbert Benson, a studiat călugării aflați în Munții Himalaya și
a observat ca aceștia au capacitatea de a-și ridica temperatura la
nivelul degetelor cu până la 17 grade, folosind acceași tehnică
de yoga, g Tum-mo. Experții au descoperit, de asemenea, că
călugării din Himalaya aveau capacitatea de a usca prosoape
îmbinate cu apă rece doar cu căldura emisă de corpul lor, și asta
afară, în ger. Luați în considerare faptul că unii dintre acești
călugări trăiesc în locuri extreme, în munții Himalaya, la
altitudini de 4,500 de metri.
Dovezi despre „abilități supra-omenești” pot fi găsite în
numeroase surse verificabile. Un alt exemplu este cel a lui,
Swami Rama, un yoghin care s-a lasăt studiat de oamenii de
știință occidentali. Acesta este și autorul cărții Living with the
Himalayan Masters, în care explică printre altele cum se poate
ajunge ca un om să leviteze: „Aș dori să clarific, totuși, așa cum
v-am spus deja, că nu consider că levitația este o practică
spirituală. Este o practică avansată a pranayamei cu aplicarea
bandeiusului. Cine știe despre relația dintre masă și greutate
înțelege că este posibil să leviteze, dar numai după o lungă
practică … „
Swami Rama sau Bhole Baba cum a fost cunoscut în Himalaya,
a studiat și practicat încă din copilărie diverse discipline ale
științei și filozofiei yoga în mănăstirile din Himalaya. Acesta a
promovat conștientizarea de sine prin practicarea metodelor de
meditație yoga și de contemplare, însoțite de încredere în sine.
A subliniat importanța de a ne cunoaște la toate nivelurile
declarând: „După ce am vizitat sute de țări, am constatat că
peste tot există o mare problemă care constă în faptul că omul
nu a reușit să se cunoască și să se înțeleagă pe sine, în schimb
încearcă să-l înțeleagă pe Dumnezeu și pe ceilalți oameni.” sursa:
http://news.harvard.edu/gazette/story/2002/04/meditation-dramatically-changesbody-temperatures/;
https://www.goodreads.com/book/show/112519.Living_with_the_Himalayan_
Masters;
https://www.amazon.com/Supernormal-Science-EvidenceExtraordinary-Abilities/dp/030798690X; traducere și adaptare: Radu Ungureanu
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Ecologia profundă – o viziune
holistică de vindecare a lumii
Ing. Marvin ATUDOREI – București
Viziunea holistică a ecologiei profunde
Ecologia profundă a apărut ca o expresie pluri-disciplinară
în căutarea unor soluții la problemele serioase de mediu cu
care societatea noastră a început să se confrunte odată cu
acutizarea dezechilibrelor generate de industrializarea
accelerată și globalizare.
analiză corelată a acestor dezechilibre ne arată că ne
aflăm în fața unei crize sistemice, care nu poate fi
înțeleasă prin abordarea izolată, separată a problemelor.
Tocmai de aceea, demersul propus de ecologia profundă se
fundamentează pe o viziune holistică asupra lumii, în care totul
este văzut ca interconectat, iar cheia ieșirii din această criză
constă în primul rând în reconsiderarea locului nostru, ca ființe
umane, în mediul înconjurător. Mai exact, ecologia profundă
consideră nu doar că ne confruntăm cu o criză sistemică a
societății umane, ci că la rădăcina acestui dezechilibru se află
o criză de conștiință a umanității.

O

Termenul „ecologie profundă” a fost introdus pentru prima
dată[1] de către filozoful norvegian Arne Naess în anul 1973.
Prin sublinierea necesității de a privi mai profund ecologia,
Naess sugera să persistăm într-un efort de interogare interioară
pentru a afla mereu cauzele mai adânci ale fenomenelor,
dincolo de răspunsurile superficiale.
În opinia lui Naess, prin această orientare sinceră de
conștientizare se evidențiază caracterul antropocentric al
societății noastre, bazat pe tendințe dominatoare, utilitariste și
materialiste. Efectul distructiv care survine este adeseori
devastator. Rapoartele[2] de mediu arată că civilizația umană
provoacă dispariția în masă a numeroase specii de plante,
insecte sau animale, la o rată de aproximativ 140.000 de specii
pe an, ceea ce reprezintă o rată de (cel puțin) 100 de ori mai
mare decât dispariția naturală a acestora. Savanții
estimează[3] că dacă tendințele actuale imprimate de activitatea
umană vor continua, atunci 75% dintre specii vor dispărea în
următoarele câteva secole. Inevitabil însă, consecințele se întorc
și asupra oamenilor deoarece echilibrul naturii funcționează ca
un ansamblu, de care depindem mult mai mult decât bănuim la
prima vedere. Din acest motiv ecologia profundă afirmă că
fiecare specie are un drept egal la supraviețuire, dezaprobând
atitudinea arogantă a societății consumeriste de a considera
oamenii îndreptățiți să exploateze până la dispariție celelalte
specii.
Un exemplu concret și foarte sugestiv al dez-echilibrării grave
induse de activitatea umană iresponsabilă este cel al afectării
dramatice a populațiilor de albine. Datorită poluării industriale
și a pesticidelor foarte puternice folosite în agricultură multe
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specii de albine au dispărut. Acest fapt afectează însă procesul
esențial de polenizare: specialiștii spun că „peste 70% din
producţia mondială de alimente depinde de polenizare”. Dacă
ne gândim că există ţări unde deja s-au pierdut 50% din
coloniile de albine, este ușor de dedus că atunci când
polenizarea va scădea sub o anumită limită minimă, culturile
agricole vor deveni sterile, animalele nu vor mai avea ce mânca
și ca urmare însăși rasa umană va fi amenințată cu extincția.
Ecologia profundă nu se limitează la a observa problemele și a
emite prescripții normative. Dimpotrivă, abordarea sa se
plasează pe o poziție preponderent practică, descriptivă, axată
pe un angajament ce vine din experiențe profunde de
conștientizare, ce sunt apoi transmise și împărtășite mai departe
în lume. În acest sens, ecologia profundă a fost caracterizată de
Arne Naess ca „o filosofie evolutivă, dar consecventă a ființei, a
gândirii și a acțiunii în lume, care întruchipează înțelepciunea
și armonia ecologică a naturii”[4].
În ecologia profundă accentul nu se pune doar pe teza valorii
intrinseci a fiecărei ființe sau specii, ci și pe aceea a unei forme
de „realizare de sine”[5], care derivă din conceptul de conștiință
ecologică[6] sau sine ecologic[7], un fel de identitate mai largă.
Așa cum explică Arne Naess[8] sau Freya Mathews[9],
„realizarea de sine” este atinsă prin așa-numitul proces
de identificare prin care sunt experimentate niveluri tot mai
înalte de unificare din punct de vedere psihio-mental cu mediul
înconjurător: identificare cu prietenii, cu vecinii, cu comunitatea
locală, cu compatrioții, cu rasa, cu umanitatea, cu viața, și – în
final, într-un sens mult mai larg și mai profund decât este
conștientizat de obicei – identificarea cu întregul Cosmos.
Valoarea identificării rezidă în faptul că atunci când
recunoaștem contactul unor părți tot mai vaste ale Totalității cu
identitatea noastră, survine o expansiune a conștiinței și a iubirii
de sine. După cum evidențiază fondatorul principal ecologiei
profunde, Arne Naess, aceasta conduce la o extindere a
atitudinii noastre protective și afective față de lume.
Dincolo de utilizarea acestor idei și concepte care în opinia unor
critici precum Murray Bookchin[10] au anumite conotații
mistice, Naess[11] sau Sessions[12] au insistat asupra faptului
că acest statut al „conștiinței ecologice” se fundamentează pe o
înțelegere ce provine din experiența directă. Tocmai de aceea,
spuneau ei, abordarea ecologiei profunde nu trebuie suprapusă
cu un discurs filosofic, cu o ideologie sau cu vreo religie.
Să analizăm succint în continuare bazele teoretice ale ecologiei
profunde din punct de vedere filosofic și științific.
Bazele filosofice ale ecologiei profunde
În forma sa academică, sistemul ecologiei profunde a fost
elaborat prin lucrările a patru filozofi de mediu: în primul rând
norvegianul Arne Naess, apoi americanii George Sessions și
David Rothenberg și nu în ultimul rând australianul Warwick
Fox. Cadrul conceptual fundamentat astfel oferă o foarte
complexă viziune asupra lumii, cu valoroase valențe
epistemologice și ontologice.
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Un important sprijin epistemologic a venit din partea Teoriei
Sistemelor, conform căreia fiecare „parte” este inclusă într-un
„întreg”, dar în același timp respectivul „întreg” este
întotdeauna o „parte” din alte sisteme mai mari. „Întregul” însă,
văzut ca sistem, este mai mult decât suma părților datorită
proceselor de rezonanță care apar între componentele sale.
Lucrările lui Arthur Tansley[13], Raymond Lindeman[14],
Eugene și Howard Odum[15] au fost deosebit de importante în
dezvoltarea acestor abordări sistemice. De asemenea, abordarea
dialectică a teoreticienilor Richard Levins și Richard
Lewontin[16] a oferit o înțelegere mai clară cu privire la relația
dintre părți și întregi și la relația cauzală dintre acestea. În acest
context ecologia profundă valorizează importanța fiecărei
componente a ecosistemului, care contribuie într-o formă
specifică la echilibrul ansamblului.
Conceptul pivotal al ecologiei profunde este însă acela de
„realizare de sine”, proces prin care micul sine uman (ego-ul
personal) ajunge – prin metoda esențială a „identificării” – să se
expansioneze la o scară universalizată, unde se unește cu
„Sinele Universal”. Realizarea de sine este astfel procesul prin
care sinele individual, devenit „sine ecologic” (sau „conștiință
ecologică”), își recunoaște adevărata esență, care era deja (într-o
potențialitate inconștientă) de aceeași natură cu cea a Sinelui
Universal.
Arne Naess a definit sinele (eng. self) cu ajutorul unui concept
dezvoltat în secolul al XVII-lea de filosoful olandez Baruch
Spinoza, care a explorat și el dezideratul „realizării de sine”.
Sinele – spune Naess – este un sistem care se auto-menține și
posedă conatus[17], ceea ce în sistemul filosofic al lui Spinoza
are semnificația de „necesitate imperioasă de supraviețuire și
de a crește nivelul de acțiune și libertate”. De asemenea, în
ceea ce privește conceptul de „Univers/Cosmos” este acceptată
presupoziția că acesta încurajează, susține viața, adică are un
anumit telos[18] (scop, menire, finalitate – în sens aristotelian)
plin de măreție și de aceea are sens să urmărim să ne
identificăm cu el.
Observăm aici că posibilitatea identificării sinelui uman cu
Universul însuși (privit ca Sine Universal) derivă tocmai din
acest dat ontologic al identității structurale dintre subiectul
uman și existența cosmică însăși. Relația conceptuală dintre
sinele uman și Cosmos a fost cu atenție analizată de Freya
Mathews[19] în contextul unei metafizici particulare a
intercorelării (sau a Ecocosmosului), bazată pe Teoria
Sistemelor și pe Cosmologia Geometro-Dinamică.
Regăsim de asemenea în epistemologia ecologiei profunde
conexiuni cu fenomenologia lui Martin Heidegger[20] sau cu
teoriile dezvoltate de promotorii occidentali ai holismului,
printre care îi menționez pe Goethe[II], Spinoza,
Friedrich Schiller, Joseph Schelling, Georg Hegel, Samuel
Colerige, William Emerson, Henri Bergson, Rudolf Steiner,
Humberto Maturana și Francisco Varela.
Foarte semnificativă este și convergența conceptelor utilizate de
ecologia profundă cu cele din școlile filosofice antice. Sensurile
atribuite unor termeni ca „sine” sau „identificare” pot fi aproape
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întocmai regăsite în filosofia orientală, în concepte precum
„atman” sau „samyama”.
Conceptul de „cosmos”[21] este, de asemenea, deosebit de
relevant în filosofia Greciei Antice, unde avea sensul de „tot
armonios, organizat”.
Un alt concept, acela de „interconectare ecologică” are
similarități frapante cu „Legile Corespondenței”, enunțate în
așa-numitele „Table de Smarald” din scrierile filosofice antice
grecești și egiptene, în care se afirmă că „Ceea ce este jos este
precum ceea ce este sus, iar ceea ce sus este precum ceea ce
este jos pentru a întregi miracolul Totului”. Foarte asemănător,
în tradiția orientală vedică se menționează că „Ceea ce este
aici (în ființa mea) este pretutindeni (în întregul Univers). Ceea
ce nu este aici, nu este nicăieri” sau că „Partea este (inclusă) în
Tot, iar Totul este (se reflectă) în Parte”.
Interesant este că în tradiția indiană Ayurveda și în medicina
chineză întâlnim numeroase aplicații practice ale acestor
enunțuri, de exemplu în constatarea că diferite zone corporale
(privite ca „părți” – cum ar fi tălpile, palmele, lobii urechilor,
irisul ochilor) reflectă starea de sănătate a corpului (privit ca
„întreg”).
Toate aceste corelații au fost conceptualizate într-o manieră
modernă de savanți prestigioși ai timpurilor noastre cum ar fi
David Bohm[22] și Michael Talbot[23] în „Teoria Universului
Holografic” sau de către Carl Gustav Jung și Wolfgang Pauli, în
„Teoria Sincronicităților”[24], unde au abordat studiul intercorelării din punctul de vedere al stărilor de conștiință.
Suportul științific al ecologiei profunde
S-ar putea spune că evoluția însăși a științei a pregătit contextul
potrivit pentru exprimarea viziunii ecologiei profunde. Până la
sfârșitul secolului al XIX-lea savanții priveau lumea
preponderent prin prisma modelului newtonian: Universul era
văzut ca un fel de ceasornic uriaș, un sistem mecanic alcătuit
din corpuri distincte, aflate în relații clar definite. Odată cu
apariția teoriei relativității și mai ales a mecanicii cuantice, la
începutul secolului XX, oamenii de știință au constatat că în
aceste noi domenii vechile concepte nu mai pot fi aplicate.
Vechea paradigmă a devenit un simplu caz particular într-un
Univers care se revela într-o complexitate bulversantă, ce nu
mai putea fi analizată pe „părți”. Descoperirile revoluționare din
fizică au revelat tot mai mult caracterul relativ, de continuum
(spațiu-timp-materie-energie-informație),
interconectat,
probabilistic și unitar (holistic) al realității. Mai mult decât atât,
Albert Einstein și apoi mulți dintre exponenții cuanticii au
formulat teorii în care au afirmat că există o unitate a tuturor
câmpurilor, un așa-numit „Câmp-Unificat”[25] (sau „Energia
Punctului Zero”, „Câmpul-Sursă”). Aceste teorii științifice au
furnizat un cadru foarte concret conceptelor utilizate de
ecologia profundă, oferind astfel un suport îndemnurilor
ecologiste spre o abordare holistică a problemelor de mediu.
Dar poate cea mai elocventă descoperire științifică în sprijinul
demersurilor ecologiei profunde a fost aceea că la nivel cuantic
(sub-atomic) nu doar fenomenele observate sunt interconectate,
ci observatorul însuși influențează fenomenul pe care îl observă.
Tocmai de aceea în știința cuantică este acceptat că
experimentatorul face efectiv parte din experiment, fiind
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denumit mai degrabă „participant”. Cu privire la această interconectivitate universală, Bill Devall și George Sessions afirmau
în lucrarea lor publicată în 1985, „Deep Ecology”[26], că „totul
este conectat la orice altceva”, iar ecologistul Warwick Fox
afirma în „Toward a Transpersonal Ecology: Developing New
Foundations for Environmentalism”[27] că „noi și toate
celelalte ființe suntem aspecte ale unei singure realități care se
desfășoară”.

perfectă cu tradițiile spirituale orientale, care au privit
întotdeauna conștiința ca parte integrantă a universului”.
Și un alt laureat Nobel pentru fizică, Eugene Wigner, evidenția
în lucrarea sa „Simetrii şi reflecţii – Eseu ştiinţific”[30] că „Nu
este posibil să formulăm legile teoriei cuantice într-un mod
complet, fără a ne referi la conştiinţă”.
Conexiunea ecologiei profunde cu spiritualitatea

La rândul său, strălucitul fizician David Bohm a formulat o
teorie devenită celebră conform căreia realitatea macroscopică
ar fi de fapt desfășurarea unei realități cuantice, implicite, care
are ca substrat conștiința. În propria sa exprimare: „Suntem în
legătură cu totul, nu doar extern, ci și intern. Conștiința este o
relație internă cu întregul, luăm în interior întregul și acționăm
spre întreg. (…) Conștiința este într-adevăr cea mai imediată
experiență a acestei ordini implicite. Holismul (eng.
wholeness) nu este un loc în care să ajungi, este un fel de
atitudine sau abordare a întregii vieți. Este o cale. Dacă putem
avea o abordare coerentă a realității, atunci și realitatea ne va
răspunde în mod coerent. Cred că în Univers există o
inteligență implicită, care se desfășoară”.[28]
Acest gen de concluzii științifice sugerează că am putea
considera că există un mediu-substrat universal, la care
participăm cu toții, interconectați, și tocmai de aceea acțiunile
noastre au ecouri față de care suntem responsabili. Pe această
viziune foarte modernă și îndrăzneață se sprijină demersurile
practice ale acestei forme de ecologie, axate pe o transformare
de atitudine.
Și în analiza suportului științific al ecologiei profunde, ca și în
cea a valențelor sale filosofice, descoperim clare conexiuni –
sau chiar similarități – cu conceptele existente de mii de ani în
înțelepciunea tradițiilor străvechi ale omenirii. În acest sens,
Fritjof Capra, laureat Nobel pentru fizică, a descris paralele
foarte semnificative între tradițiile spirituale orientale
(hinduism, budism, taoism, jainism) și fizica modernă (în
special mecanica cuantică). El a elaborat chiar o lucrare pe
această temă, intitulată The Tao of Physics(Taofizica)[29].
Termenul „Tao” desemnează în filosofia chineză „ordinea” sau
„calea”, mai exact desfășurarea plină de ordine și armonie a
evenimentelor din univers. Un pasaj edificator din „Taofizica”
este acesta: „Cea mai importantă caracteristică a viziunii
spirituale orientale – aproape că am putea spune că este vorba
despre esenţa ei – este conştiinţa Unităţii şi interelaţionării
dintre toate lucrurile şi fenomenele, experienţa că toate
fenomenele lumii sunt manifestări ale unei Unităţi
fundamentale. În mod analogic, teoria cuantică arată că nu
putem descompune lumea în unităţi independente de existenţă.
Pe măsură ce mergem în adâncimea materiei, natura ne arată
că nu există cărămizi de bază, izolate, ci totul ne apare ca o
reţea complicată de raporturi între diferitele părţi ale
Întregului.”
În studiul său Fritjof Capra subliniază că „În fizica modernă,
tema conştiinţei a fost ridicată în legătură cu observarea
fenomenelor atomice. Teoria cuantică a arătat foarte clar că
aceste fenomene pot fi înţelese doar ca legături dintr-un lanţ de
procese, al cărui final se află în conştiinţa observatorului
uman.” Capra arată că aceste constatări sunt „în armonie
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Reprezentanții ecologiei profunde afirmă că experiența
„conștiinței ecologice” este tangentă cu spiritualitatea deoarece
ne revelează un sens mai adânc al existenței și un răspuns la
întrebările fundamentale ale vieții. Acest răspuns plin de
semnificație nu vine însă dintr-o teoretizare intelectuală, ci din
impactul trăirii unor momente de „trezire”, din forța unei
conștientizări mult mai cuprinzătoare, globale, de „conectare cu
întregul”. Este vorba despre o stare de înțelegere euforică a unor
valori esențiale, însoțită de o vindecare a sentimentului de
alienare, ce este înlocuit de un inefabil sentiment de a trăi în
armonie cu natura.
Mulți dintre susținătorii ecologiei profunde au descris astfel de
stări, care fie le-au apărut spontan, fie au fost gradat cultivate
prin aplicarea metodelor practice. Printre precursorii sau
exponenții celebri care au trăit astfel de experiențe ce le-au
transformat radical viețile, pot fi menționați Aldo Leopold, John
Seed, James Lovelock, Fritjof Capra, Edgar Mitchel sau Joanna
Macy.
În cartea sa „A Sandman County Almanac”[31], Aldo Leopold a
descris o astfel de experiență arătând că aflându-se la un
moment dat în natură a simțit pentru prima dată că era complet
unit cu o vastă realitate care avea o putere extraordinară de a-și
comunica măreția. Atitudinea prin care înainte vedea natura
doar ca pe o masă inertă aflată acolo numai pentru folosul
omului a dispărut. În locul ei a apărut recunoașterea clară a
ființei uriașe a Naturii pline de puritate și de viață. A simțit că a
fost un moment de expansiune extraordinară a conștiinței, a
bucuriei și a energiei, o veritabilă experiență spirituală sau
religioasă.
Iată cum a descris și Fritjof Capra[32] o astfel de stare de
conştiinţă pe care a avut-o: „Stăteam pe malul oceanului într-o
seară de vară, privind valurile care se rostogoleau, când
deodată am devenit conştient de tot ce mă înconjoară, având
senzaţia că sunt angajat într-un uriaş dans cosmic. Fiind
fizician, ştiam că nisipul, stâncile, apa şi aerul din jurul meu
erau compuse din molecule şi atomi în stare de vibraţie,
constând din particule care creează şi distrug alte particule
prin interacţiune. Ştiam, de asemenea, că atmosfera pământului
era continuu bombardată de raze cosmice, particule de înaltă
energie, care suportă multiple ciocniri când pătrund în aer.
Toate acestea îmi erau familiare din timpul cercetărilor mele în
fizica energiilor înalte, dar până atunci experimentasem numai
cu ajutorul graficelor şi a teoriilor matematice, în timp ce pe
plaja unde mă aflam, experienţele mele deveniseră vii. Trăiam
cascadele de energii care coborau din spaţiu, în sânul căruia
particulele erau create şi distruse după o pulsaţie ritmică. Am
trăit în acel moment viaţa atomilor, elementelor, ca şi a
atomilor corpului meu, în cursul acestui dans cosmic de
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energie. Simţeam ritmurile şi auzeam sunetele. În acel moment
precis am ştiut că era dansul lui SHIVA, Domnul divin al
dansului cosmic.”
O experiență similară a trăit și astronautul Edgar Mitchell[33] în
timpul misiunii de întoarcere cu naveta spațială Apollo 14 de pe
Lună. După ce a revenit pe Pământ, el a relatat că a existat o
perioadă când a fost copleşit de un sentiment cu totul deosebit,
foarte profund, de „conectivitate universală”, marcat de „o
senzaţie de beatitudine, de atemporalitate şi de comuniune”
care pur şi simplu l-a uimit. A devenit brusc conştient de faptul
că Pământul, oamenii, animalele, toate fiinţele vii formează un
întreg sinergetic. Aceste trăiri i-au dat o senzaţie de euforie
extraordinară, de nedescris. Mitchell a explicat că acel
eveniment i-a schimbat complet viaţa, perspectiva asupra lumii,
precum şi percepţia locului pe care fiecare îl ocupăm în
Univers. Astronautul a mai declarat că nu poate descrie cu
precizie experienţa pe care a avut-o, însă este sigur că a avut o
revelaţie a unei realităţi ignorate de cei mai mulţi şi anume că
„oamenii, locurile şi toate fiinţele sunt mult mai apropiate, au o
relaţie de interdependență, de conectivitate mult mai apropiată
decât se crede”.
Mitchell nu a fost însă singurul astronaut care a avut revelația
„efectului de ansamblu”, cum a fost el denumit. Dimpotrivă,
există zeci de relatări similare descrise de alţi astronauţi care
certifică autenticitatea acestor trăiri.
Cu toate acestea, scepticii și materialiștii susțin cu tărie că
relatările de genul acesta sunt pur subiective, rodul unei
imaginații exagerate, sau chiar a unor stări patologice, ce ar
trebui mai degrabă investigate clinic. Dincolo de faptul că
astronauții sunt persoane a căror sănătate psihică este validată
de trecerea a numeroase teste de specialitate, este util de știut că
există neurologi și psihologi care au studiat foarte serios acest
gen de trăiri. Printre aceștia pot fi menționați cei de la
universitățile americane Pensilvania, Houston sau Thomas
Jefferson. Astfel, într-un studiu realizat la Universitatea
Pensilvania și publicat în revista Psychology of Consciousness:
Theory, Research, and Practice, 2016; 3 (1) cercetătorii David
Yaden, Johannes Eichstaedt, Jonathan Iwry, Kelley J. Slack,
Yukun Zhao, George E. Vaillant și Andy Newberg au constatat
că trăirile de care vorbesc astronauții pot fi clar identificate prin
scanarea activității lor cerebrale iar datele indică stări de
conștiință foarte complexe, superioare. Mai mult decât atât,
conform studiului, trăirile astronauților sunt similare cu ale
celor care ating stări profunde de meditație sau rugăciune, în
care aceștia „ajung să vadă întregul cosmos ca o rețea cuantică
interconectată, unde conștiința nu este separată, ci o parte a
Universului”. Tocmai de aceea, în psihologia transpersonală
(ale cărei baze au fost puse de savanți precum Stanislav Grof,
Abraham Maslow, Ervin Laszlo sau, înaintea lor, de psihologul
și filosoful William James) aceste trăiri au fost denumite „stări
de conștiință cosmică”. În Orient, tratatele științelor spirituale
(de exemplu Yoga Sutras, elaborată de înțeleptul Patanjali)
menționează de mii de ani acest gen de stări prin denumiri
precum „extaz divin”, „iluminare”, „samadhi”, „nirvana”,
„satori”, etc.
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Urmărind să transmită și să familiarizeze cât mai mulți oameni
cu astfel de trăiri, una dintre cele mai cunoscute promotoare ale
ecolgiei profunde, Joanna Macy[III], a elaborat pe baza
științelor moderne, a psihologiei și a tradițiilor spirituale
holistice o metodologie[34] ce urmărește re-conectarea la
armonia întregului. Macy afirmă că nu este suficient să
înțelegem, mult mai important este să experimentăm că totul
este interconectat. Din experiența sa în lucrul cu mii de oameni
din întreaga lume, ea evidențiază că o astfel de raportare ne
poate oferi speranță și ne poate ajuta să inspirăm la rândul
nostru acțiuni colective curajoase. Una dintre ideile principale
pe care Joanna Macy o subliniază în cărție[35] sale este aceea
că în realitate criza sistemică a societății actuale este de fapt
o criză a conștiinței.
Și alți activiști de mediu au urmărit să ajute grupuri mari de
oameni să realizeze această re-setare a conștiinței spre o stare de
coerență în raport cu societatea și cu Natura. Au fost organizate
în acest sens în mai multe locuri din lume evenimente
consacrate meditațiilor sau rugăciunilor colective pentru pace.
Scriitorul James Twyman[36], unul dintre acești organizatori, a
exprimat foarte sugestiv modalitatea de acţiune a acestor
angrenări colective, care se bazează pe principiul ecologic al
inter-corelării: „Conflictele din întreaga lume sunt consecinţa
conflictelor noastre interioare. Războaiele din întreaga istorie a
umanităţii s-au datorat incapacităţii oamenilor de a-şi rezolva
propriile conflicte lăuntrice”.
Necesitatea unei transformări a mentalității cu care să abordăm
problemele societății actuale a fost denumită de filosoful
ecologist John Seed drept „provocarea psihologică sau
spirituală centrală” a epocii noastre: „Atâta timp cât considerăm
că mediul este „undeva acolo”, îl putem lăsa unui anumit grup
special de interese, cum ar fi ecologiștii, pentru a ne proteja în
timp ce ne vedem de treburile noastre. Problema se schimbă
atunci când ne dăm seama profund că natura „de acolo” și
natura „de aici” sunt una și aceeași, că sensul de separare
indiferent cât de vast, este totuși total iluzoriu. Aș numi nevoia
unei astfel de conștientizări ca provocarea psihologică sau
spirituală centrală a epocii noastre”[37].
Concluzie
Orientarea de întoarcere către noi înșine, pentru o mai adâncă
reflecție și conștientizare – așa cum propune și ecologia
profundă – regăsește drumul deja „umblat”, adică minuțios
studiat și experimentat de către științele spirituale tradiționale.
Indiferent de forma particulară (creștinism, hinduism, taoism,
etc.) de a căuta esența lucrurilor, tradițiile spirituale au ajuns la
revelarea acelorași adevăruri esențiale. Nu întâmplător se afirmă
că „înțelepții au o lume comună”. În plus, faptul că știința
modernă confirmă ceea ce înțelepții acestor tradiții au afirmat în
urmă cu mii de ani, dovedește că intuiția umană a fost capabilă
să perceapă sensuri față de care omul „civilizat” din ziua de
astăzi a devenit din păcate aproape complet înstrăinat. Sedusă
de aparenta atotputernicie a rațiunii, societatea actuală a uitat ce
mai înseamnă „înțelepciunea”. De altfel, este aproape hilar că
deși sensul primar al preocupărilor „filosofice” era „dragostea
de înțelepciune”, așa-zișii filosofi din prezent privesc cu
condescendență termenul inițial, ca pe un fel de arhaism.
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Rătăcirea amară a majorității „filosofilor” de astăzi apare ca
evidentă atunci când constatăm că ei se întrec în raționamente și
sisteme de idei sofisticate, dar au pierdut bunul simț al armoniei
cu natura.
Prin valențele sale practice, active, ecologia profundă a trecut de
la o abordare academică a problemelor de mediu la o veritabilă
„mișcare ecologică”, ce militează atât pentru o transformare
principială de atitudine, cât și pentru obiective mult mai
concrete, cum ar fi oprirea extincției unor zone largi de habitat
natural sau pentru realizarea unei durabilități ecologice reale.
Calea propusă implică o regândire a valorilor noastre, ca
societate, în sensul de a învăța că suntem o parte integrantă a
rețelei vieții și că adevărata bunăstare pentru noi se poate
produce numai atunci când suntem în armonie cu întregul și cu
toate părțile sale.
Ceea ce rămâne însă esențial din punct de vedere practic este ca
aceste principii să fie implementate în mod adecvat prin
educație.
În prezent Ecologia Experiențială a fost deja destul de larg
răspândită în mai multe țări, în special în SUA[38], Marea
Britanie[39], Germania[40], Rusia[41], Spania[42], Africa de
Sud[43] și Australia[44]. De exemplu, în cadrul Schumacher
College din Marea Britanie sunt reuniți activiști din peste 30 de
țări, care în cadrul unor programe de știință holistică și ecologie
profundă[45] urmăresc să inițieze diferite acțiuni menite să
protejeze natura și populațiile indigene din mai multe părți ale
lumii sau să amelioreze condițiile de viață din Africa de Sud, să
acorde consultanță în „afacerile verzi” sau să mobilizeze cât mai
mulți oameni spre asumarea unei atitudini mai responsabile față
de mediu.
Există speranța că aceste inițiative răspândesc semințele unor
moduri de a trăi cu adevărat ecologice, pentru a re-aduce gradat
ecosistemul planetar la nivelul de echilibru și armonie.
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Fizicienii dovedesc că muzica clasică
sălășluiește într-un tărâm separat lumii
noastre
Rolf-Dieter HEUER
Fizicienii afiliaţi Organizaţiei Europeene pentru
Cercetări Nucleare au lansat un raport Miercuri în care
dezvăluie faptul că muzica clasică exista într-un câmp al
realităţii separat de spaţiul-timp tetradimensional locuit de
fiinţele umane.
amenii de ştiinţă tocmai efectuau o cercetare de rutină a
activităţii pentadimensionale folosind Acceleratorul de
Particule de la CERN, faimos pentru dovedirea
existenţei bozonului Higgs, când au dat peste întregul corpus al
muzicii clasice Occidentale din secolul IX în interpretarea lui
Nico Muhly.

O

Conform raportului, nenumăratele lucrări care compun acest
repertoriu exista într-un continuum care se afla dincolo de
limitele percepţiilor umane.
“Muzica clasică transcende atât curgerea liniara a timpului cât
şi spaţiul Euclidian cu care suntem obişnuiţi”, a relatat RolfDieter Heuer, directorul general al CERN. “O lucrare muzicală
este o entitate misterioasă a cărei esenţa eludează total
simţurile noastre”.
Fizicienii afirma că orice înregistrare sau spectacol al unei piese
de muzică clasică este un fel de holograma sonoră proiectată în
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realitatea noastră de zi cu zi de către lucrarea muzicală reală, ce
vibrează etern într-un mediu eteric ce pluteşte înăuntrul său în
jurul nostru în orice moment.
“Gândiţi-vă la Simfonia a V-a de Beethoven. Sigur, poate v-aţi
uitat pe partitura sau poate că aţi auzit o orchestră oarecare
interpretând-o. Dar aţi întâlnit-o vreodată în formă sa pură?” a
întrebat Heuer. “Când ieşiţi dintr-un muzeu ştiţi că picturile
încă se afla acolo. Dar A Cincea lui Beethoven unde rămâne
când nu sunteţi prin preajmă? Acum ştim.”
http://www.nldesigns.ro/blog/2015/11/28/fizicienii-dovedesc-ca-muzica-clasicasalasluieste-intr-un-taram-separat-lumii-noastre/

Ce efecte are rugăciunea asupra sângelui
nostru
Mihail LAZORIK

tare o rugăciune, timp de 15-20 de minute. După aceea, se
preleva o nouă probă de sânge pentru analize.
„Rezultatele primului pacient ne-au uimit foarte tare, relatează
Mihail Lazorik. Bărbatul a supravieţuit unui accident în care a
murit fratele lui. El avea osteomielită. Când am comparat
rezultatele analizelor sângelui înainte şi după rugăciune, s-a
constatat că nivelul fagocitelor era de şase ori mai mic (în a
doua probă, luată după rugăciune – n.r. ) decât până la
experiment! La alţi bărbaţi – de trei ori mai mic, iar la femei –
mai puţin, pentru că sunt mai emotive.
Astfel, s-a constatat că rugăciunea are un efect puternic.
Aceasta se explică prin faptul că în timpul procesului
inflamator se dezvoltă o agresiune împotriva sursei de infecţie,
iar rugăciunea are efect calmant.
Prin studiul nostru am demonstrat că rugăciunea nu este opiu
pentru popor. Când este citită cu voce tare, oscilaţiile sunetului
acţionează asupra organismului omului şi generează modificări
în structura sângelui. Asta deoarece, în timpul rugăciunii, noi
includem conştiinţa, ochii, auzul şi vorbirea.”

Pelerinaje
Eugenia FARAON – Huși

Faptul că în timpul slujbelor religioase în biserici oamenii
simt pace şi o linişte sufletească, o spun mulţi enoriaşi. Mihail
Lazorik din Ujgorod a hotărât să confirme ştiinţific impactul
rugăciunii şi liniştii asupra organismului uman. Iar ulterior şi-a
patentat rezultatele studiilor sale.
Mihail Lazorik este licenţiat în ştiinţe medicale, doctor docent
în cadrul catedrei de terapie a Universităţii naţionale din
Ujgorod, inventator emerit al Ucrainei, homeopat. El a patentat
deja 166 de invenţii, la care a lucrat împreună cu studenţii săi.
Ideea de a studia impactul rugăciunii asupra sângelui i-a venit
lui Lazorik cu 15 ani în urmă. Anterior el realizase studii despre
impactul băilor asupra sângelui. Fiind un om credincios, care
merge la biserică, el şi-a pus următoarea întrebare: se modifică
oare structura sângelui în timpul rugăciunii? A purces la lucru
împreună cu studenţii. A decis să nu implice slujitorii bisericii,
pentru a nu exista niciun dubiu în privinţa efectului curativ
universal al rugăciunii.
În total, 15 bărbaţi şi femei au fost de acord să participe la
experiment, cu condiţia să nu le fie divulgate numele.
Participanții la studiu sufereau de ateroscleroză, hepatită B,
diferite patologii cardiace şi alte maladii.
În cadrul cercetării, echipa lui Lazorik a prelevat mai întâi probe
de sânge capilar şi venos şi a efectuat un prim set de analize.
Apoi pacientul sau cineva dintre rude rostea în gând sau cu voce
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Avem totul în biserică şi sfânta scriptură,ce mai
căutăm în pelerinaje? Să nu fim nici creduli dar nici
sceptici, conservatori, ambele extreme sunt păguboase
pentru suflete! Să ne deschidem harului unor redescoperiri
ale Adevărului, ca faţetele aceleaşi Prisme!

Sub bolţile mănăstirilor ortodoxe
a începutul conştientizării credinţei mele am căutat o
relaţionare cu Dumnezeu înafara mea, prin manifestările
Sale în poezia naturii, prin lecturi, prin persoane
carismatice din cultură şi din biserică,iar apoi, cunoscându-l pe
pr.Mina, am fost atrasă de spiritualitatea ortodoxă şi de
pelerinajele făcute la mănăstirile din nordul Moldovei. Am
început cu mănăstirile: Neamţ. Sihăstria, Secu, Procov, Icoana,
Agapia, Voroneţ, pe care le-am vizitat câţiva ani la rand (
însoţită de nepoţii Raluca şi Lucian), apoi cu cele înălţate de
Ştefan Cel Mare şi sfânt, la inspiraţia cerului prin Daniil
Sihastru (ctitorul duhovnicesc al Moldovei): Putna,Voroneţ,
Moldoviţa, Suceviţa.
Toată viaţa mi-au plăcut călătoriile! Aşa că am plecat cu Raluca
şi un seminarist ortodox din Huşi, prin anii '90, poposind întâi la
mănăstirea Neamţ – “Ierusalimul duhovnicesc al Moldovei”
cum i se mai spune - iar de acolo mergând perpedes la schiturile
din jur (adevăraţi sateliţi spirituali). Ploua din belşug peste brazi
şi căpiţele de fân de lângă drumul de ţară, ce ne ducea spre
zidurile mănăstirii Neamţ. De departe se profilau turlele
bisericii şi balcoanele chiliilor de lemn de la etaj - ce străjuiau
peisajul dimprejur - atrăgându-ne paşii timizi spre bolta de la
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intrare, cu clopotniţa deasupra, a cărei dangăte ne chema la
slujbă.
Înainte de a fi cazaţi la Bolniţă (unde a zăcut Eminescu), am
fost atraşi de cântecele călugărilor care făceau Vesperele în
Paraclis, adică o capelă alăturată corpului bisericii, unde vocea
de tenor a pr. Grigore se înălţa distinct şi ne înălţa sufletele spre
cele înalte... Pe parcursul şederii noastre acolo l-am cunoscut şi
admirat pe acest călugăr, ca şi pe alţii, dintre care pr. Benedict
ni s-a părut cel mai deschis şi valorilor ecumenice.
Fiind deja informată despre miracolul petrecut în curtea
mănăstirii, într-un context de dominaţie comunistă şi atee, am
trecut cu veneraţie peste piatra funerară de marmură din curte,
unde în urmă cu ceva ani, a explodat pur şi simplu pavajul de
ciment pentru a scoate la lumină un schelet, de fapt moaştele
unui sfânt - recunoscut apoi printr-o inspiraţie supranaturală de
o călugăriţă – pe care le-am venerat, fiind expuse în biserică. De
altfel chiar pardoseala conţine lespezile de morminte ale unor
mari prelaţi, în frunte cu sf. Paisie Velcikovschi, călugărul de
origione rusă care a pus bazele isihasmului în mănăstirile
ortodoxe carpatine, alături de sf. Vasile de la Poiana Mărului.
Fiind catolice, pătrundeam cu curiozitate şi evlavie în acest
univers de spiritualitate ortodoxă, care ni se părea oarecum
exotic, având în vedere ritul orienatal din timpul liturghiei; mai
ales Raluca,fetiţa de treisprezece ani care mă însoţea şi care nu
prea intrase în biserici ortodoxe, era uimită!
De fapt care este diferenţa de impact între cele două
confesiuni? Mai întâi toaca bătută în curtea mănăstirilor, ale
cărei ecouri se răspândesc în jur în mod unic, după cum e bătută
de fiecare maică ori călugăr,apoi,de cum intri vezi capetele
plecate umil (cu pletele prinse în cozi pe spate)peste ceasloave;
psalmii incantaţi bizantin (şi chiar unele lecturi biblice);
sărutarea icoanelor; statul îndelungat în genunchi etc…şi tot ce
ţine de practica liturgică.
Cred că unitatea dorită sincer, nu doar declarată, se atinge prin
convertirea personală de sus în jos şi prin renunţări reciproce,
căci diferenţele specifice de rit sunt chiar pitoreşti şi atractive!
În spaţiul acela riguros am avut parte de trăiri intercalate de la
mistic până la profan, stări înalte duhovniceşti, dar şi veselie
laică. Astfel, acolo l-am cunoscut pe pr."Vorbăreţ" cum îi
ziceam noi, căci ne bombarda cu întrebări despre viaţa noastră
particulară, dar ne-a iniţiat şi în cultul său pentru "Salvatoarea
sufletelor", cum îi zicea el Maicii Domnului.
Ce-i curios la monahii şi monahiile din mănăstirile pe care leam vizitat, e că nu sunt deloc dezinteresaţi de trăirile laicilor, îi
interesează amănuntele domestice şi cotidiene ale celor ce le
trec pragul - mă refer aici mai ales la călugăriţele de la Agapia,
Văratec etc., care trăiesc în propriile case - bănuiesc cu scopul
de a se ruga pentru suflete în contextul şi starea fiecăruia.
Pr. "Vorbareţ" având o fire veselă şi activă, se învârtea peste tot,
în curtea mănăstirii, înafara ei, îl găseam şi în drumurile noastre
din apropiere, la schitul alb-ceresc Vovidenia (unde este şi un
izvor tămăduitor) de exemplu, fiind mereu glumeţ şi sfătuitor
despre Protectoarea sa preferată, Maria.
Am avut chiar şi trăiri comice acolo, căci lângă Bolniţă se
"cazase" Vasilica,o dnă care preferase să doarmă într-un cort
cât un coşciug, făcându-şi toaleta de dimineaţă şi "duşul" în
cascadele râului pe lângă care treceam spre Sihăstria, şi care se
plângea amarnic de luptele nocturne, nu cu vrăjmaşii spirituali
cum am crede, ci cu "purecii călugăreşti" din salteaua
împrumutată, bineînţeles, de la călugării nemţeni!
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Era o problemă grea noaptea, căci pentru a te uşura (de umorile
uşoare) trebuia să înconjuri chiliile bătrânilor de la Bolniţă, ceea
ce nu era o fericire pe bezna ce ne înconjura! Am improvizat o
"copaie", cum îi ziceam noi, orientîndu-ne cu recipientele
nefolosite din jur, ceea ce ne făcea să jonglăm dimineaţa cu ea,
pentru a ne feri de călugării ce ne ieşeau în cale, fapt culpabil,
dar care ne amuza copios! Nu eram deprinse pe atunci cu
nevoinţele, atât de tânjite de fraţii ortodocşi, dar pe care abia de
le înţelegem şi încercăm să le practicăm acum, după atâţia ani.
În altă ordine de evenimente, ne impresionau adânc serile
petrecute în camera noastră, de unde auzeam cum novicii făceau
Pravila cu călugării pensionari ţintuiţi la pat... Dar, mănăstirile
fiind bântuite de diverse tipuri de suflete afectate de diferite boli
şi stări, care caută alinare şi remediu în rugăciunile călugărilor,
firesc era să poposească între noi şi ... demonizate, a căror
manifestare a înspăimântat-o pe nepoata mea şi, n-aş zice că
mie nu mi-a fost deloc teamă, dar ne-am rugat amândouă lipite
una de alta.
Am fost şi alte dăţi la mănăstiri, dar nici un pelerinaj nu
seamănă cu altul. Primele impresii de pelerini,din diferitele
locuri pe unde au ajuns picioarele noastre, sunt de neegalat!
Drumeţiile noastre la mănăstirile moldovene, şi trăirile avute, au
fost un cadou din partea Cerului, care ne hrănesc şi în prezent.
Sunt reportaje profenioniste în mass-media care descriu aceste
mănăstiri, dar prezentarea mea redă unicitatea reprezentării
personale a impresiilor culese atunci şi exprimate abia acum.
Am mers pe jos la Icoana, Secu, Sihăstria urmărind cursul
capricios uneori al râurilor de munte şi umplându-ne cu
prospeţimea peisajelor pure din jur, care oglindesc acel spaţiu
de rugăciune al călugărilor, dar şi al pelerinilor în drum spre
destinaţiile sfinte. Ne-au impresionat enorm icoanele pictate de
Irineu Protcencu la mănăstirea Icoana – nume dat schitului după
o icoană sfântă ascunsă acolo până a trecut pericolul (barbar
bănuiesc) - care nu păstrează în totalitate stilul bizantin,
adoptând în redarea expresiei ceva din reprezentarea realistă a
occidentului.
Am urcat muntele spre Procov, Poiana Raiului, cum i se mai
spune, urmăriţi şi aici de apa cristalină a pârâiaşului ce curge de
la izvorul muntelui, unde cu greu am ajuns. Călugării dădeau
ascultare cosind păşunea din jur, căci peste tot se practică
deviza benedictină: "Ora et labora", ortodocşi ori catolici, toţi
respectă această regulă a sănătăţii fizice şi spirituale. Peste tot
ne-au primit cu ospitalitatea tipic moldovenească, punându-ne şi
la masă, altfel nici nu ne-am fi descurcat, fiind departe de oraş!
Liniştea supranaturală din biserici, mai cu seamă că ne lăsau
uneori singuri să admirăm catapeteasmele şi icoanele, ne
îmbătau, pur şi simplu...
De neuitat a fost drumul, printre munţi şi cascadele râului, spre
mănăstirea Sihăstria, unde ne-au întâmpinat, prin lumina
matinală dintre brazii albaştri, siluietele călugărilor. Ca peste
tot, peisajul la intrarea ori ieşirea din mănăstiri parcă
prelungeşte sugestiile isihiei, iar stâncile, ca nişte catedrale
gotice, preiau ecoul psalmodierilor de la strană pe alte şi alte
tonuri, culori şi miresme (mai ales a miere de tei şi tămâie),
totul urcând în cercuri concentrice spre văzduh...
Întotdeauna ne întorceam la mănăstirea gazdă – Neamţ, unde
înainte de a păşi pe sub boltă, ne întâmpina “Agheazmatarul”
cum îl numisem noi, o mică zidire în formă de bulb de ceapă, ca
o fântână cu apă sfinţită. Dar câte impresii vii nu ne urmăresc şi
acum…
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Putna sfântă, Voroneţul, cu nuanţe scurse parcă din albastru
ceresc, dar şi din râul de foc al Judecăţii, încredinţată Fiului lui
Dumnezeu şi celor doisprezece Apostoli, parcă vizându-i pe
păgâni şi eretici –având totuşi în vedere contextul apărării
moldovenilor lui Ştefan de năvălitorii turci ai lui Mahomed II –
ca şi pe toţi nelegiuiţii trecuţi în “Stânga” condamnării veşnice!
Maica şi Sf. Petru în “Dreapta”, cu cei trecuţi în rândul sfinţilor,
privesc la Omul gol şi fără apărare ajuns la judecată, şi cred că
pun o vorbă bună pentru creştini, precum pune sf. Pavel pentru
neamurile pe care le-a evanghelizat. Cutremurător spectacol de
culoare şi simţire pe care nu-l vom uita nici eu dar nici nepoata,
care de atunci, luată de valul vieţii (facultate apoi familie etc)
nu a mai revenit la mănăstirile ortodoxe.
***
Cu nepotul Lucian, de data asta, cu maşina unui camarad,
iată-ne peste ceva ani trecând pe sub bolţile mănăstirilor din
nordul Moldovei! Companionii mei (un copil şi un tânăr)
preferând să ne cazăm în cortul propriu, pe lîngă cursuri de ape,
sau în curtea mănăstirior (doar uneori la chilii), adio nevoinţe,
posturi şi rugăciuni, vespere etc!
Totul aducea mai degrabă a excursie, având chiar şi ceaun, tigăi
şi provizii cu noi! Ce zvăpăială era în bulboanele râurilor din
preajma mănăstirilor, unde şi pescuiam - mai mult impresii
pitoreşti decât peşti - ce mese încropite prin păduri, ce joacă
total laică,dar aveam nevoie şi de relaxare, de vacanţă!
Am început cu frumoasa mănăstire dedicată sfintei Ana, de la
Bistriţa, unde mai fusesem o dată şi unde dormisem într-un pat
comun, ca nişte sarmale, terorizaţi de purecii călugăreşti, dar
rugăciunile de la miezul nopţii şi specificul locului a meritat
sacrificial. Totuși am decis să demarăm rapid spre mănăstirea
Neamţ.
Ajunşi seara, am intenţionat să facem cortul undeva lângă o
poartă a mănăstirii, dar…surpriză – era chiar lângă cimitir, la
care băieţii au ales să evităm să “dansăm noaptea cu fantomele”,
aşa că s-au bazat pe “relaţiile” mele din mănăstire. M-am
îndreptat spre boltă, dar chiar de la intrare am simţit o
schimbare, ceva misterios şi periculos, o rumoare care venea
prin uşa deschisă a bisericii şi, nişte mici ţipete gâjâite,
adevărate grohăituri de animale… Ce să fie?
Pe nepregătite, mai ales pentru nepoţelul meu, am fost martorii
unei exorcizări făcute de câţiva preoţi în biserica mare, iar noi,
urcaţi în balconul chiliilor de la etaj (unde ne-a chemat maica ce
asigura cazările), priveam la ce se întâmpla jos. Era o exorcizare
nu prea reuşită se pare, căci femeia şi copilul, bolnavi de
posesie, ţipau tare cât îi ţineau gura că zadarnic luptă preoţii cu
cei ce-i bântuie!
Atunci călugării au invocat-o pe Maica Domnului, la care
aceştea au ripostat prin ţipete îngrozitoarte, de ţi se zbârlea
părul, iar însoţitorii mei, nemaivăzând aşa ceva, tremurau de-a
binelea. La fel au reacţionat când au fost ameninţaţi că vor fi
trimişi la pr. Cleopa, vestit pustnic de la Sihăstria, iar când au
ieşit în sfârşit spre poarta mănăstirii şi au trecut peste placa de
marmură, ce a fost mormântul unui sfânt – miracolul de la
Neamţ pomenit deja - tremurau şi injurau tot cerul şi pe preoţi,
făcându-i slabi şi nevolnici.
A fost terifiant chiar şi pentru mine care mai văzusem posedaţi,
căci la mănăstiri, în locuri sfinte, e firesc să te întâlneşti şi cu
Adversarul! Şi cum totul lua o turnură hazlie în grupul nostru,
după ce am ajuns în chilie, Carol a pus la îndoială autenticitatea
“spectacolului”, cum îi zicea el, la care tocmai participasem.
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Aşezându-ne la masă, la desert dulceaţa de vişine a luat-o pe
traheia celui ce contestase fenomenul, dovadă că răul nu-şi
luase total tălpăşiţa din mănăstire! Noi, ceilalţi, nu am realizat
pericolul de moarte în care se zbătea, căci ştiindu-l veşnic pus
pe şotii, am crezut că vrea să ne distreze de s-a aşezat în cap
(neimaginându-ne că el voia să scape de bolul ce îl asfixia) şi
râdeam în cascade, eram pe jos.
În sfârşit, când tânărul nostru a scăpat teafăr, a recunoscut că
nu-i de glumit cu cele petrecute! A doua zi ne-am reluat
activităţile specifice locului, eu pe la liturghii şi în dicuţii
teologice cu călugării, băieţii ca de obicei, evitau intrarea prea
deasă în biserici, se distrau şi ei în natură.
La un moment dat, aşteptându-mă să ies de la slujbă, au intrat
din greşeală în Gropniţa mănăstirii, unde erau expuse la rând
“tărtăcuţele” cum le numeau ei! Ce mai glumeau pe seama
experienţelor lor inedite... Aceste incursiuni mai mult în natură
şi derizoriu hazliu, ne-a atras atenţia lui “Strâmbici”, cum îi
ziceam călugărului de la Bolniţă, care ne supraveghea şi taxa cu
o mişcare de cap dezaprobatoare.
Alţi călugări erau mai puţin riguroşi, ba ne-au ospătat şi ne-au
delectat chiar şi cu aşa zisa tinctură din fructele pădurii!
Cu cine credeţi că ne-am întâlnit în curtea mănăstirii? Chiar cu
“Vorbareţul”, călugărul vesel, împletea coşuri pentru uz intern
şi pentru a le vinde; m-a recunoscut şi chestiont despre viaţa
mea de la Huşi.
Drumurile la Văratec, Agapia, ne-au adus experienţe inedite şi
relaţionări cu călugăriţele, la casa cărora am şi stat. Maica
Teofana, de la Văratec, ne-a lăsat casa pe mâna noastră, căci ea
era plecată mereu la stupină. La Agapia veche ajungi cu greu
prin pădure, fiind situată chiar la liziera ei, şi unde sunt doar
câteva monahii,care bat foarte sugestiv toaca împrejurul
schitului.
Erau destul de practice monahiile şi în cele domestice şi în cele
sfinte, nu teoretizau prea mult! Preasfinţitul Anania a adunat tot
soborul mănăstiresc să-l convingă, că singura abordare a morţii
Veronicăi Micle, etichetată de monahii ca sinucigaşă (unele
foarte bătrâne povestind despre disperarea cu care hălăduia ea
după moartea Poetului!), era să se roage pentru sufletul ei… Ma dat gata inserţia culturală în religios, destul de inedită pentru
maici, dar logică pentru cărturarul preot Anania, scriitor la
rându-i!
La Sihăstria am avut trăiri memorabile, mi se pare o frântură de
cer acolo! L-am cunoscut pe pr.Cleopa, care era pur şi simplu
asediat de reporteri, dar mai ales de oameni cu probleme din
cele mai diverse,de la cele economice până la cele duhovniceşti.
Era înconjurat de ei şi bombardat cu întrebări, iar el în mijlocul
lor (împreună cu poetul Ioan Alexandru) stătea pe o bancă şi
răspundea, dar din când în când se ridica şi-şi înălţa glasul spre
cer “Robul lui Dumnezeu, Cleopa!”
Era un pic fundamentalist, căci aflând că sunt catolică m-a
categorisit imediat: ”ortodoxia e soarele iar catolicismul e
luna!”, ca şi cum n-ar fi ambele creaţiile lui Dumnezeu! I-am
răspuns că nu e întâmplător că m-am născut în această
confesiune, deci Domnul mă vrea aici, toţi se uitau miraţi la
mine… Dar m-au impresionat nevoinţele şi simplitatea în care
vieţuia, refuzând duşul oferit de Mitropolitul Daniel declamativ:
“pustnicul se spală cu lacrimi de pocăinţă, nu-i trebuie confort –
un adevărat ţăran înţelept!
Răspundea totuşi pertinent la întrebări, şi nu pot uita cum
recomanda mamelor care au avortat, în afară canoanelor grele şi
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a sacramentelor reconcilierii pentru păcatul cel mai grav, să
stropească cu agheazmă în casă şi să-i numească pe copii. Am
fost mai târziu şi în alte ocazii la Sihăstria cu diferiţi prieteni,
am dormit o dată în fânul şurei din curtea mănăstirii, altă dată în
chilii, dar totdeauna m-am simţit ca acasă acolo şi am asistat la
“colocviile” părintelui Cleopa, chiar dacă mă tolera doar,
nefiind ortodoxă.
Totuşi la Paraclis era expusă o copie a giulgiului din Torino
când nici Vaticanul nu se pronunţase încă! Paraclisierul mi-a
explicat că ceea ce spune un călugăr dintr-o mănăstire nu-i
reprezentant pentru toată ortodoxia, deci şi aici “omul sfinţeşte
locul”. Tot acolo era icoana miraculoasă “Tânguirea Maicii
Domnului” foarte mediatizată şi asimilată şi de catolici, iată
câte avem în comun!
Cortul în care ne-am adăpostit era pe malul unui pârâu departe
în curtea mănăstirii, totuşi se auzeau clopotele ce chemau
călugării la miezonoptica (liturghia de la 12 noaptea), aşa că am
lăsat băieţii să doarmă (nu prea erau atraşi de aşa ceva) iar eu
m-am îndreptat spre biserică. Aici şi la Rohia am trăit cele mai
profunde miezonoptici prin clar obscurul ce se scurgea între
lumânările mari aprinse (şi aburii de tămâie), poleind anumite
trăsături din icoanele mirifice de pe pereţi, ca şi chipurile
plecate peste psalmi ale călugărilor, dar şi contururile vagi ale
rugătorilor dimprejur. O intimitate caldă cu cerul şi pământul
învăluia sufletele, cu totul specifică acestui tărâm moldav...
Apoi am asistat iar (deja nu mai eram uimită) la o liniştire
duhovnicească a unei bolnave sufleteşte, era o constantă a
spaţiului ortodox să vindece pe cei chinuiţi prin rugăciuni de
dezlegare. Menţionez că incursiunile mele mănăstireşti le-am
făcut când eram la capătul unei perioade de neapropiere de cele
sfinte, nefiind încă familiarizată nici cu propria-mi confesiune
catolică! Aşa că impactul cunoaşterii ortodoxiei, prin pr. Mina
Dobzeu, salavatorul meu spiritual - atunci când Dumnezeu m-a
pregătit prin har să mă deschid practicării credinţei - a fost unul
declaşantor al trăirilor duhovniceşti şi al descoperirii
potenţialului spiritual şi cultural.
Dar, fiind abia “trezită” din somnul lăuntric, omul vechi era la
putere, aşa că, revenită la cort pentru odihna binemeritată, m-am
revoltat pe Lucian pentru că nu mă ascultase să se îmbrace gros,
ori eu răspundeam de el, aşa că a zburat tihna slujbei de noapte,
că doar şi agitatorul trebuie să-şi facă lucrarea!
A doua zi am pornit de dimineaţă la drum spre schitul Sihla, pe
jos prin pădure,cu traseul pe lângă Bazilica sfintei Theodora,
stânca unde a trăit această mare pustnică a Moldovei. De la
pornire am fost interpelată de Lucian pentru episodul nocturn, lam lăsat cu Carol şi am pornit singură să urc pieptiş colina cu
curaj, înfocare, dar şi inconştienţă, căci pe poteca îngustă,
mărginită de-o parte şi de alta de mărăcinişul înţesat al pădurii,
circulau urşi şi alte jivine, după cum m-a anunţat un grup de
pelerine.
Nu mai aveam de ales, înaintasem deja destul de mult încât să
mă îndepărtez de gupul meu, şi ca să-l aştept pe loc, fără riscul
de a mă rătăci, eram tot în pericol, iar ca să înaintez spre vârf nu
cunoşteam traseul şi riscurile ce mă aşteptau. Am ales să
înaintez în rugăciune abandonându-mă Proniei divine,aşa că
înaintam cu o temeritate eroică indusă de revolta cauzată de
nerecunoştinţa nepotului (şi de frică), mai mult decât de
încrederea că sunt cu Dumnezeu oriunde!
Deja marcată de oboseala drumeţiilor precedente, gâfâiam cu
fiecare cotitură a urcuşului sinuos al pădurii strigând deacuma
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rugăciunile către cer! Într-unul dintre poapsurile dese, când mă
prăbuşeam pur şi simplu pe pietrişul cărăruiei de munte, am
auzit hârşâit ca de şarpe, iar mai sus făşnet prelungit de animal,
căci vizuinile erau probabil printre crengărişul des al pădurii
pitice de-o parte şi alta a paşilor mei… Am chemat pe însoţitorii
mei dar s-a întors doar ecoul, aşa că nu aveam altă alternativă
decât să repornesc urcuşul, cum facem şi în viaţa zilnică, iar şi
iar cu încredere că vom trece prin toate încercările şi vom
ajunge la liman.
Am ajuns astfel la luminişul de pe umărul muntelui de unde se
vedea toată panorama Sihăstriei, dar abia acum era de urcat
spre Bazilica Sf. Teodora, o stâncă ce se profila semeţ pe cerul
bleo-vert. Iar drumul spre ţintă trecea prin pădurea unde şi-a dus
traiul de schivnică sfânta, cu copaci înalţi, zmeurişul, măcrişul
şi diversele fructe de-ale locului, ce o alimentau, dar şi cu stânca
scobită pe vârf de Providenţă (ajutată şi de propriile ei eforturi
de a adânci scobitura) pentru a avea apa vitală.
Asta pentru perioada când forţele ei nu au scăzut, căci mai
târziu nu s-a alimentat decât cu azimele duse de duhovnicul ei
(cât a trăit), iar spre sfârşitul vieţii, când s-a uitat complet de
existenţa Teodorei între călugării Sihăstriei, trăia în nişte
zdrenţe sumare, hrănită doar de păsările cerului…
De fapt nişte călugări au observat aceste păsări că “furau”
firimituri din prescurele lor, aşa că au urmărit traseul lor care
ducea către Bazilică. Au ajuns la timp pentru a o împărtăşi
înainte de a muri… Ce viaţă cerească! În pustiul din jur m-am
recules şi m-am rugat Domnului să ajung şi eu măcar într-un
boschet din Luminişul veşnic, apoi m-am căţărat pe scara ce
ducea sus pe “stânca-baie”, m-am răcorit cu apa de ploaie
strânsă.
Am simţit prezenţa sfintei peste tot la “domiciliul” ei, am fost
răsplătită regeşte pentru efortul făcut, pe care l-am oferit ca
jertfă Domnului atât de iubit de Teodora. Bazilica e sublimă,
rămâi fără aer şi replică pământeană în faţa naturii slujitoare a
Creatorului, căci furtuni măreţe, trăsnete şi fulgere au crăpat în
două pe verticală stânca uriaşă, ca pentru a-i oferi dăpost,
refugiu fizic şi spiritual urmaşei eroice a Mântuitorului.
În cuva despicăturii de stâncă era improvizat un altar cu icoane,
pentru ocupaţia permanentă a sfintei: rugăciunea, cântul de
preamărire şi mulţumire lui Dumnezeu, sfinţilor şi întregii Curţi
cereşti – căci avea veşnicia în faţă să dialogheze cu Cerul, nu ca
noi – implorând pentru salvarea omenirii întregi. Iar în
crăpătura orizontală, din “aripa” dreaptă a stâncii, un prag de
bazalt cu un ţol etno moldovenesc pe el sprijinise somnul
pustnicei, drept pernă având tot o piatră. Cutremurată de asceza
dusă până la martiriul asumat al eroinei mele, în singurătatea
ambientului ei, am simţit o tresăltare de eroism să rămân pentru
totdeauna alături de ea, dedicată total cunoaşterii, iubirii şi
slujirii divine.
Am stat mult în acel spaţiu predilect de recluziune şi curăţire a
vieţii trecute, dar în final am pornit spre civilizaţie, drum destul
de anevoios pe lângă parapeţii de stâncă ce duceau spre Sihla
(un schit mic), dar care trecea şi pe lângă o cabană-schit a
Teodorei (dinainte de a se retrage în Bazilică) pe vîrful altui
umăr al muntelui pe care hălăduiam de ceva timp. De acolo am
coborât pe povârnişul alunecos şi, în sfârşit, am ajuns la Sihla.
Ce dezamăgire când am fost trezită din reculegerile proaspetelor
experienţe mistice de huruielile unui tractor cu care lucrau
călugării acelei aşezări de la poalele muntelui, nimic mai firesc
totuşi!
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Am intrat în biserica mică să mă rog, mulţumindu-I Domnului
pentru privelegiul acestor trăiri mistice de neimaginat în
civilizaţie, şi care zdruncină siguranţele citadine, când... în
spatele meu i-am regăsit teferi pe băieţii ce mă însoţeau în
acestă peregrinare de suflet.
M-am bucurat, chiar dacă ei nu-mi puteau împărtăşi starea mea
exaltată. Şi poate că era bine aşa, căci doza de realism a lor m-a
ferit de un accident montan: peste o crăpătură de stâncă era
lăsată de cineva o scară ce unea cele două culmi înalte, iar eu, în
culmea efuziunii sufleteşti, am devenit temerară, ba chiar
iraţională (căci nici Amăgitorul nu doarme pe aici!) şi am vrut
să păşesc pe acea scară spre cer. Ce inconştientă eram despre
nepregătirea mea de a ajunge în faţa Judecătorului!
Căci scara fiind putredă aproape, zburam fără paraşută
“dincolo”, dar şi fără “paşaport” complet, plină de atâtea
imperfecţiuni pe care Providenţa mi le-a descoperit apoi în timp
spre a le ispăşi. Ei, am ajuns cu bine la Huşi în final, poate şi
datorită celor cu solide aderenţe terestre şi, din a căror luciditate
am învăţat că viaţa duhovnicească nu-i nicidecum visare, ci mai
degrabă resposabilitate concretă în relaţiile cu Dumnezeu şi cu
semenii!
Dar înainte de plecare am făcut drumul minunat la schitul
Icoana. La întoarcere am poposit într-un luminiş de pădure
fermecat, căci peste torentele râului, ce însoţea cărarea, se
trecea peste un buştean spre o bijuterie de schit uitat în desişul
pădurii, mic şi cu aspect de ciupercă. Am consumat acolo ceva
adrenalină căci am sărit pe întrecute pe buşteanul-punte, dar şi
pentru că ne pândea iminenţa unei întâlniri de gradul unu cu
Moş Martin. Flămânzind, am pregătit apoi prânzul “haiducesc”
la o plită improvizată - căci emoţiile duhovniceşti ne dădeau un
apetit! – la care am copt şi porumb,a fost splendid.
Dar nu am dus lipsă nici de suspansuri lăuntrice: tocmai
stăteam tihniţi în iarba înaltă, într-o linişte de paradis, când
dinspre schitul ascuns în desiş a apărut pe punte un
călugăr”pitic”, un copil de vreo zece ani, îmbrăcat în haine şi
calotă specifice, cu un toiag mai lung decât el şi cu traista pe
umăr, desprins parcă din stepele ruseşti în care hălăduia
“Pelerinul Rus”. M-am apropiat de timidul călugăraş să-l întreb
ce caută prin aceste locuri de unul singur, dar… tăcere. Am
reluat întrebările în altă limbă, căci mimica sa reacţiona
sugerându-mi că nu înţelege ce spun, astfel am primit răspuns
într-un dialect polonezo-german.
I-am recunoscut că nu înţeleg prea bine slava lui, dar că puţina
germană pe care o cunosc, combinată cu puţina lui franceză, ne
va înlesni conversaţia care se anunţa deja terifiantă! Era, întradevăr, din Polonia şi rămăsese orfan de restul familiei – părinţi
şi încă patru fraţi – deoarece suferise şocul, de neşters din
inimioara lui plăpândă, de a fi victimile unui mare incendiu
petrecut la domiciliul său şi, în urma căruia avea cicatrici adânci
pe piept, probabil a suportat grefe pe stern şi coaste.
Se numea Cristian Komorowschi, iar după accident, fiind ajutat
de o familie din Germania, a ajuns, nu ştiu cum, în pelerinaj pe
meleagurile noastre, iar călugării ortodocşi de la mănăstirea
Neamţ l-au adoptat pe micul catolic, pentru ca treptat să-l
asimileze, spre bucuria copilului. Datorită vârstei, nefiind încă
bine inserat în confesiunea sa, era cucerit de ineditul aspectelor
specifice ritului ortodox, ca şi de traiul schivnic în deplină
armonie cu frumuseţile naturii din exterior.
Se pare că încă mai avea totuşi nostalgia vieţii lui dinainte, încă
nu renunţase la reîntoarcere, măcar în Germania! Ne-am
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despărţit cu greu de micul “monah” – apariţie de neuitat pentru
noi, dar mai ales pentru Lucian, fiind cam de vârsta lui – după
care şi-a continuat lent drumul prin pădure până nu l-am mai
văzut, nici pe el şi nici măcar lungul toiag de care se sprijinea...

Harpă de emoţii
Omenirea e o harpă de emoţii, de reverberaţii şi rezonanţe, de la tonurile
cele mai joase până la cele mai înalte. Cauzele producerii acestor tonalităţi de
reacţii şi simţăminte se pierd, sunt doar ocazii ca harpa să sune! Toţi, începând
din adâncul istoriei omeneşti şi până în viitorime, suntem note simfonice pe
această HARPĂ ce-şi înalţă armoniile până la transparenţa fluidelor albastre ale
cerului, ce preiau aceste vibraţii emoţionale.
Harpa lumii cântă toată gama de note, după simţirea şi degetele ce ating
strunele, contează doar continuitatea Simfoniei: note răzleţe, adieri înmiresmate,
se joacă pe corzile acestei harpe omeneşti, ca un ecou al cerului, îndemnândumă să-mi execut şi eu partitura vieţii în armonia sunetelor eterne.
* Piste de lansare: streşinile, sârmele viei, tremurând după zborul de încercare al
rândunelelor.
* În gardă! Floreta gladiolei atacă regina nopţii!
* Mereu alte rândunele pe sârme, cine le repartizează pe oraşe şi sate?!

“Fiul omului nu are unde-şi pune capul”
(Nu-i pentru cine se potriveşte ci pentru cine se nimereşte)
„Eu sunt Mama care vă înţelege. Am trăit viaţa voastră şi am trecut prin
suferinţele şi bucuriile voastre. Voi care trăiţi durerea înţelegeţi durerea şi
suferinţa mea din cauza acelor copii ai mei care nu permit ca lumina Fiului meu să
îi lumineze, care trăiesc în întuneric. De aceea am nevoie de voi, de voi pe care v-a
luminat Lumina şi care aţi recunoscut Adevărul. (Mesajul Sfintei Fecioare

Maria din 2 noiembrie, 2014, Medjugorje)
e agenda întâlnirilor lunare ale grupării catolice de
rugăciune din Huşi, după modelul de la Medjugorje, în
afara rugăciunilor şi a tematicii susţinute de un preot,
există şi un timp dedicat organizării de acţiuni caritative la
bătrâni şi bolnavi, prilej cu care se strâng şi fonduri pentru acest
scop. Am sesizat adunării cazul disperat al unei bătrâne de
aproape optzeci de ani care trăieşte într-o baracă improvizată,
fără lumină şi fără o sursă de căldură.
Întâlnisem această femeie, surprinzător, pe dealul Dobrinei (un
cartier periferic), ducându-şi cu vigoare rucsacul cu provizii de
alimente şi lumânări, tocmai până în satul Tătărăni, deci
parcurgând zeci de kilometri până la oraş şi înapoi, o bună
bucată de drum trecând prin pădure! Am intrat în vorbă cu ea, şi
am rămas uimită de forţa, curajul şi demnitatea cu care priveşte
ea viaţa grea pe care o duce în singurătate, de credinţa simplă,
dar puternică, ce o susţine, de speranţa de nezdruncinat în
Providenţa divină care o ţine în viaţă, în pofida condiţiilor
inumane în care trăieşte şi a căror cauză nu am putut-o afla, din
cauza felului ei de a evita să se plângă.
De altfel şi ceea ce am reuşit să întrezăresc din suferinţele ei, au
fost nişte scăpări în cursul discuţiilor la cele două întâlniri
întâmplătoare cu ea pe drum, eu fiind marcată la vederea acestei
bătrâne dârze, ducându-şi povara ca un tânăr. Cred că are şi
ceva antrenament, căci am înţeles că a lucrat în construcţii,
undeva prin zona minieră. De ce a ajuns într-o astfel de situaţie,
cu o pensie mizeră, bănuiesc – de ar avea resurse nu ar locui
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într-o colibă! – singură şi neajutorată, nu –mi pot explica, şi
bătrâna nu e dispusă să se destăinuie!
Impresionată fiind de acest caz, am rugat colegii de credinţă să
hotărască ce-i de făcut, o dnă a oferit o sobiţă (un godin), iar
ceilalţi au oferit ceva bani pentru lemne, urmând să mă descurc
cum pot cu această sumă Am vorbit cu un om, care are o Dacia
papuc, să luăm soba - a fost o adevărată odisee, era polei şi
trebuia să urcăm dealul Răieştilor ca pe oglindă - am reuşit să
ne aventurăm până la casa respectivei dne dar, odată luată soba,
alte complicaţii s-au ivit: trebuiau cumpărate şi burlane, coturi
etc., pentru a putea fi pusă în funcţiune!
Cum puteam face faţă cu suma strânsă să achit benzina,
lemnele, când numai burlanele şi coturile costau aproape toată
suma strânsă?! Creştinul cu maşina a acceptat să aştepte banii
de benzină şi pentru burlane, astfel că, mulţumind Providenţei,
am descins spre graterul de unde urma să încărcăm deşeurile,
ceea ce am şi făcut împreună cu el. Apoi ne-am grăbit spre
pădurea Dobrinei, căci se întunecase deja şi ningea viscolit –
existând şi riscul să ne împotmolim prin pădure – dar cu
speranţa în Domnul înaintam intensificându-mi rugăciunile mai
ales la urcarea dealului spre Tătărăni.
Vă veţi întreba poate ce căutam pe acea vreme şi mai ales într-o
zonă îndepărtată de locuinţele catolicilor, bătrâna fiind
ortodoxă, e firesc să gândiţi astfel (de altfel şi şoferul îşi
exprima uimirea aceasta), totuşi cred şi sper că nici pe dv. nu var fi lăsat în pace conştiinţa, la gândul că cineva poate îngheţa
de frig pentru că celor din jurul ei nu le pasă!
Dar staţi să vedeţi epilogul: ajunşi în sfârşit în sat, o beznă de
nedescris ne-a întâmpinat, căutam cu lanterna cocioaba bătrânei
la intrarea în sat, precum îmi spusese – de menţionat că ea nu
ştia de demersul meu caritativ – dar nici ţipenie!
Am găsit în sfârşit o casă luminată, dar ne-au răspuns destul de
indignaţi de deranj locuitorii ei, însă am aflat unde stă bătrâna
şi, surpriză, nu era chiar singură, căci se adăpostise în grădina
unor rude care locuiau destul de confortabil! Cauza acestei
ostracizări a bătrânei nu am dezlegat-o, dar un nepot al ei căuta
să ne convingă – în pofida impresiei mele formată deja că este
lucidă pentru vârsta şi încercările prin care trecea – că are
momente când e “dusă”, dar noi nu ne-am lăsat şi am ajuns la
baracă.
Beznă. Bătrâna se culcase cu găinile, cum se zice, dar nici nu
avea altă alternativă! Am strigat-o, dar ne-a răspuns destul de
indignată că „asta e oră de vizită ?” Am invocat cadourile
aduse, a ieşit în uşă mofluză şi mi-a ripostat că nu are nevoie de
haine, alimente etc. ,deoarece neamurile ei ar fi în măsură să o
ajute şi nu nişte străini! Logic, nu? Am supralicitat cu soba şi
lemnele, ceea ce a tulburat-o şi mai rău în orgoliul ei de fiinţă
demnă, chiar în sărăcia lucie în care trăia, argumentând pe loc
că nu poate să le primescă pentru că s-ar aprinde ciocanele şi
râpca cu care capitonase cocioaba, deschizându-ne şi uşa pentru
a ne demonstra acest adevăr.
Am rămas consternată, mută, blocată, nu mai trăisem o astfel de
experienţă! “Duceţi-le la alţi săraci, de mine are grijă
Dumnezeu dacă neamurile mele mă alungă!” Ce puteam să mai
facem, şoferul se uita la mine ciudat, ba încă m-a anunţat că nu
mai avem nici benzină de întors, bucluc mare! Ne-a dat nişte
benzină cineva şi, după ce am descărcat nişte coji şi câteva
lemne pentru ca să le ardă Emilia (aşa o cheamă pe bătrână) în
faţa colibei, am pornit spre Huşi ,bucuroasă că măcar a primit
hainele şi alimentele!
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Pe drum m-am rugat mult să mă lumineze Dumnezeu ce să fac
cu soba şi lemnele, şoferul, locuind în zona Dobrina, mi-a
sugerat să ne gândim la cei mai săraci oameni pe care-i ştim.
Această experienţă trăită de mine a fost o lecţie extraordinară
despre judecata lui Dumnezeu, care diferă total de cea a noastră,
am înţeles universalitatea caritatăţii, că aceste ajutoare nu
fuseseră poate pregătite pentru acea persoană (dovadă refuzul
vehement al Emiliei) ci pentru altele, care mi-au venit în minte
în timp ce mă rugam Providenţei să mă călăuzească.
Astfel, am dus soba unui bărbat, puţin afectat mental, care trăia
într-un bazin de apă (golit, desigur), ascuns printre mărăcini şi
coastele dealurilor înzăpezite. L-am găsit destul de greu printre
troiene, o altă aventură, strigându-l pe nume prin pustiul
îngheţat, iar când, în sfârşit mi-a răspuns, nu-i venea să creadă
că primeşte de la nişte străini o sursă de căldură, căci de lemne
putea face el rost din pădure.
Lemnele le-am dus la o femeie cu un copil care nu avea nici un
vreasc să pună în sobă. Ce bucurie imensă pe chipul acestor
oameni părăsiţi de oameni, dar nu şi de Dumnezeu! Ningea
abundent şi se apropia Crăciunul pentru fiecare, aşa cum se
manifesta el, în mozaicul Milostivirii divine.
Misiunea a fost îndeplinită, mulţumim lui Dumnezeu şi tuturor
celor care au ajutat! Ar trebui ca autorităţile şi preoţii să
implice consătenii, mai ales familiile, rudele acestor suflete
aflate, poate nu din vina lor, în aceste situaţii de existenţă la
limita supravieţuirii. Dar până la conştientizarea responsabililor,
să ne rugăm împreună pentru salvarea sufletească şi trupească a
tuturor, cel puţin pentru Emilia nu putem face altceva concret
întru ajutorarea ei!
După acest episod nu am mai văzut-o pe bătrână, iar eu am
învăţat să verific raţional - nu doar emoţional – cum să rezonez
cu Planul divin, pentru a nu mai păşi nici în urmă, dar nici
înaintea lui Dumnezeu, ci odată cu El ...

Singurul moment care contează cel mai
mult este prezentul, este ceea ce există
acum și aici
Nu suntem aproape niciodată prezenți și atenți la
viață, care se derulează în jurul nostru. Singurul moment
care contează cel mai mult este prezentul, este ceea ce există
aici și acum.
răim în paralel cu viața și evadăm din universul real întrunul doar al nostru, pentru că acolo suntem singurii
stăpâni ai realității, putem controla ceea ce ni se petrece
și ne simțim mai liniștiți. Cel puțin aparent. Prezentul solicită
atenția. Prezența conștientă te cheamă să fii acolo cu totul, cu
mintea ta, cu trupul și cu trăirile tale.

T

Prezentul îți oferă singurul spațiu real în care îți poți trăi cu
adevărat timpul. Îți oferă singura dimensiune reală în care
exiști. Îți aduce bucuria momentului în care există doar ceea ce
se petrece atunci, nu și tristețea amintirilor trecute, nu regretul
pentru neîmpliniri, nici vinovăția pentru greșeli, nici frica
pentru viitor. Doar ceea ce este în momentul acum, care,

Lohanul nr. 44, martie 2018

spiritualitate
indiferent cum este, are o soluție, se trăiește. Fiind atenți la
prezent, mintea se ocupă cu ceea ce se petrece de fapt, nu cu
proiecțiile, iluziile și amăgirile sale și, prin urmare, se liniștește.
În acel spațiu de liniște, totul pare mai ușor. Cel puțin ai atenția
concentrată cu adevărat pe soluțiile necesare pentru problemele
cu care te confrunți. Faci ceva, nu doar te agiți în legătură cu
ceea ce ai de făcut.

Viața o trăiești cu adevărat doar atunci când mintea ta este acolo
unde ești și tu, în prezent, în ceea ce faci exact în acel moment.
Dacă speli vasele, fă exact asta, plenar conștient. Simte apa, este
suficient de caldă, cum o simți pe piele? Îți place mirosul
detergentului? Uită-te exact cum faci mișcările pentru a nu
scăpa farfuria din mână. Fii acolo! Citești? Fii cu totul în acea
poveste. Mănânci? Un întreg spectacol de gusturi, culori,
arome. Simte-le și bucură-te de fiecare senzație. Vorbești cu un
prieten? Fii acolo cu toată atenția ta. Cuprinde-l, ascultă-l ca și
când acum auzi ce vrea să spună cu adevărat, însoțește-l și
oferă-i cu generozitate timpul și, mai ales, atenția ta. Va fi
fascinat fără să știe de ce s-a simțit atât de bine cu tine. Poate sa simțit cu adevărat ascultat. A simțit cum contează în mod real
pentru cineva și asta este ceva neprețuit. Mulțumește-i că ți-a
oferit această ocazie să i te oferi și să înveți încă puțin din ce are
prezența deplină de oferit. Iubești? Fii acolo cu totul! Nu fi doar
o formă goală, celălalt te va simți chiar dacă nu îți va spune.
Chiar dacă pare că-i oferi tot ce își dorește, va simți absența,
golul, și nu va ști să spună ce lipsește, doar că va fi trist și
frustrat. Iubește-l cu totul dacă ești convins că vrei să fii acolo
lângă el. Arată-i asta cu toată ființa ta.
Asta ne lipsește nouă, celor mulți ai acestui veac. Ne lipsește
viața trăită, nu proiectată, nu exhibată, nu cosmetizată, doar
trăită în prezent și simplu, fiind atenți și conștienți de ceea ce se
petrece și de ceea ce simțim. Ne-am învățat cu a trăi virtual așa
încât pierdem plăcerile simple. Nu mai știm să ne bucurăm de o
adiere, de un parfum, de un sunet, de culori. Ne topim în
mulțime și în anonimat pentru că ne pierdem de noi încercând
să fim ca alții, sau mai mult demonstrându-le altora, decât trăind
pur și simplu pentru noi. Trăim pe fugă, absenți, conectați la o
mie de surse, mai puțin la cea esențială, prezența noastră trăită
conștient și atent.
Cu adevărat trăim și ne încredințăm de existența noastră atunci
când ne disciplinăm mintea să se desprindă de zgomotul ei
neproductiv, de fuga ei constantă oriunde altundeva decât acolo,
în acel moment pe care nu mai știm să-l trăim cu adevărat și,
prin urmare, cu greu ni-l mai putem aminti.
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Ați observat că ne construim mai puține amintiri? Avem nevoie
de suport: digital, pe hârtie, oriunde în altă parte, pe calculator,
disc, telefon, mai puțin în memoria noastră. Nu mai suntem
capabili să păstrăm amintiri sau, mai exact, să reușim să le
rememorăm, pentru că nu suntem cu adevărat prezenți când
trăim. Nu gustăm momentul. Nu ne făurim ancore pentru a ne
reaminti. Nu mai avem răbdarea să fim acolo, senzație cu
senzație, și apoi ne mirăm că nu ne mai mulțumește aproape
nimic deși avem mai multe ca oricând. Degeaba le avem dacă
nu mai știm să fim. Și este o realitate tristă, din care avem
nevoie să ne trezim cât de curând. Netrăind cu adevărat, ne
temem să murim. Și mai important decât să dăm ani vieții, este
să dăm viață anilor pe care îi trăim, atâția cât ne sunt dați. Cei
care fac aceasta, sunt prezenți în viața lor. Sunt acolo, pentru ei
și pentru ceilalți.
În prezență, ritmul pare să se încetinească, ieșim din goana
nebună a minții, se așterne o pace blândă, în noi se lasă o liniște
și putem respira în tihnă, bucurându-ne. Trăind prezenți și
conștienți, suntem vii cu adevărat, suntem acolo și trăim, nu
doar ne lăsăm trăiți.
Poate părea înspăimântător așa ceva, de-a dreptul imposibil,
într-o lume care aleargă nebună și trebuie să fie mereu în altă
gară, într-un plan de viitor, un nou proiect. O lume care
niciodată nu are timp să se oprească. Deci, ce înseamnă aceasta,
să te oprești și să trăiești în prezent? Și toate astea care
trebuie… cui rămân? Zgomotul, agitația, goana și lipsa acută de
timp nu te fac mai plin de viață, poate doar prea ocupat să mai
trăiești cu adevărat. Acum, fiecare alege ce își dorește cu
adevărat. Pentru tine, ce este important?

Calea scurtă a tantrei. Puterea divină și
nebănuită a stopului
Prof. George BIANU – București
Adeseori gândirea tantrică insistă asupra non-facerii
actelor şi asupra ideii non-facerii facerii, explicând chiar
faptul că trăirea unei acţiuni prin non-facere este o realitate
divină concretă şi uluitoare.
on-acţiunea înţeleasă astfel nu este nici negarea, nici
contrariul acţiunii, nici parodie, nici elogiul insidios al
lenii. Non- acţiunea se caracterizează printr-o
transformare completă a obişnuinţei care, odată devenită
conştientă, conduce fulgerător la continuitatea prezentului, la
trăirea atemporalului.

N

Dar este oare non-acţiunea o non-identificare cu tot ceea ce face
parte din realitatea existenţială, un fel de poziţie de martor? Iar
această ipostază de martor este poziţia ultimă accesibilă omului
în căutarea Sinelui său?
Gândirea tantrică urmăreşte adesea să distingă cât mai clar între
„non-facerea facerii” şi „non-facerea actului”. Această
formulare poate să nu pară unora chiar cea mai inspirată. Nonfacerea trebuie să fie înţeleasă ca o stare de a fi; aşadar este
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impracticabilă, căci recurgerea la orice fel de exerciţiu o
devalorizează şi chiar o anulează.
Starea de non-facere înseamnă, de fapt, ancorarea într-un timp
abolit, în acest prezent continuu, fără nicio referinţă la trecut şi
la viitor. Ceea ce nu înseamnă că acţiunile nu continuă să se
deruleze, însă datorită oferirii necondiţionate a fructelor lor lui
Dumnezeu nu mai generează niciun fel de consecinţe personale
în viitor. Se înscriu în ordinea cosmică dumnezeiască şi nu mai
antrenează niciodată genul de efecte care alimentează şi
condiţionează viaţa psiho-mentală a omului, înlănţuindu-i astfel
viitorul. Când sunt consacrate Divinului, acţiunile noastre au o
singură funcţie: de a menţine lumea. Deoarece le oferim lui
Dumnezeu, roadele acestor fapte sunt impecabile şi nu ne mai
parvin.
Non-acţiune fără a întrerupe acţiunile
Pentru cei mai mulţi „a nu face” rămâne inaccesibil în sfera
înţelegerii şi a practicii. Putem folosi însă un subterfugiu: să
practicăm cu anticipaţie, exersându-ne sistematic în non-facerea
actelor. Căci toate acţiunile particulare posedă propria lor nonfacere şi, cu cât sunt mai numeroase, cu atât conţin o varietate
mai mare de non-facere. Învăţătura tantrică oferă numeroase
exemple de activităţi care, practicate astfel, contra-curentului,
ne pot orienta rapid spre o stare permanentă de non-facere.
Toate acestea ne revelează o manieră de a ne pune mai mereu
într-o stare extraordinară de disponibilitate. Nimic altceva.
Această poziţie ideală, precum şi cea de martor se aseamănă
mult. De fapt, sub diferite forme şi imagini gândirea tantrică se
referă adesea la aceleaşi lucruri.
Dacă ne reprezentăm lumea ca pe o roată care se învârte în jurul
unui centru suprem, la care ajungem prin revelarea în fiinţa
noastră a vidului beatific, există trei feluri de a ne situa pe noi
înşine în raport cu acest centru. Ignorăm acest centru suprem, îl
considerăm neglijabil. Pentru raţiune este atât de abstract, încât
însăşi ideea că ar exista nu poate naşte în unele situaţii decât
dispreţ. Aceasta este poziția struţului care îşi afundă capul în
nisip, atitudine în mod curent adoptată de materialişti şi de
leneşi; este concepţia dualismului fără nici cea mai mică
referinţă conştientă.
Cel de-al doilea presupune să ne situăm în centrul suprem al
roţii, considerat realitatea exclusivă şi să ne identificăm cu
acesta; altfel spus să realizăm transcendenţa. Ea reprezintă, de
fapt, retragerea în conştiinţa necondiţionată, soluţie deja
propusă de non-dualismul vedantic. Ne putem mulţumi fără
îndoială cu această soluţie; odată fixată conştiinţa de martor,
putem deveni apoi martorul conştiinţei (căci în fond despre asta
este vorba), ceea ce reprezintă deja o finalitate şi o soluţie de
eliberare. Dar atunci nu facem altceva decât să escamotăm
roata.
Cel de-al treilea fel aparţine tantrismului. Este cel mai exigent,
este un deznodământ global, o emancipare genială care nu
modifică ordinea lumii şi nici realitatea „aparenţelor”: asta
înseamnă atunci să fii situat în centrul suprem al roţii, să
realizezi prin revelaţie directă percepţia Sinelui suprem
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(Atman), iar apoi să urmăreşti în mod detaşat învârtirea roţii,
fără a-ţi întrerupe activitatea (dăruind însă necondiţionat toate
fructele acţiunilor tale lui Dumnezeu) şi să trăieşti totodată
plenar manifestarea şi Sinele suprem (Atman) ca fiind
permanent integrate într-o totală simultaneitate. Abia atunci
toate actele stării de veghe, visului şi somnului, iar în final chiar
momentul morţii, devin acte de conştiinţă şi în acest mod se
manifestă neîntrerupt coerenţa lui „Eu sunt”.

Timp abolit, în prezentul etern
Cu toate acestea trebuie să subliniem că nu există
vreun termen care să poată defini cu deplină acurateţe
această inefabilă imersiune în supraconştiinţă, unde nu mai
există nici măcar atenţia şi vigilenţa, literalmente digerate
atunci.
ntr-adevăr însă, atenţia permanentă, continuitatea acestei
conştiinţe de a fi pe care o dovedim când trăim senzaţia
extrem de rafinată a lui „eu sunt” şi care conduce la nonacţiune – este anterioară oricărei noţiuni, inclusiv aceleia de
Absolut. Ea este deci unica realitate accesibilă, singura
constantă importantă, unica posibilitate de emancipare şi de
eliberare spirituală.

Î

Dar pe de altă parte, oricât de esenţială ar fi, insistă încă să
rămână de domeniul experienţei. Ea este conştiinţa subtilă, de
martor al întregii Conştiinţe. Iar aici deja nu mai există
experienţă, nici dorinţa de a atinge vreun scop, nici disciplină,
atenţie, nici chiar acel „eu sunt”. Rămâne doar prezentul etern
într-un timp abolit, fără referinţe istorice sau memorie, care
înţelege totuşi perfect lumea în întreaga ei desfăşurare şi în toate
devenirile ei. Prezentul etern sau prezenţa singură. Totul este
acum într-o deplină ordine. Nimic nu s-a schimbat, dar acum
ajungem să ştim.
Sau după cum scrie Abhinavagupta, marele tantric al şcolii
Kaula în secolul al Xl-lea: „Trăirea plenară în nediferenţiat, în
Unul (Dumnezeu), lăsând liberă desfăşurarea diferenţiatului, a
multiplului, iată suprema realizare a aspirantului”.
Clipă, opreşte-te, eşti atât de frumoasă!
Metodologia tantrică preconizează deloc întâmplător diferite
„opriri”, care se realizează cel mai adesea în timpul fuziunilor
amoroase frenetice finalizate fără descărcare. Mulţi se întreabă
cum trebuie procedat pentru ca toate acestea să devină adevărate
ieşiri spirituale în afara procesului de identificare, atât de
infernal prin irezistibila sa putere hipnotică. Pentru tantrici
amorul transfigurator şi nesfârşit este o dilatare beatifică în care
cei doi iubiţi, deveniţi atunci unul, se expansionează de la finit
către infinit.
Filozofia tantrică a considerat dintotdeauna că atitudinea
ascetică nu conduce la decondiționarea totală şi nici nu face să
se manifeste adevărata spontaneitate. Totuşi, în prealabil este
necesară o anumită muncă de transmutare în energie a
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potențialului nostru și apoi sunt obligatorii purificarea şi
repartizarea armonioasă a energiei rezultante pentru a deveni
capabili să atingem eliberarea cu ajutorul ei. În asemenea
fuziuni extatice totul trebuie să se facă de la sine. Într-o anumită
măsură aceste procese sublime de rezonanţă cu înaltele sfere ale
iubirii şi armoniei dumnezeiești trebuie să se declanşeze şi cu
ajutorul nostru, într-un cuplu unit, transfigurat şi iubitor.
Este semnificativ că tantricii nu vorbesc în ceea ce priveşte
amorul despre valorile morale, ci numai de jocul divin al
energiilor. Chiar şi în timpul freneticelor jocuri amoroase,
finalizate totdeauna cu sute de orgasme extatice, dar care se
încheie fără descărcare, exerciţiul atenţiei redublate trebuie
continuat fără încetare, fără nerăbdare şi fără vreun calcul, în
mod gratuit, dar implacabil.
Amplificată la maxim, această atenţie poate ajuta enorm
accelerarea evoluţiei noastre şi se extinde spontan, ca de la sine,
atunci când conştiinţa plenară se trezeşte şi se impune gradat în
noi.
Orgasmul ne duce în centrul roţii universale
O modalitate foarte simplă pe care o putem aborda în timpul
jocurilor noastre amoroase este aceea de a efectua diferite opriri
în care urmărim să fim foarte atenţi. La început opririle vor fi
scurte, de 1-2 minute, şi se vor repeta cam de 10 - 20 de ori în
timpul fuziunii. Important este să fim cât mai atenţi asupra
noastră în aceste intervale, aspirând cu ardoare să ne amintim de
Sine. Ne vom oferi atunci, şi nouă, şi fiinţei iubite scurte
răstimpuri de imobilitate şi de atenţie totală în care suntem cât
mai conştienţi de respiraţia noastră, devenită ca prin farmec
calmă, ritmică şi vom savura starea euforică de tăcere ce o
însoţeşte. Aceste spontane, fulgerătoare momente de oprire
urmăresc printre altele să întrerupă curgerea obişnuită a
timpului şi anihilează totodată tendinţa spre agitaţie, pentru a
face să se instaleze în noi o stare beatifică de vid.
Dacă vom practica constant asemenea opriri mai ales în timpul
jocurilor amoroase, cele mai adecvate momente fiind în special
acelea în care şi noi, şi fiinţa iubită suntem pe cale să atingem
orgasmul, vom putea evita descărcarea, iar la un moment dat
vom începe să avem acces la citadela inexpugnabilă a Sinelui
suprem (Atman) profund, la centrul ultim al roţii, la ochiul
ciclonului. Această stare inefabilă de stabilitate se va preciza
apoi gradat, până când va deveni constantă şi va face să se
instaleze înlăuntrul nostru un echilibru de neclintit, capabil să
împiedice pentru totdeauna orice derivă emoţională; prin
practică vom învăţa cu uşurinţă după aceea să folosim toate
mijloacele care ni se vor prezenta ca pe un vehicul. Procedând
astfel şi reuşind din ce în ce mai bine să transmutăm şi să
sublimăm ne vom servi în curând spre trezirea noastră spirituală
chiar şi de paroxismele care, de regulă, ne-ar fi înghiţit. Acum
însă le vom putea controla perfect și astfel vom „călări tigrul”.
Saltul în vid ne proiectează în transcendenţă
După numai câteva luni vom realiza că momentele de plăcere
amplă şi intensă, întotdeauna fără descărcare ca şi cele de
durere, de surpriză, de curaj, de pericol, de mister, de aventură,
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poartă în ele o formidabilă şi tainică putere de propulsie, cu
condiţia să ştim să le sublimăm şi să le dirijăm în mod armonios
în toate etajele fiinţei noastre. Dar pentru asta trebuie să învăţăm
întâi să înotăm pe furtună.
Vom descoperi astfel că vârfurile acestor paroxisme conţin
viduri beatifice ce sunt deopotrivă nişte misterioase trecători
spre marea deschidere a non-acţiunii, Cu ajutorul acestor
revelaţii vom înţelege treptat că în lumea noastră în care totul
ascultă de legea discontinuității, minusculele spații interstițiale
dintre secvențele acțiunii reprezintă tocmai faliile unde trebuie
să sărim fără frică spre a atinge starea de transcendență.
Prezentul etern se află acolo. Imediat ce vom avea – punând în
mod constant în practică aceste idei – primele stări extatice, ne
vom da seama cu uimire că pentru a ajunge la iluminare nu-i
neapărat necesar să ne angajăm în acțiuni uriașe și
spectaculoase.
Pornind plini de entuziasm pe această cale înţelegem că
periculoasa rutină poate fi schimbată doar printr-o lucidă și
detașată observare într-o obişnuinţă conştientă: faptul implică
însă o inversare radicală. Apoi, după ce cu adevărat am realizat
asta, vom continua să rămânem detaşaţi şi vom lăsa lucrurile să
curgă...
Şi în această direcţie un gram de practică valorează cât tone de
teorie. Este foarte important să nu pierdeţi niciodată din vedere
că pe maestru, îl face înainte de toate exerciţiul. Articol preluat din
revista Yoga Magazin, hors serie Aproape totul despre continența amoroasă.

O pildă nepreţuită! Care este cel mai
scump lucru din lume

O poveste veche spune că Dumnezeu i-a cerut unuia
din îngerii Săi: „Mergi pe pământ şi adu-mi lucrul cel mai
scump pe care-l vei găsi în lume!”.
ngerul a mers străbătând munţi şi văi, mări şi râuri în
căutarea lucrului preţios. După ani de căutări, îngerul a ajuns
pe un câmp de bătălie şi a zărit un ostaş murind din pricina
rănilor primite pe când îşi apăra ţara. Îngerul a luat o picătură de
sânge, a dus-o la tronul ceresc şi a spus: „Doamne, acesta este
lucrul cel mai scump din lume”. Răspunsul a fost: „Cu
adevărat, îngerule, cântăreşte mult înaintea ochilor Mei
sângele ostaşului, dar nu acesta este cel mai scump lucru din
lume”.

Î
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Astfel că îngerul a fost nevoit să se întoarcă din nou pe pământ
pentru a afla ce i se ceruse. Şi a găsit, pe un pat de spital, o
asistentă care trăgea să moară de la o boală cumplită,
contractată când îi îngrijea pe cei suferinzi. Când ultima suflare
a ieşit din trupul ei, îngerul a luat-o şi a dus-o la scaunul
judecăţii, zicând: „Doamne Dumnezeule, negreşit, acesta este
lucrul cel mai scump din lume”. Părintele ceresc a zâmbit
îngerului şi i-a spus: „Cu adevărat, îngerule, jertfa pentru alţii
este foarte preţioasă înaintea Mea, dar nu acesta este lucrul cel
mai scump din lume”.
Îngerul a coborât încă o dată pe pământ. A umblat peste tot. Şi
după mult timp, într-o seară, ostenit de atâta alergătură, s-a
aşezat lângă o casă aflată într-o pădure. Din senin, a apărut un
om cu o înfăţişare cumplită. Avea în mână o bardă şi venise cu
gândul de a-l ucide pe stăpânul casei. Apropiindu-se de locuinţa
duşmanului său, răufăcătorul a privit pe fereastra luminată. A
văzut-o pe soţia celui căutat de el cum punea copilul ei cel mai
mic în pat şi îl învăţa să se roage, spunându-i să-I mulţumească
lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările Lui. Privind scena,
răufăcătorul a uitat pentru ce venise. Şi-a amintit de copilăria
lui, cum mama îl punea în pat şi-l învăţa să se roage la
Dumnezeu. Inima i s-a înmuiat şi o lacrimă i s-a scurs pe obraz.
Îngerul a luat lacrima şi a zburat bucuros la Dumnezeu, zicând:
„Cred că am găsit ce căutam”. Dumnezeu a surâs uşor şi a
spus: „Cu adevărat, îngerule, Mi-ai adus lucrul cel mai scump
din lume – lacrima de pocăinţă, care deschide porţile cerului”.

Ce nu suportă necuratul să audă
Arhiepiscop Justinian CHIRA

Iată, deci, că rugăciunile făcute pentru alţii, dacă sunt spuse cu
pocăinţă şi cu dragoste, ajung la tronul lui Dumnezeu, indiferent
ce păcate am făcut. Uneori ne rugăm, dar nu vedem rezultatul.
Spune apostolul Iacov: „Cereţi şi nu primiţi, pentru că cereţi
rău, ca voi să risipiţi în plăceri” (Iac. 4, 3). Uneori cerem ceea
ce este în dauna noastră sau a semenilor noştri, şi Dumnezeu nu
ne ascultă, aşa cum un tată nu-şi ascultă copilul care îi cere:
„Tată, dă-mi să mă joc cu şarpele ăsta”.
Cât despre rugăciunea inimii, m-au întrebat şi nişte mari învăţaţi
din America, în urmă cu doi ani. Şi le-am răspuns: „Părintele
Cleopa a fost întrebat şi el: «Vorbiţi-ne despre Rugăciunea lui
Iisus». Ce-a răspuns Cleopa? «Eu nu ştiu ce-i aia.»”.
Rugăciunea neîncetată nu este o lucrare prea uşoară. Dar fiecare
o poate face la măsura lui şi este bine ca toţi creştinii să caute să
spună rugăciunea minţii.
Există o rânduială, dar eu nu merg la rânduială. Le-am spus şi
celor din America şi vă spun şi vouă: întotdeauna când
pomenim numele lui Iisus, fug toţi dracii, pentru că demonii se
cutremură când aud numele Domnului Iisus Hristos.
Poate că întreaga rugăciune – „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul
lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine” – este mai dificilă. Poţi să
zici doar: „Iisuse, mântuieşte-mă pe mine”. Sau cum se spune în
Acatist: „Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă”. Satana e de
acord să zici aproape orice cuvânt, dar „miluiește-mă” nu
suportă să audă niciodată.
Într-o mănăstire, unde era un program foarte precis, la miezul
nopţii se trăgeau clopotele pentru Miezonoptică. Dar, de câteva
ori, înainte de miezul nopţii cu o oră, clopotele au început să
sune. Şi era o gâlceavă. Ieşeau călugării de la chilii să meargă la
Miezonoptică, dar biserica era închisă. Şi atunci îl certau pe
clopotar:
– Măi, de ce-ai sunat mai repede?
– Dar eu n-am sunat!
– Nu ai tras tu clopotele!?

Azi-noapte am deschis o carte, deşi mă culcasem decis ca
să nu mai citesc. După miezul nopţii mi-am zis: „Totuşi, hai
să deschid cartea asta, numai două pagini să citesc”. Şi m-am
pomenit că s-a făcut ora 7 dimineaţa.
e două-trei nopţi citesc dintr-o carte celebră, unde scrie
cum unei femei credincioase i-a murit copilaşul, iar
femeia era disperată şi plângea. Şi a trecut pe acolo o
femeie desfrânată, care a văzut-o pe mama aceea şi i s-a făcut
milă de ea când a văzut-o cum suferea. Şi a început să se roage:
„Doamne, tu ştii cât îs de păcătoasă. Dar te rog de data aceasta
să mă asculţi, cel puţin o dată ascultă-mă şi pe mine: învie
copilul acestei femei!”. Iar copilul a înviat.

D
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Şi atunci, un cuvios, un frate curat şi curajos, şi-a zis în gând:
„Lasă că văd eu ce se petrece!”. Şi s-a ascuns undeva, în
clopotniţă. A stat acolo pitit. Cu o oră înainte de miezul nopţii,
au început iarăşi clopotele să sune. Şi-a ieşit fratele şi a spus
celui care trăgea clopotele: „În numele lui Dumnezeu, al lui
Iisus Hristos, îţi poruncesc ţie, duhule necurat, să rămâi pe
loc!”. Şi, deodată, au încetat clopotele; era satana care încurca
treburile. Atunci părintele i-a zis diavolului: „Nu-ţi dau voie să
pleci de aici, până ce nu cânţi şi tu Sfinte Dumnezeule”. Şi a
început să cânte demonul, că satana a rămas cu vocea aceea de
înger, nu a pierdut-o.
Cânta satana, încât clocoteau toţi munţii, aşa de puternic cânta:
„Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte”, iar apoi
se oprea. „Termină cântarea!”, îl îndemna călugărul. Şi iar
începea: „Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de
moarte”. Iar se oprea. A treia oară la fel. Pentru că nu voia
nicidecum să zică „miluieşte-ne pe noi”. Asta nu voia să zică
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satana. Nu voia să-I ceară lui Dumnezeu ca să-l miluiască. Şi
atunci, a început diavolul să-l roage pe călugăr: „Dă-mi drumul,
că vine ziua şi mă prinde aici”.
E o istorioară cu un mare înţeles.
Rugăciunea inimii, deci, este pomenirea numelui lui Iisus
Hristos. Pomenind numele lui Iisus, te sfinţeşti. De numele lui
Dumnezeu fug toţi dracii, ne spune Scriptura (cf. Marc. 16, 17).
Dacă nu poţi să o zici în forma dezvoltată, zi cel puţin: „Iisuse,
Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă” sau doar „Doamne, miluieştemă”. Poţi începe să o rosteşti mai întâi mecanic, doar cu buzele:
„Iisuse, Doamne, miluieşte-mă; Iisuse, Doamne, miluieşte-mă”.
După un an, doi, te-ai obişnuit şi această rugăciune scurtă îţi
vine de la sine. După aceasta n-o mai zici cu buzele, o zici
numai în minte. Apoi, dacă te-ai obişnuit şi cu aceasta câţiva
ani, vine de la sine. Și când mintea se încălzeşte, iar inima
tresare de bucurie la numele lui Hristos, atunci e bine. Dar
puţini ating această performanţă.
Extras din Arhiepiscop Justinian Chira, Trăiţi frumos şi-n bucurie, Editura
Nicodim Caligraful, Sfânta Mănăstire Putna 2014.

Învățătură despre Rugăciunea minții
«Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă!»
Starețul Efrem FILOTHEITUL,
M-rea Filotheu, Sfântul Munte

Inima omului este centrul mișcărilor mai presus de fire, a celor
după fire, și a celor împotriva firii. Toate încep din inimă. Dacă
inima se curățește, atunci Îl va vedea pe Dumnezeu; atunci Îl
vom vedea pe Dumnezeu. Cum Îl vom vedea? Oare Dumnezeu
are asemănare omenească sau înfățișare omenească, pentru a-L
vedea? Nu. Dumnezeu este duhovnicesc, noetic. Dumnezeu este
Duh și, ca Duh, se află în univers. Dar se află și în inima
omului, când aceasta devine vas primitor. Iar ca să devină vas
primitor, inima trebuie să se curățească. Nu s-o spălăm cu apă,
ci să se curățească de gândurile necurate. Dar, ca să se
curățească, inima trebuie să bea un medicament. Medicamentul
este Rugăciunea.
Unde merge Împăratul, de acolo sunt alungați dușmanii, iar
unde merge Hristos, Numele Lui cel Sfânt, de acolo sunt puse
pe fugă oștirile demonilor. Iar când înlăuntru S-a înscăunat
definitiv Hristos, atunci toate I se supun Lui. La fel cum un
împărat care a cucerit o țară merge să se înscăuneze în capitală,
supunându-i pe toți răzvrătiții de mai înainte și umplând țara de
soldați și arme și, potolindu-se toate tulburările interne, va
domni peste norod cu pace și cu mulțumire. Atunci împăratul
șade pe tron și vede că toate îi sunt supuse, și se bucură și e
mulțumit.
La fel și cu țara inimii noastre. Are înlăuntrul ei dușmani, are
răzvrătiri, are gânduri, patimi, slăbiciuni, una-alta, răscoliri,
furtuni, vijelii, tulburări și contradicții. Toate se petrec în inimă.
Și, ca să poată țara aceasta a inimii să-i potolească și să-i
supună pe vrăjmași, trebuie să vină Hristos, Împăratul, cu
oștirile Lui, să cucerească țara, să-l izgonească pe diavol și să
domolească orice neliniște venită de pe urma patimilor și a
neputințelor, să domnească precum un monarh absolut, ca un
Atotputernic. Starea aceasta, spun Părinții, poartă numele de
„isihia inimii”. Acest lucru se va numi „isihia inimii”, anume să
domnească Rugăciunea fără a se întrerupe, iar Rugăciunea să
odrăslească curăția și liniștea inimii.
„Rugați-vă neîncetat”
Felurile de rugăciune sunt multe. Există, desigur, rugăciunea cu
glas tare. Adică să spunem rugăciunea cu gura. Felul acesta
trebuie să-l întrebuințăm la început, când ne apucăm să lucrăm
Rugăciunea, ca să ne atingem scopul nostru final.

Părintele Efrem Filoteitul nu ne vorbeşte din experienţa
altora – sau, cum s-ar spune, „din cărţi”. Şi nu ştim nici dacă
ar fi corect să spunem că Părintele Efrem ne vorbeşte „din
propria experienţă”, aceasta pentru că în mărturia ce urmează
se simte cu putere însuflarea Duhului Sfânt. Da, prin gura
cuviosului Efrem Însuşi Duhul lui Dumnezeu ne învaţă să ne
rugăm. Nădăjduim ca acest cuvânt să fie pentru cât mai mulţi
prilejul de a începe o viaţă spirituală îndreptată în primul rând
către cucerirea inimii, asaltând-o permanent cu Numele
Domnului nostru Iisus Hristos.
Starețul Efrem Filotheitul
Pe acestea nu vi le-am mai spus până acum. E o scăpare a mea
și, ca să spun așa, îmi asum vina.
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Din pricină că mintea este veșnic în mișcare – și nu din pricina
firii, ci din pricina abuzului și a neîngrijirii, dar și a multei
ignoranțe –, ea umblă de colo-colo, cutreieră lumea întreagă și
se complace în felurite plăceri. Când se pleacă spre cele
trupești, când spre altă patimă. Din pricina împrăștierii, umblă
de colo-colo, pierde vremea, cum se spune. Mereu însă, oriunde
s-ar duce și orice ar gândi, vede într-însa o oarecare plăcere și
mulțumire.
Pentru aceea, omul care are drept scop să-l dobândească pe acel
„Rugați-vă neîncetat” (1 Thessaloniceni 5:17) și să adune
laolaltă praful acesta vagabond al minții sale, care s-a împrăștiat
pe toate ulițele, făcându-l să se strângă cuminte și supus, și să se
așeze în bună-rânduială, trebuie să-i dăruiască minții ceva, s-o
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îndulcească – fiindcă, precum am spus, mintea e mulțumită și
simte plăcere să umble de colo-colo. Trebuie s-o atragem tot cu
ceva plăcut. De aceea, este nevoie pentru început să spunem
Rugăciunea cu glas tare. Începătorul care învață Rugăciunea
trebuie să înceapă prin a spune cu gura: „Doamne Iisuse
Hristoase, miluiește-mă”, străduindu-se să-și retragă mintea de
la cele lumești. Cuvintele spuse cu glas tare vor atrage mintea la
rugăciune. Sunetul produs de mișcarea limbii, încetul cu încetul,
va aduna mintea din împrăștiere. Buna intenție, silința, atenția și
scopul pentru care urmărim să dobândim Rugăciunea
neîncetată, toate acestea vor ajuta mintea noastră să înceapă să
se adune.
Însă rugăciunea aceasta va începe totodată să ne aducă și o
oarecare mulțumire, o bucurie, o anume pace, ceva
duhovnicesc. Ei! Acesta-i Dumnezeu! Simțământul acesta de
mulțumire duhovnicească atrage mintea. Înaintând rugăciunea
aceasta cu voce tare, atrăgând mintea spre cele dinlăuntru, i se
dă o anume libertate minții să spună și ea rugăciunea fără a mai
deschide gura. Începe, așadar, să se ivească un oarecare rod.
După ce o spune omul, când cu mintea, când cu gura, mintea
începe încet-încet să stăpânească rugăciunea. Tot rostind mintea
neîncetat, rugăciunea începe să intre și în inimă. Și omul, acolo
unde șade, vede cum inima lui spune Rugăciunea.
Metoda Rugăciunii

mintea se va coborî la durere, prin urmare împrăștierea va fi
alungată. Împrăștierea fiind astfel alungată, mintea va găsi isihia
și nu va mai avea de ce să se împrăștie. Durerea o va strânge.
Metoda aceasta, prin inspirația și expirația lentă, este un mijloc
precis, împreună cu atenția, ca mintea să nu fugă. Astfel vom
putea să tăiem împrăștierea, care e „vampirul” esenței
Rugăciunii. Fiindcă împrăștierea ne fură folosul Rugăciunii pe
care vrem să o săvârșim.
Rugăciunea și închipuirea
Înlăturând, așadar, împrăștierea, îi dăm aer minții, ca să se
curățească și să păzească inima. Începem, așadar, să respirăm
încet-încet, iar respirând, unim cu respirația și rugăciunea:
„Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă”. Vom spune fie o
rugăciune, fie două, fie trei pe inspirație. După aceea, expirând,
iară ne vom uni mintea cu Rugăciunea. De trei ori vom spune în
expirație și de două ori în inspirație, după cum putem. În orice
caz, astfel vom găsi ritmul Rugăciunii pe respirație. Acum, dacă
putem să spunem Rugăciunea cu mintea pe inspirație și
expirație, bine va fi. Dacă însă întâmpinăm greutăți, fiindcă
mintea simte vreo greutate din ispită, atunci să inspirăm pe
gură, iar limba poate să se miște puțin, puțin, spunând cuvintele,
și asta ne va ajuta în chip binefăcător la început.

Însă, ca să ajungem acolo, ne va ajuta mult felul cum se spune
Rugăciunea, despre care, desigur, poate ați mai auzit și altădată,
sau poate ați citit deja. În orice caz, acum vom sistematiza
aspectele acestea pentru a le pune în practică, fiindcă va aduce
rezultate bune.
Am spus că inima este centrul tuturor mișcărilor, sufletești și
noetice, dar și al durerilor trupului. Fiecare durere trupească
lovește în inimă. Și când te doare dintele, tot în inimă lovește.
Și mâna, când se rănește, și rinichiul, și toate celelalte, în inimă
vor lovi. Inima se mișcă prin intermediul respirației, iar dacă
omul încetează să mai respire, încet-încet se oprește și inima.
Prin inspirație, inima omului primește aer curat, îl trage
înăuntru, apoi primește altul, și astfel, încet-încet, se menține
viața.
Atunci când lăsăm ritmul firesc al inspirației și expirației, și
inspirăm și expirăm mai rar, are loc o anume anomalie în
inspirația și expirația inimii. Prin urmare, câtă vreme există
această anomalie, se ivește o durere, o strângere, cum ar veni, în
inimă, fiindcă inima nu mai primește aerul după ritmul firii.
Adică, în loc să i-l dăm imediat, îi dăm aerul mai târziu. După
această consecință firească, durerea care se ivește atrage mintea
să păzească inima, și atragerea aceasta a minții către inimă duce
la unirea minții cu inima. La fel cum, atunci când te doare
dintele, mintea face ce face și tot la durere se întoarce; la fel se
petrece și cu inima. Când vom începe să spunem Rugăciunea cu
o inspirație și expirație lentă, se va ivi durerea aceasta, necăjirea
aceasta a inimii, ca o consecință firească. Necăjirea aceasta ne
va ajuta până ce mintea va păzi inima. Spunând, așadar,
Rugăciunea în chip ritmic, cu o inspirație și expirație lentă,
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După ce vom spune Rugăciunea cu această înțelegere, punând
Rugăciunea pe ritmul inspirației și expirației, va începe să se
ivească în inima noastră o durere, iar mintea se va lipi de locul
acela. Mintea se va sili să stea nemișcată în inimă.
Când tragem aer pe gură sau pe nas, vom spune Rugăciunea. Iar
dacă mintea va fi în inimă, va urmări nu inima, nu forma ei, nuși va închipui forma inimii, ci mintea va fi cu luare-aminte în
inimă, fără să și-o închipuie. În chip simplu, mintea se va afla în
inimă, și nu ne vom închipui inima, fiindcă, de ne-o închipuim,
încet-încet se va strecura înșelarea, și vom face o rugăciune a
închipuirii.
Neînșelată este rugăciunea care se face fără împrăștiere, fără
contururi, cu mintea fără de închipuire, fără nicio formă, fără
nicio figură, absolut nimic. Mintea va fi curată de orice
închipuire, fie dumnezeiască, fie omenească. Nici Hristos, nici
Preasfânta, nimic. Numai mintea va sta noetic în inimă, în piept,
nimic mai mult. Numai să fie cu luare-aminte că se găsește
acolo, înlăuntru. Ci, odată cu respirația, mintea va începe să
spună Rugăciunea, fără să-și închipuie nimic altceva. Inima, ca

Lohanul nr. 44, martie 2018

spiritualitate
un motor, va lucra Rugăciunea, iar mintea, ca un simplu
spectator, va urmări cuvintele Rugăciunii.
Când vom pune lucrul acesta în practică, vom întâmpina o
oarecare dificultate la început, dar după aceea vom afla lărgime,
lățime, înălțime și adâncime. Mai întâi se va ivi o bucurie
amestecată cu durere, după care, încet-încet, doar bucurie, pace,
seninătate. Dar și mintea, după ce se va îndulci, n-o vom mai
putea desprinde de Rugăciunea în inimă și de „Doamne
Iisuse…”.
Mintea, oriunde se va afla, va spune Rugăciunea
Se va ajunge la o asemenea stare, încât nu vom dori s-o mai
pierdem. Ne vom pune într-un ungher, fie în picioare, fie
șezând, ne vom pleca capul și nu vom mai vrea să ne ridicăm de
acolo ore întregi. Putem să stăm una, două, trei, patru, cinci,
șase ore, și să nu ne lase inima să ne ridicăm, nici mintea să nu
mai vrea să se ducă nicăieri în altă parte. Îndată ce o vedem că
pleacă în altă parte, imediat capul se pleacă în jos. Se ajunge,
adică, la o înrobire din pricina Rugăciunii. Felul acesta de
rugăciune este foarte eficient. Mai întâi va aduce după sine
Rugăciunea neîmprăștiată, va aduce bucuria, pacea, și va mai
aduce totodată și lacrimi de bucurie, străvederea minții. Mintea
va fi pregătită pentru vederile dumnezeiești, se va naște apoi
isihia cea desăvârșită a inimii. Omul nu va mai vrea să audă
absolut nimic. Va crede că se află într-un pustiu al Saharei. În
același timp, Rugăciunea se va putea face și mai scurt. Vreau să
o spun mai repede, o vreau mai rar, cum se odihnește sufletul,
cum îi va plăcea în ceasul acela.
Spunem, așadar: „Doamne – Iisuse – Hristoase – miluiește-mă
– Doamne – Iisuse…”, și mintea va urmări Rugăciunea, la fel
cum urmărește un inginer motorul în funcțiune. Mai târziu, dacă
nu vom putea să luăm altă Rugăciune pe inspirație, vom expira,
încet-încet: „Doamne – Iisuse – Hristoase – miluiește-mă –
Doamne – Iisuse…”, încât să ajungem la capăt. Și iar vii cu altă
inspirație, încet-încet. Nu cu grabă. Lin, cu pace, liniștit, fără să
forțezi. „Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă”, și veți vedea
mai târziu, după puțină vreme, când vă veți face treburile
voastre, că, atunci când veți trage aer, veți spune și „Doamne
Iisuse Hristoase, miluiește-mă”, iar apoi, în expirație, din nou
Rugăciunea.
Singură inima atât se va odihni, încât mintea, oriunde se va afla,
va spune Rugăciunea atunci când veți trage aer în piept.
Desigur, se poate să nu spuneți trei rugăciuni pe inspirație,
totuși măcar una tot veți spune. Și mai târziu se va dobândi un
ritm, un mecanism ritmic făurit, și veți vedea apoi rezultatele pe
care le va aduce Rugăciunea aceasta. Va trage totul către și mai
mult. Veți spune: „A trecut un sfert de oră?”. Și vor fi trecut
două ore. Așa de mult nu va mai vrea omul să se despartă
mintea lui de inimă și din a asculta Rugăciunea. Ce să mai vrei
psalmodii, ce să mai vrei altele? De aceea Părinții în pustie nu
aveau nevoie de astfel de lucruri. Desigur, acestea sunt
adeverite de Biserică. Însă oamenii care au găsit chipul acesta al
Rugăciunii minții, care e mult mai înaltă decât rugăciunea de
tipic, au lăsat tipicul și au prins esența. Noi, din cauză că am

238

pierdut esența – poate pentru că nu am avut învățători care să ne
spună, sau poate pentru că nu am avut noi intenția cea bună și
voință –, am pus mâna pe tipice. Astfel, monahii de azi își fac
vecerniile lor, slujbele lor, dar în afară de asta, nimic. Își fac
treaba și spun că și-au făcut datoria. Dar nu așa se face datoria.
„Vor fi arse și neputințele, și gândurile, și patimile”
Sfântul Ioan cel Milostiv a întemeiat o mănăstire și a zis:
– Părinților, faceți-vă îndatoririle voastre duhovnicești, iar eu vă
voi hrăni, ca nu cumva să aveți griji lumești și să lăsați
Rugăciunea pe planul al doilea. Eu vă voi da cele de trebuință,
iar voi să vă rugați.
Și zice igumenul:
– Preasfințite Stăpâne, noi ne împlinim îndatoririle noastre.
Citim Ceasul Întâi, al Treilea, al Şaselea, al Nouălea, Vecernia,
Pavecernița, Liturghia…
– A! spune Sfântul. Adeverit îmi este că sunteți delăsători. Și în
celelalte ceasuri ce faceți?
Ce-a vrut să spună Sfântul Ioan? Că nu-și împlineau îndatorirea
lor, fiindcă nu se rugau neîncetat. Când ne sculăm pentru slujba
noastră, îndată ce începem cu „Împărate Ceresc”, „Sfinte
Dumnezeule”, Psalmul 50, vom înclina puțin capul spre piept,
vom încerca să ne desprindem mintea de toate celelalte și să o
îndreptăm înlăuntrul pieptului, înlăuntrul inimii noastre.
Împreună cu înclinarea capului vom împinge și mintea să intre
acolo, înlăuntru. Îndată ce a intrat acolo, înlăuntru, vom începe,
pe respirație: „Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă”, iar
metanierul va lucra în mână. Și veți vedea. Desigur, la
începuturi, se poate petrece să fie un pic mai greu, dar cu puțină
stăruință și răbdare vom avea și roade. După aceea, ca și cum ai
lua foc, te vei îndulci puțintel și vei intra în noima Rugăciunii,
și de-acum nu ți-o mai ia nimeni, noaptea întreagă să tot stai. Și
atunci, veți vedea, va trece vremea și veți spune: „De-abia am
început Rugăciunea”. Și veți afla cel mai mare folos în felul
acesta de rugăciune.
Și oare care este scopul pentru care am venit aici? Nu am venit
ca să-L găsim pe Dumnezeu? Nu am venit aici ca să găsim
pacea? Ca să ne izbăvim de patimi?
Deci Rugăciunea aceasta, după această înțelegere, îndată ce va
aduce înlăuntru căldură, va isca o flacără înlăuntrul sufletului,
pentru că Rugăciunea va mișca căldura, iar căldura va naște
Rugăciunea. Și, după ce se va face aceasta, veți vedea că vor fi
arse atunci și neputințele, vor fi arse și gândurile, vor fi arse și
patimile, încetul cu încetul, și vom ajunge la curăția inimii, când
vor veni Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și vor zidi mănăstire și
sălășluire.
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Panagia Melikiotissa, icoana împușcată cu
55 de gloanțe

Panagia Melikiotissa este o icoană făcătoare de
minuni ce se află în biserica din satul Melikis, localitate
situată în regiunea Imathia, Grecia.

Niciuna dintre persoanele aflate în biserică nu fusese rănită. Iar
în mod cu totul uluitor, icoana Maicii Domnului fusese
străpunsă de 55 de gloanțe, însă niciunul dintre ele nu a atins
chipul Preasfintei Fecioare, care continua să privească cu
blândeţe şi dragoste.

Învăţături şi poveţe despre linişte de la
Sfântul Macarie Egipteanul

u 71 de ani în urmă, locuitorii din Melikis au consemnat
următoarea minune a Maicii Domnului. Născătoarea de
Dumnezeu a ocrotit satul şi locuitorii lui, salvându-i de
la moarte în timpul Războiului civil din Grecia.

C

Icoana Panagia Melikiotissa, care dispăruse de mai bine de 50
de ani, a reapărut în acele vremuri tulburi. De data aceasta s-a
aflat în mâinile noului preot paroh al Bisericii Sfânta
Parascheva, părintele Gheorghe. Localnicii au considerat
reapariţia icoanei ca pe un semn primit de la Dumnezeu, o
dovadă a faptului că nu i-a părăsit. Aceştia mărturisesc că
icoana continuă și în zilele noastre să facă minuni.
Reprezentarea rară a chipului Maicii Domnului, care atrage
privirea oricărei persoane care îl zăreşte pentru prima dată, este
însă al doilea element care face aceasta icoană cu totul specială.
Primul element este cel pe care locuitorii din Melikis îl
consideră o minune: icoana a fost străpunsă de 55 de gloanţe,
însă chipului Născătoarei de Dumnezeu care a rămas neatins.
Folcloristul şi jurnalistul Gheorghe Melikis relatează despre
această minune, un eveniment cu totul inexplicabil, pe care
niciunul dintre cei care l-au trăit nu-l vor putea uita.

1. Îndeletnicește-te cu liniștea în cuvinte, cu liniștea și în fapte,
asemenea și în râs și în umblet. Fugi de avântul năvalnic.
2. Căci astfel mintea va rămâne sigură și nu va fi bolnavă,
mânată fiind de avântul tulburător, și nici iute la judecată, nici
nu va fi biruită de lăcomie, dar va fi biruită de mânia aprinsă, va
fi biruită de celelalte patimi. Căci le stă înainte gata să le fie lor
răpire.
3. Or, se cuvine ca mintea să stăpânească patimile șezând la
înălțime pe tron liniștit, privind către Dumnezeu. Nici nu fi
mocăit la fapte, nici zăbavnic la vorbă, nici în umblet plin de
lenevie, astfel ca o bună rânduială să-ți împodobească liniștea
(isihia) și purtarea ta să se arate ca ceva dumnezeiesc și
inteligibil.
4. Ferește-te și de semnele mândriei: ținuta semeață și capul
ridicat și pasul picioarelor delicat și săltat.
5. Blânde să-ți fie cuvintele față de cei pe care-i întâlnești și
vorbirea dulce, rușinându-te de femei, și privirea să-ți fie
abătută la pământ.

Minunea s-a petrecut pe 17 martie 1947. Războiul Civil
transformase întreaga regiune într-o zonă nesigură iar viaţa
localnicilor era în pericol. În Biserica Sfântul Nicolae, în acea zi
se adăposteau numeroşi soldaţi, femei şi copii. Înainte de ivirea
zorilor, s-au auzit primele împuşcături în apropiere. Acestea au
fost urmate de încercări ale rebelilor de a sparge uşile din lemn
ale lăcașului de cult. Întrucât nu au reuşit, ei au început să tragă
în biserică la foc automat. Când în cele din urmă au reușit să
intre înăuntru, au fost uimiţi de ceea ce au văzut.
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6. Vorbește rezervat toate și dă cuvânt cu folos după nevoia
ascultătorilor, măsurându-ți cuvintele, atât cât să fii auzit, nici
să scape auzului celor prezenți din cauza glasului scăzut, nici
covârșind auzul cu strigătul.
7. Păzește-te să vorbești ceva pe care să nu-l fi gândit bine mai
dinainte, nici nu asculta cu ușurătate, nici nu strecura cuvintele
tale printre ale altuia.
8. Căci trebuie să asculți fiecare cuvânt în parte și apoi să
vorbești, alternând cuvântul cu tăcerea. Învață de la celălalt cu
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bucurie și învață pe altul fără pizmuire, ca nu cumva din pizmă
să-i oprești pe ceilalți de la înțelepciune, nici nu te da în lături
de la a învăța.
9. Urmărește să-i cinstești pe cei mai bătrâni ca fiind egali
părinților, ca slujitori ai lui Dumnezeu, iar celor mai tineri decât
tine fă-te pildă de înțelepciune și virtute.
10. Să nu fii certăreț cu prietenii, nici batjocoritor, nici glumeț.
11. Fugi cât de tare poți de minciună și vicleșug și insultă.
Poartă-te cu bunăvoință, iar cu cel mândru și batjocoritor fii
blând și cu mărime de suflet.
12. Toate să le atârni de Dumnezeu, și faptele, și cuvintele și
toate ale tale încredințează-le lui Hristos, și adeseori întoarce-ți
sufletul la Dumnezeu și cugetul întărește-l cu puterea lui
Hristos, ca unul care te odihnești la limanul dumnezeiesc, în
lumina Mântuitorului, de orice vorbă și orice faptă.
13. Și la amiază unește-ți cugetul cu oamenii, dar cu Dumnezeu
adeseori în zi, și mai mult noaptea. Să nu te stăpânească somnul
mult, rugându-te lui Dumnezeu și lăudând: Căci somnul lung
este asemănare morții.
14. Petrece toată ziua făcând sau zicând ceva bun cu oamenii,
dar fă-te pururea părtaș lui Hristos care luminează din cer
dumnezeiasca rază. Bucurie neîncetată să-ți fie ție Hristos.
15. Nici nu slăbi tăria sufletului în tihna ospățului și a
băuturilor, schimbând în minte desfătările cărora nu este sațiu,
dă ceea ce este de trebuință trupului și nu te grăbi la mâncări,
mai înainte să fie vremea mesei.

că îți va da ție cele de trebuință – hrană spre viață și
acoperământ trupului și leacuri pentru răcelile de iarnă. Căci al
Împăratului este tot pământul și toate cele câte cresc din
pământ. Va purta de grijă cu asupra de măsură de slujitorii Lui
și-i va cinsti ca temple și biserici ale Lui.
19. De aceea nu te teme prea mult nici de boli, nici de
apropierea vremii bătrâneții așteptate. Căci va înceta și boala,
când îi va plăcea Împăratului și când aceasta va fi bine pentru
sufletul tău (iar la bătrânețe te va acoperi cu puterea
dumnezeiască, asemenea unor aripi).
20. Acestea știindu-le și fiind cu bună îndrăznire în bolile cele
tari ale sufletului – așa cum în arenă cel mai bun luptător rabdă
cu putere și neabătut durerile – nici nu-ți lăsa sufletul apăsat de
întristare.
21. Dacă zaci de boală, nu te îngreuna, nici dacă ți se întâmplă
vreo altă nenorocire, ci înalță-ți mintea cu vitejie, aducând
mulțumire lui Dumnezeu, și în mijlocul durerilor cugetă cele
mai înțelepte ale oamenilor și cele pe care nu le găsești cu
ușurință la oameni.
22. Miluiește pe cei nedreptățiți și cere ajutor de la Dumnezeu
pentru oameni. Pleacă-te la prietenul care cere de la tine și celor
nedreptățiți le dă sprijin, vrând să faci cunoscută oamenilor
puterea Lui, precum și celui ce vine la cunoștință, ca să se înalțe
ei la Dumnezeu și să se bucure de fericirea veșnică, când Fiul
lui Dumnezeu va veni restaurând cele bune drepților.
23. Bine este a se teme pururea și a nu se încrede sieși cu niciun
chip, ca să nu se scufunde cineva rău. Căci știind că face bine,
nu este cum crede. Ci mai degrabă să-L roage pururea pe
Domnul,
24. ca să-i fie lui povățuitor, și cale, și minte, și discernământ, și
tâlcuitor. Până ce Îl va găsi pe Hristos în el însuși, să nu se
încreadă deloc în sineși.
25. Ca atunci când cineva este izbăvit din primejdia corabiei, ca
să se salveze, nu-i este lui grija pentru cele de pe corabie, din
pricina fricii de mare, așa și creștinul trebuie să se teamă
pururea de Dumnezeu și să nu disprețuiască.

16. Pâine să fie cina ta și verdețurile pământului să-ți fie puse
dinainte și roadele din pomi. Mergi la masă așezat și nu alerga
ca un nebun, arătând lăcomie a pântecelui. Să nu fii mâncător de
carne, nici iubitor de vin, ca să nu te îmbolnăvești.
17. Ci în locul plăcerilor care vin din acestea preferă desfătările
din cuvintele și laudele dumnezeiești și din înțelepciunea
dăruită ție de la Dumnezeu.
18. Grija ta cerească pururea să se înalțe la cer. Și lasă multele
griji ale trupului, îndrăznind în nădejdile cele către Dumnezeu,
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26. Cel ce vrea să se mântuiască, să se lupte cum vrea
Dumnezeu. Aceasta este Voia lui Dumnezeu. Cel ce iubește pe
Dumnezeu să se străduiască să iubească și pe aproapele său.
27. Să fie smerit înaintea lui Dumnezeu și oamenilor, luând
aminte pururea la inimă și stând împotriva gândurilor rele. Și
când va lua cineva aminte acolo, pururea trebuie să fie iubitor,
și smerit și să aibă grijă cum să Îi placă Domnului sau cum să
lupte cu omul cel vechi.
28. Iar cel ce este fără grijă, având inima pierdută, acesta a
rămas în vechime, încă nu a început să lupte și nu știe să poarte
război.
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29. Bine este ca pururea să caute pricepere și ajutor de la
Domnul, ca să poată cineva să fie mântuit prin Domnul. Amin.

Sfântul Macarie Egipteanul, Despre liniște (isihie), în Cuvinte
ascetice și epistole

Obiceiuri, tradiţii şi superstiţii de Paşte
Virgil AGHEORGHIESEI – Huși
Învierea Domnului este una dintre cele
importante şi mai frumoase sărbători ale creştinătăţii.

mai

rin sacrificiul lui Iisus Hristos ea redă omenirii speranţa
mântuirii şi a vieţii veşnice. Ritualul de înnoire anuală a
Lumii este deschis de Duminica Floriilor, culminează cu
noaptea Învierii şi se încheie la Duminica Tomii. Timpul ritual
de 14 zile este o parte a Ciclului pascal, care se degradează
neîncetat în Săptămâna Patimilor, când se deschid mormintele
şi se întorc spiritele morţilor la Joimari, iar Iisus este trădat,
schingiuit, umilit şi omorât prin răstignire. După trei zile de
haos şi întuneric în care omenirea a rămas fără protecţie divină,
urmează miracolul Învierii Mântuitorului din noaptea Paştelui şi
actele de purificare din Săptămâna Luminată, care readuc
echilibrul şi armonia.

P

Cu toate interdicţiile din perioada de tristă amintire, la noi
s-au păstrat din strămoşi numeroase obiceiuri de Paşte. Cum
diversitatea acestora este extrem de bogată de la o zonă la alta,
multe dintre ele fiind adaptate în timp, le-am sistematizat şi
încerc prezentarea lor în succesiune temporală. În zona
Maramureşului, în Sâmbăta Floriilor se prepară pentru fiecare
membru al familiei o pâine rituală numită Floare de grâu,
existând credinţa că cei care o vor mânca în această zi se vor
revedea pe lumea cealaltă. Ramura de salcie sau răchită
înflorită, ori mâţişorii - cum i se mai spune pe alocuri, este
ofranda cu care evreii l-au întâmpinat pe Iisus la intrarea Lui
triumfătoare în Ierusalim, eveniment numit de creştini
Duminica Floriilor. Aceste ramuri folosite ca substitut au
devenit simbolul castităţii şi a renaşterii anuale a vegetaţiei. Ele
se culeg de regulă în ziua de Florii şi se sfinţesc la slujbă, având
diverse întrebuinţări: împodobesc troiţele, crucile, mormintele,
ferestrele, uşile şi porţile caselor pentru protecţie şi alungarea
spiritelor malefice; sunt mâncate de vite pentru a se înmulţi;
sunt înfipte în pământul holdelor, atârnate în pomi şi butucii de
vie pentru rod bogat; previn durerile „de şale” în timpul
secerişului celor care se încing cu ele; sunt folosite ca leac sau
se fac vrăji etc. În zona Sucevei există credinţa că Stâlparul de
Florii, o creangă de salcie înmugurită, ţinut în mână de fete şi
flăcăi la slujbă le arată acestora, după numărul rămurelelor, câţi
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copii vor avea. De asemenea, în Bucovina cu aceste crenguţe se
practică Sorcovitul, însoţit de urarea „Să fiţi norocoşi peste
an!”. În Caraş-Severin, în noaptea de miercuri spre joi, copiii
Colindă cu toaca pe la oamenii din sat şi la mormintele din
cimitir. În timp ce se bate toaca, se aprind şi ard pe podeaua din
lut a caselor sau lângă morminte focuri mici din vreascuri
adunate de persoane curate. Este, practic, o anticipare a
Focurilor de Joimari, ceremonial nocturn consemnat în diferite
variante în mai toate provinciile româneşti. Din considerente de
spaţiu amintesc doar ceremonialele Junilor Braşoveni sau ale
Junilor bătrâni şi conexiunile lor cu sărbătorile pascale.
În tradiţia noastră Joia Mare sau Joimari, Joia Patimilor,
Joia Neagră ori Joimăriţa - cum i se mai spune, este cea mai
bogată în asemenea tradiţii. În cultura populară actuală Joia
Mare este cunoscută mai ales ca ziua în care se vopsesc ouăle,
existând credinţa că ouăle înroşite şi împodobite în această zi nu
se strică tot anul. Joimăriţa este practic o comemorare a joii în
care Mântuitorul a fost prins de către evrei. Obiceiul popular are
variante zonale, dar în principal este legat de cultul moşilor şi
strămoşilor. Potrivit tradiţiei, în Oltenia, Muntenia, Dobrogea,
Moldova şi sudul Transilvaniei se practică Colindul cu
Joimăriţa, devenită astfel un personaj justiţiar, care descoperă şi
pedepseşte femeile leneşe. În seara de Joimari mai ales în Ţara
Haţegului are loc Priveghiul Domnului. Fete şi băieţi se adună
în preajma bisericii şi glumesc, râd în hohote sau practică
diverse jocuri, ca reminiscenţă a obiceiului dacic de a râde la
moarte şi de a plânge la naştere. În Vinerea Paştelui sau Vinerea
Patimilor, ultima vineri din Postul Paştelui, când a fost răstignit
şi omorât Iisus, se priveghează trupul neînsufleţit al Domului,
simbolizat de Aerul scos din Sfântul Altar şi aşezat în mijlocul
bisericii. Ca la orice înmormântare, Aerul este împodobit cu
flori, privegheat şi sărutat. Se fac băi purificatoare, se ţine Post
Negru şi există severe interdicţii de muncă privind torsul,
cusutul sau ţesutul. De asta i se mai spune şi Vinerea Seacă. Un
moment de adâncă trăire sufletească este trecerea credincioşilor,
în genunchi, pe sub Aer. Florile care L-au atins şi lumânarile
aprinse la acest priveghi se consideră că au puteri miraculoase.
În Ţara Zarandului, Ţara Făgăraşului şi pe Jiul Superior, în
sâmbăta Paştelui feciorii aduc din pădure lemne pe care le
depozitează în cimitir. La lăsatul întunericului se aprinde Focul
Învierii, care arde neîntrerupt în cele trei zile ale Paştelui. La
miezul nopţii de Înviere feciorii bat toacele din clopotniţa
satului şi toace de lemn aduse de acasă. Un interesant obicei
este şi Prăcşorul, practicat în Munţii Apuseni.
Din seara Sâmbetei Mari, încetează orice lucru de mână şi
încep datinile ce ţin până după Duminica Tomii. Noaptea, toată
lumea participă la Liturghia Învierii. Oamenii pregătesc încă de
sâmbătă seara coșuri pline de bunătăți, le acoperă cu prosoape
naționale, şi le duc la biserică, iar după slujbă, în zori, sunt
binecuvântate. Se crede că cine se naşte în noaptea de Paşte va

Lohanul nr. 44, martie 2018

spiritualitate
fi om norocos, iar cine moare în Săptămâna Mare va fi iertat de
păcate.

În noaptea de Înviere fetele din Bucovina merg în clopotniţă şi
spală limba clopotului cu apă neîncepută. Cu această apă îşi
spală faţa în zorii zilei de Paşti pentru a fi frumoase tot anul, şi
să alerge feciorii după ele, precum oamenii care se grăbesc să
ajungă la Înviere când se trag clopotele. După obicei, Ciocnitul
Ouălor este permis şi aşteptat cu nerăbdare după slujba de
Înviere şi ţine tot timpul sărbătorilor până la Ispas – la
înălţarea lui Iisus la ceruri. În mod tradiţional de pe masa de
Paşte nu trebuie să lipsească ouăle roşii, pasca şi mielul. Cojile
ouălor folosite pentru pască se pun în pomi, pentru roadă bună.
În zona Lăpuşului există obiceiul ca în dimineaţa primei zile de
Paşti copiii sub nouă ani să meargă la prieteni şi vecini să le
anunţe Învierea Domnului. Ca dar primesc ouă roşii, adresând
gospodarilor urarea de „Sărbători fericite!”. Un obicei similar
este Vălăritul, întâlnit în mai multe judeţe din estul ţării. Este
însă practicat în a doua zi de Paşte de cete de flăcăi, însoţiţi de
lăutari, vizate fiind în special familiile cu fete de măritat. În
unele sate din Ţara Lăpuşului se practică Moşii de Paşti.
Oamenii îmbrăcaţi în straie de sărbătoare se adună la biserică
unde aduc diverse bucate, cu colaci şi vase noi, pe care le oferă
de pomană pentru răposaţi şi se despart după o masă comună. În
sudul Transilvaniei păstorii sau alte persoane aflate departe de
sat în ziua de Paşte mănâncă Anafura de muguri de salcie sau
măr. Tot în Transilvania de notorietate este Udatul sau
Stropitul, un obicei pentru purificare, sănătate şi fertilitate.
Iniţial feciorii stropeau cu apă în prima zi de Paşte, în special
fetele ieşite în cale. Astăzi apa este înlocuită de parfum.
În a doua zi de Paşte la loc de cinste a fost dintotdeauna hora
satului. În unele zone se obişnuieşte ca în această zi finii să
meargă în vizită la naşi, cu colaci, pască şi ouă roşii, iar copiii
să-şi viziteze părinţii. Ospătează şi uneori merg împreună la
horă. Şi la Oarda, lângă Alba Iulia, tinerii şi bătrânii se întâlnesc
la Jocul satului. Se cântă „Hrisos a înviat”, se ciocnesc ouă roşii
şi se cinstesc, după care merg, însoţiţi de lăutari şi joacă la
fiecare gospodărie. În final, ospătează cu toţii la unul dintre
consăteni. În localităţile de pe valea Mostiştei, din judeţul
Călăraşi, se practică de miercuri şi se temină joi, Sulul, un
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obicei prin care se consideră că se fertilizează lanurile de grâu.
Suita obiceiurilor pascale se încheie cu Duminica Tomii sau
Druscele, sinonime cu Paştele Morţilor şi Paştele Blajinilor,
dedicate spiritului morţilor.

În a doua zi de Paşte, în Transilvania, Bucovina şi Oltenia,
se practica Udătoritul, derivat dintr-un obicei mai vechi numit
Plugarul sau Tânjaua, prin care se sărbătorea cel mai harnic om
din sat, cel care a ieșit primul la arat. Astăzi obiceiul a adus
renume localităţii Surdeşti, din Ţara Chioarului, unde are loc un
festival aparte. Desigur zonal se întâlnesc multe alte obiceiuri.

Nu pot încheia fără a menţiona sintetic şi alte superstiţii
care însoţesc aceste sărbători. Lumânarea de la Înviere este bine
să fie păstrată în casă tot anul şi să fie aprinsă la diverse
necazuri, fiind binecuvântată întrucât este foarte aproape de
lumina raiului. Este bine ca la Înviere să fii îmbrăcat cu lucruri
noi, obiectele noi semnificând trecerea rituală într-o viaţă nouă.
În dimineata Paştelui este bine să arunci o privire într-o cofă cu
apă, pentru a avea vederea bună tot anul.
Un obicei ritual este şi spălatul cu apă neîncepută, luată dintr-un
vas cu un ou roşu şi eventual unul nevopsit, un bănuţ de argint
şi un fir de iarbă verde sau de urzică, pentru sănătate, bogăţie şi
prosperitate. În ziua de Paşti nu este bine să dormi. Este bine să

Lohanul nr. 44, martie 2018

Centenar
se păstreze bucăţi din pască, crucea de pe ea şi anafura fiind
considerate de leac.

Pentru a surprinde cel mai bine evenimentul și a-l reda la
adevărata valoare și profunzime, am selectat un colaj de articole
apărute în presă sau pe rețelele de socializare:

O bucăţică de fier pusă de Paşti sub prag asigură protecţie casei,
iar dacă prima persoană care îţi intră în casă este bărbat, vei
avea noroc tot anul etc. etc.

Manifestaţie unionistă impresionantă:
în Chişinău încep oficial consultările publice pentru Unire

Centenarul Marii Uniri (1918-2018)
Unirea Basarabiei cu România

O manifestaţie publică impresionantă s-a desfăşurat pe 25
martie 2018 la Chişinău. Moldovenii au ieşit în stradă ca să
ceară Unirea Basarabiei cu România. Evenimentul a marcat 100
de ani de la momentul magnific de acum 100 de ani, atunci
când Sfatul Ţării din Basarabia a decis, pe 27 martie 1918, să se
unească pe veci cu România.

Prof. dr. Vicu MERLAN – Huși
Sub egida evenimentelor dedicate Centenarul Marii
Uniri (1918-2018), am surprins ample manifestații de
adeziune politică și spirituală, atât în România (în fiecare
localitate a țării) cât și dincolo de Prut.
acă liderii formațiunilor politice din România manifestă
o oarecare sfială, liderii și poporul român din Basarabia
trăiește pe viu, cu sufletul la gură, aceste momente
unice pentru fiecare dintre ei. Patriotismul românesc din
Basarabia a avut un crescendo în anul 1989, când peste 300.000
de români au cerut la Chișinău, apoi la Dubăsari, ca limba
română să le fie limbă de stat, fapt care s-a și împlinit ulterior.
În primăvara anului 1990 asistam și participam la Podul de
Flori, de la Albița-Leușeni, unde aveam să cunosc sute de
români ce vorbeau aceeași limbă, aveau același port și
împărtășeau aceeași religie.
Pe 25 martie 2018, la Chișinău a urmat un alt crescendo al
contagiosului patriotism fratern, când s-au adunat din toate
colțurile Basarabiei peste 100.000 de români, la aceștia,
adăugându-se numeroși români veniți din Țară, lideri politici de
pe ambele maluri ale Prutului etc. Până la această dată 140
localităţi din R. Moldova au votat simbolic, în consiliile locale,
unirea cu România.
Presa a dezbătut și dezbate fenomenul unionist, făcând corelații
cu ceea ce a fost, cu circumstanțele de acum 100 de ani,
comparându-le cu cele de astăzi când contextual politic și
militar regional este destul de tensionat.

D
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O mulţime impresionantă s-a adunat în Piaţa Marii Adunări
Naţionale din Chişinău. Oamenii au ieşit în stradă ca să ceară
re-editarea momentului petrecut acum 100 de ani. Moldovenii
au cerut în număr mare anularea consecinţelor Pactului
Ribentrop-Molotov. La eveniment au participat şi figuri politice
marcante din România dar mai ales reprezentanţi ai autorităţilor
locale înfrăţite deja cu cele de dincolo de Prut. S-a cerut unirea
cu Ţara şi s-au scandat lozinci Unioniste. Adevărul.ro a
transmis LIVE evenimentul. De la începutul anului peste 140 de
localităţi au votat Unirea cu România. Aparent simbolic,
votul majorităţii legale a consilierilor locali arată un puternic
curent politic. Membri din toate partidele din Basarabia,
inclusiv de la socialişti şi comunişti, au făcut acest lucru.
Estimările arată că peste 60% din localităţi vor face acest lucru
până la finele anului. Cifrele sunt impresionante având în
vedere că în 2009 sub 10% din cetăţeni ar fi avut curajul numai
să vorbească despre Unire. Demersurile de informare făcute de
societatea civilă şi acţiunile concrete ale statului român au dus
la o modificare profundă a percepţiei publice. Încep consultarea
publică pentru Unire. În mai multe localităţi din Republica
Moldova cetăţeni voluntari au început să strângă semnături
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pentru Unire. Este vorba de acele urbe ce nu au adus încă în
şedinţă decizia de Unire. Acest lucru va începe şi la Chişinău.
În perioada următoare se va realiza o consultare publică cu
privire la Unirea Basarabiei cu România. Un grup de asociaţii
neguvernamentale au început să parcurgă etapele legale pentru a
face posibil acest demers. El este un prim pas în declanşarea la
nivel naţional al unui Referendum pentru Unire, care să aducă
cetăţenii la urne pentru a se exprima liber şi democratic.
Referendumul reprezintă o alternativă legală la Unirea prin
votul majorităţii parlamentului. Asta în condiţiile în care peste
60% din membrii acestuia au deja cetăţenie română, ca şi alţi un
milion de moldoveni. Unirea în parlament a devenit una
probabilă acum când s-a demonstrat prin votul la nivel local că
există voinţă şi libertate deplină de alegere în interiorul arcului
pro-european. Consultarea publică îşi doreşte să scoată în prim
plan voinţa majorităţii cetăţenilor din capitala celui de al doilea
stat românesc. Moldovenii Vor Unire iar politicienii de la
Bucureşti trebuie să iasă din jocul politic mărunt şi să înceapă
acţiuni concrete de comunicare la nivel internaţional cu privire
la acest subiect de maximă importantă. Partenerii internaţionali
trebuie să cunoască voinţa politică a celor două maluri de Prut
şi să ia act de ea. Nu despre a cere voie este vorba, ci despre a
informa corect şi a manifesta previzibilitate.

La apelul mai multor organizații patriotice din R. Moldova,
români de pe ambele maluri ale Prutului și-au dat întâlnire în
Piața Marii Adunări Naționale, pentru un eveniment generic și
simbolic intitulat „Marea Adunare Centenară”. 1 La eveniment
și-au anunțat participarea cele peste 130 de primării semnatare
ale declarației de ReUnire, principalele partide de opoziție din
Republica Moldova și lideri ai unor importante partide din
România.

Între timp, încă șapte localități din Republica Moldova au votat
sâmbătă, 24 martie, declarații simbolice de unire cu România.
Este vorba despre orașele Edineț și Strășeni și satele Pănășești
(r. Strășeni), Gașpar (r. Edineț), Tuzara (r. Călărași), Cărpineni
(Hâncești) și Pelinei (Cahul).În total, 140 de localități din
Republica Moldova au votat pentru declarația simbolică de
unire cu România, anunță Radio Chișinău.

Începuturile Marea Adunare Centenară de la Chișinău din 25
martie 2018
„Trăiască, Trăiască, Moldova, Ardealul și Țara
Românească”, așa strigă zecile de mii de români de pe ambele
maluri ale Prutului care în acea duminică participau, la
Chișinău, fluturând tricolorul și scandând lozinici unioniste, la
evenimentul dedicat îmlinirii a 100 de ani de la Unirea
Basarabiei cu România, denumit Marea Adunare Centenară.
Acțiunea a început cu rugăciunea „Tatăl Nostru„.
100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România sunt sărbătoriți
astăzi la Chișinău, cu două zile înainte de 27 martie, data la care
a avut loc acest eveniment istoric. În Piața Marii Adunări
Naționale va ajunge și Steagul Unirii, care a fost adus pe jos,
din județul Bistrița-Năsăud.

Politicienii aflați la putere în Republica Moldova nu au dat curs
invitației de a lua parte la această adunare. La nivel oficial, pe
27 martie, în Republica Moldova nu va fi organizată nicio
acțiune, iar Partidul Socialiștilor, prorus, a cerut instituțiilor de
forță să oprească pătrunderea în țară a ceea ce ei au numit
„provocatori din statul vecin”.
O delegație a Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova
va participa, însă, pe 27 martie la ședința solemnă organizată la
București de cele două camere reunite ale Parlamentului
României.
Din România și-au anunțat prezența fostul președinte Traian
Băsescu, președintele Partidului Național Liberal, Ludovic
Orban, primarul Sectorului 1, Daniel Tudorache, dar și mai
mulți deputați și aleși locali care susțin unirea Republicii
Moldova cu România.
Momentele Marii Adunari Centeneră organizată în
Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău

1 Marea
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Adunare Centenară de la Chișinău din 25 martie 2018,
în deschide.md.

Lohanul nr. 44, martie 2018

Centenar
26.03/15.30 Asociația NEAMUNIT a participat la Marea
Adunare Centeneră organizată în Piața Marii Adunări Naționale
din Chișinău și a trimis redacției ActiveNews imagini de la
manifestație. 1
17:44 Deputatul Daniel Gheorghe (PNL) a fost unul dintre cei
care au luat cuvântul pe scena amplasată în Piața Marii Adunări
Naționale:„Sunt aici ca un om care simte și trăiește românește
și face o politică a idealului național. Totalitarismul bolșevic a
fost înfrânt, iar sufletul românesc, simțirea românească, sunt
mai puternice decât orice prigoană. Unirea nu este o alegere,
este o trăire, este un destin. Să trăim în perspectiva destinului
național. Acum 100 de ani, o Românie mică, o Românie
înfrântă, și o Basarabie dintre Prut și mai mică, au reușit să
facă această Unire pentru că au simțit românește, pentru că sau jertfit și au avut acea viziune a ceea ce înseamnă idealul
național. Acum 100 de ani, sub coroana Regelui Ferdinand și a
Reginei Maria, am dovedit că suntem români. Azi să fiți
dedicați idealului național. În Europa nu pot exista două țări
românești. Suntem un singur neam, avem o singură limbă. În
Europa vom fi din nou împreună. Unirea înseamnă libertate
este viitorul. Eu, ca român, ca unionist, ca și creștin, ca deputat
al României, îmi asum acest proiect al Unirii. Și Unirea se va
face. Ea este destinul generației noastre. Să construim o
Românie mare și puternică în Europa! Așa să ne ajute
Dumnezeu!”, a spus deputatul liberal.
16:20 Manifestanții din Piața Marii Adunări Naționale au
adoptat Proclamația Marii Adunări Centenare. Potrivit
documentului, unirea Basarabiei cu România este unica soluție
de supraviețuire și progres pentru românii dintre Prut și Nistru.
Conform proclamației, participanții la declarație s-au angajat:
- Să ia parte la Consultarea publică din Municipiul Chișinău și
votarea PRO Unire între 1-14 aprilie;
- Să se adune, toate colectivele și localitățile care au declarat
Unirea pe 1 iulie, la Capitala Unirii din 1918, Alba Iulia, pentru
a aprinde Flacăra Unirii;
- Să convoace Congresul Reîntregirii Neamului la Iași, veche
Capitală a Moldovei, între 24-26 august;

*
Unioniștii anunță că, între 1 și 14 aprilie 2018, în municipiul
Chișinău va avea loc o consultare publică pentru votul PROUnire, ca să se vadă „câți vor Unirea R. Moldova cu România”.
14.00 Participanții la Marea Adunare Centenară din centrul
Chișinăului au votat unanin, la sfârșitul evenimentului, o
Proclamație pentru Unire, prin care cer parlamentelor de la
București și Chișinău să se întreunească la 27 martie și să
aprobe o declarație care să prevadă implicarea autorităților celor
două state românești pentru Reîntregirea națională a românilor
de pe ambele maluri ale Prutului.
În Proclamație se menționează dreptul la autodeterminare al
românilor, după modelul german.
Documentul prevede mai multe evenimente dedicate Unirii,
inclusiv o întâlnire pe 1 iulie 2018 la Alba Iulia „pentru a
reaprinde flacăra Unirii”, apoi, între 24 și 26 august la Iași etc.:
„Votăm astăzi Unirea R. Moldova cu România, de-a pururi și
pentru totdeauna!”.
13.56 Deputatul de la București, Constantin Codreanu, a
declarat că Unirea R. Moldova cu România trebuie să se facă
după modelul german - printr-un vot în ambele parlamente.
13.39 Constantin Toma, primarul municipiului Buzău din
România, primul oraș de peste Prut care a făcut Unirea cu
Basarabia, a ținut să citească o scrisoare a ultimei descendente
din familia lui Alexandru Marghiloman, premierul României de
la 1918, originar din Buzău. În răvaș, femeia aflată acum în
Germania susține că, la câteva decenii după ce a fost realizată
Unirea în 1918, un membru a fost despărțit de familia sa
(Basarabia de România - n.r.), dar este timpul ca familia să fie
reunită „pentru totdeauna”.
13.35 Scriitorul Nicolae Dabija a amintit că președintele Igor
Dodon încearcă să bage zâzanie între locuitorii R. Moldova,
„aducându-ne în pragul unui război civil”. Acesta a propus
lichidarea funcției de președinte al R. Moldova și preluarea
obligațiunilor acestuia de către Parlament și Guvern. „Da!
Bravo!”, i-a răspuns mulțimea.

- Să continue pe 1-2 Septembrie Marile Manifestații pentru
UNIREA PAȘNICĂ A POPORULUI NOSTRU;
- Să dea de știre întregii lumi despre voința noastră legitimă la
Bruxelles, între 24-26 septembrie, printr-o Conferință
Internațională de amploare în Parlamentul European.

1 Ștefania Brândușă, Ioana Ivan, Amplă manifestație la Chișinău, dedicată
Unirii Basarabiei cu România, în urmă cu 100 de ani, în ActiveNews din 25
martie 2018.
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13.30 Un etnic ucrainean, membru al „Sfatului Țării-2”, a oferit
România drept exemplu de respectare a drepturilor minorităților
naționale, menționând că, deși ucrainenii sunt cea mai mare
minoritate etnică din R. Moldova - circa 7% din populație, la
chioșcuri nu găsești niciun ziar în limba ucraineană. Acesta s-a
referit și la salariile sau pensiile plătite în România, care sunt de
câteva ori mai mari decât cele plătite în R. Moldova.
13.22 Deputata liberal-democrată de la Chișinău, Maria
Ciobanu, a lăudat tinerii din Alianța pentru Centenar, care au
„trecut peste mofturile politicienilor” și au organizat Marea
Adunarea Centenară. Potrivit Mariei Ciobanu, este „o rușine”
faptul că Parlamentul de la Chișinău nu a vrut să organizeze o
ședință festivă dedicată celor 100 de ani de la Marea Unire:
„Vrem reunirea în anul Centenarului”.
13.15 Fostul primar de Chișinău, Dorin Chirtoacă, a fost
aplaudat îndelung atunci când a ieșit la microfon să le vorbească
participanților la Marea Adunare Centenară: „A venit timpul să
trecem liber Prutul, fără vamă și grăniceri. Așa cum locuitorii
Berlinului au dat jos zidul de la Berlin, așa și noi trebuie să dăm
jos zidul de la Prut!”, a spus Dorin Chirtoacă. Potrivit
liberalului, majoritatea basarabenilor a avut de suferit de pe
urma ocupației sovietice: „Astăzi suntem o mare de oameni în
PMAN care cerem Unirea. Și trebuie să facem noi Unirea, dacă
nu o fac parlamentele. (...) Unirea este icoana neamului
românesc, ca și România Mare! Ne vom salva doar revenind la
românism”.

Unirea. Dar acum 100 de ani înaintașilor noștri le-a fost mai
ușor? Nu! Suntem obligați să facem Unirea! Suntem singura
țară dezbinată. (...) Este o chestiune de demnitate națională să
reîntregim țara!”, a spus Băsescu.
12.44 Vladimir Slusarenco, primarul de Sadova, Călărași,
localitatea de baștină a președintelui Igor Dodon, a fost primit
cu urale de către participanții la Marea Adunare Centenară:
„Bravo, bravo!”. Potrivit lui Slusarenco, peste 600 de locuitori
ai Sadovei își doresc Unirea. „Grădinița satului a fost reparată
din banii guvernului român. Cum să nu-ți dorești Unirea?
Pentru România Mare, puternică și Unită!”.
Vitalie Șelari, primarul de Băcioi, suburbie a Chișinăului, a
făcut un apel către clasa politică de la București să susțină
demersul Basarabiei: „Basarabia vrea Unire!”, „Vremea
politicianismului a trecut, e vremea să fim aceeași țară!”.

12.42 Petru Frunză, primarul de Puhoi, Ialoveni, a declarat de la
microfon că „e timpul să ne ridicăm din genunchi și să facem
Unirea”, iar Marcel Snegur, primarul de la Parcova, Edineț,
prima localitate care a semnat Declarație de Unire cu România,
a spus că „nordul vrea Unirea!”.
12.35 „Vă vorbește un moldovean de dincolo de Prut, de la
Focșani, care vrea Unirea tuturor românilor în același stat”, a
salutat mulțimea George Simion, președintele Platformei
„Acțiunea 2012”, adăugând că „anul 2018 este despre Unire”.
„Trebuie să dăm jos sârma ghimpată de la Prut: România n-a
avut, graniță pe Prut!”.
12.27 „România n-a avut, graniță la Prut!”, „Trăiască, trăiască,
trăiască și-nflorească / Moldova, Ardealul și Țara
Românească!”, continuă să scandeze mulțimea adunată în
centrul Chișinăului, la îndemnul lui Ion Leașenco de la Blocul
Unității Naționale. Potrivit lui Leașenco, Unirea R. Moldova cu
România este inevitabilă și aceasta se va produce neapărat.

13.06 Dan Bârna, liderul Uniunii Salvați România, a declarat
că, deși pare „o cale grea”, Unirea este realizabilă: „În 1914 nici
nu exista ideea Unirii, dar peste patru ani, în 1918, miracolul s-a
produs. (...) Cel mai puternic motor este dragostea și încrederea.
Anul 1918 ne-a arătat că se poate. După 100 de ani, avem
același ideal - unitatea românilor”.
12.55 Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a explicat
de ce Marea Adunare Centenară are loc în Piața Marii Adunări
Naționale: „Românii din R. Moldova au dat aici, în 1989,
bătălia pentru limba română. 300 000 de oameni au cerut ca
româna să le fie limbă de stat. Azi aici are loc al doilea
eveniment și cerem parlamentelor de la București și Chișinău
ca, în cinstea Centenarului, să facă Unirea”. Mulțimea a început
să scandeze „Unire!”. „Mulți spun că le este greu să facă

246

12.24 Anatol Ursu de la „Tinerii Moldovei” susține că „20% din
teritoriul R. Moldova a făcut deja Unirea”, cu referire la cele
peste 130 de localități din stânga Prutului care au votat
declarații de Unire cu România.
12.22 Miile de participanți la Marea Adunare Centenară poartă
drapele tricolore, mai mari sau mai mici, pancarte cu diferite
inscripții - „Lăpușna, sat românesc”, „Soroca votează Unirea”,
primarii au venit cu panglicile tricolore.
12.16 La Marea Adunare Centenară au răsunat imnurile de stat
ale R. Moldova și României.
12.14 De pe scena Marii Adunări Naționale s-a anunțat că și
satul Pănășești, raionul Strășeni, baștina premierului Pavel Filip,
a semnat Declarația de Unire a R. Moldova cu România.
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12.05 Marea Adunare Centenară a început cu un recital al
Ansamblului etnofolcloric „Ștefan Vodă”. Solistul ansamblului,
Tudor Ungureanu, și-a exprimat speranța că în acest an „vom da
hotarul de la Prut”. Mulțimea scandează „Unire!”, „Suntem
dacii din Carpați, jos hotarul dintre frați!”.

Unire. Acest lucru va începe şi la Chişinău. În perioada
următoare se va realiza o consultare publică cu privire la Unirea
Basarabiei cu România. Un grup de asociaţii neguvernamentale
au început să parcurgă etapele legale pentru a face posibil acest
demers. El este un prim pas în declanşarea la nivel naţional al
unui Referendum pentru Unire, care să aducă cetăţenii la urne
pentru a se exprima liber şi democratic.
În schimb, liderii politici aflaţi la putere în Republica Moldova
nu au dat curs invitaţiei.

Foto: George Simion
De la începutul anului peste 140 de localităţi au votat Unirea cu
România. Aparent simbolic, votul majorităţii legale a
consilierilor locali arată un puternic curent politic. Membri din
toate partidele din Basarabia, inclusiv de la socialişti şi
comunişti, au făcut acest lucru. Estimările arată că peste 60%
din localităţi vor face acest lucru până la finele anului. Cifrele
sunt impresionante având în vedere că în 2009 sub 10% din
cetăţeni ar fi avut curajul numai să vorbească despre Unire.
Demersurile de informare făcute de societatea civilă şi acţiunile
concrete ale statului român au dus la o modificare profundă a
percepţiei publice.

Foto: Actiunea2012

Încep consultarea publică pentru Unire
În mai multe localităţi din Republica Moldova cetăţeni
voluntari au început să strângă semnături pentru Unire. Este
vorba de acele urbe ce nu au adus încă în şedinţă decizia de
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Foto: Actiunea2012

Cereri de unire din România și Basarabia
S-a cerut unirea cu R. Moldova în Consiliul Județean Galați
Consiliul Judeţean (CJ) Galaţi ar putea adopta, o declaraţie
simbolică de unire cu Republica Moldova. 1 Consilierul
judeţean Romulus Iaru, secretarul general al PMP Galaţi, a
depus un proiect în acest sens la CJ, prin care le solicită aleşilor
din forul deliberativ judeţean să acorde un vot favorabil
înfrăţirii „cu localităţile din Republica Moldova, care în mod
deschis şi asumat şi-au exprimat sau îşi vor exprima dorinţa de
unire cu patria-mamă, România”. „Solicităm Parlamentelor
Republicii Moldova şi României să emită o declaraţie comună
privind reîntregirea ţării şi a neamului românesc după care să
elaboreze şi să aprobe în regim de urgenţă un pachet de legi
privind Reunirea Basarabiei cu România. Dacă unirea noastră
de azi este una simbolică, să ne ajute Dumnezeu ca ea să fie un
pas hotărâtor spre unirea deplină, când nu va mai fi graniţă pe
Prut şi toţi români vor trăi uniţi între graniţele României zidite
de înaintaşii noştri, consfinţite prin actul Unirii de la 1918”, se
arată în Declaraţia de Unire, promovată de consilierul judeţean.
Până la acest moment, peste 100 de localităţi de peste Prut au
votat în consilile locale „Declaraţii de Unire”.
„În numele locuitorilor judeţului nostru, prin puterea dreptului
istoric şi a dreptului de neam pe baza principiului ca
,,noroadele singure să-şi hotărască soarta lor de azi înainte şi
1 Corina Dobre, Se cere unirea cu R. Moldova în Consiliul Județean Galați,
din 25 martie 2018.
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pentru totdeauna” consfinţit în Declaraţia de Unire de la 27
martie 1918, judeţul Galaţi susţine înfrăţirea imediată cu
localităţile din Republica Moldova, care în mod deschis şi
asumat şi-au exprimat sau îşi vor exprima dorinţa de unire cu
patria-mamă, România (...) Prin prezenta declaraţie de unire ne
exprimăm bucuria de a sărbători împreună cu fraţii noştri
români de pretutindeni Centenarul Unirii 1918 - 20l8 şi ne
declarăm adeziunea la valorile naţionale şi democratice ale
spaţiului cultural românesc”, conform textului Declaraţiei.
Întrebat dacă este posibilă adoptarea unei declaraţii simbolice
de unire, preşedintele CJ, Costel Fotea, ne-a spus că „totul este
posibil”, precizând că „studiem acest proiect pentru a vedea ce
implică din punct de vedere al politicii externe”.

mult, romanii sunt în proporţie de optzeci şi două de procente
în Republica Moldova(…) Unii dintre liderii minorităţilor
naţionale susţin că acestea sunt slab reprezentate în legislativul
de la Chişinău, eu sunt de acord cu ei. Însă în România toate
minorităţile naţionale au reprezentare parlamentară. Un
argument în plus ar fi faptul că preşedintele României este de
etnie german”, a spus Victor Grebenscicov

Călărași a devenit primul raion din Republica Moldova care
deține majoritate pentru Unire
Profesorii de la Gimnaziul Călmățui, raionul Hîncești, au
semnat Declarația de Unire cu România
Profesorii și lucrătorii auxiliari de la Gimnaziul Călmățui,
raionul Hîncești, au semnat Declarația de Unire cu România. 1
Fotografia de confirmare a fost postată zilele acestea pe o rețea
de socializare de către directorul gimnaziului, Nicolae Dodu,
urmată de un mesaj emoționant: „Împreună cu întreg neamul
românesc, călăuzundu-ne de visul de veacuri al strămoșilor”.

Călărași este în topul raioanelor cu cele mai multe
Declarații de UNIRE, semnate de localitățile componente
unității teritorial-administrative. 15 localități din cadrul
raionului, inclusiv orașul Călărași și consiliul raional au semnat
ACTELE de REÎNTREGIRE a Țării, prin care își exprimă
dorința ca Basarabia să revină în vechile hotare. Din cele 28 de
primării din cadrul raionului, pe 25 martie a semnat cea de-a 15a localitate Declarația de UNIRE. Comuna Tuzara, raionul
Călărași, în componența căreia sunt 3 sate: Tuzara, Seliștea
Nouă și Novaci a spus ”DA” UNIRII prin semnătura pusă pe
ACTUL de REUNIFICATOR.

Declarația a fost semnată de 34 de persoane.
Mesaj cu încărcătura simbolică în PMAN din Chişinău:
mesaj unionist în limba rusă, adresat minorităţilor din
Republica Moldova!
Un moment inedit din timpul manifestării unioniste din
Piaţa Marii Adunări Naţionale de la Chişinău a fost mesajul
unionist în limba rusă adresat minorităţilor care trăiesc pe
teritoriul Republicii Moldova, un discurs rostit de către Victor
Grebenscicov.2
“Eu cred că minorităţile naţionale trebuie să respecte dreptul
romanilor de a trăi într-o ţară naţională unită. Cu atât mai

1Profesorii de la Gimnaziul Călmățui, raionul Hîncești, au semnat Declarația
de Unire cu România, în Regional.md, 24 martie 2018.
2 Mesaj cu încărcătura simbolică în PMAN din Chişinău: mesaj unionist în
limba rusă, adresat minorităţilor din Republica Moldova! în 10tv.md, din 25
martie, 2018.
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Comuna Tuzura a primit Steagul UNIRII, după ce a semnat
Declarația care demonstrează dorința cetățenilor din localitate
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de a reveni în sânul Patriei Mamă – România. Tricolorul sub
care vor cere UNIREA în Piața Marii Adunări Naționale a fost
preluat de către consilierul local Tuzura, Nina Mândrescu.

Evenimentul a avut loc în incinta Muzeului de Istorie și
Etnografie din orașul Călărași, în cadrul căruia are loc o
expoziție dedicată Centenarului UNIRII.

împreună la realizarea şi mulţumirea comună, alături de
celelalte popoare ale Europei civilizate. Prin prezenta
Declaraţie de Unire ne exprimăm bucuria de a sărbători
împreună cu fraţii noştri români de pretutindeni Centenarul
Marii Uniri 1918-2018 şi adeziunea la valorile naţionale şi
democratice ale spaţiului cultural românesc. Trăiască Unirea
Moldovei Răsăritene cu România! De-a pururi şi totdeauna“, se
mai scrie în documentul citat.
Aproape 150 de localităţi din Republica Moldova au emis până
acum declaraţii de unire cu România, în timp ce la vest de Prut
au procedat asemenea localităţi importante precum Buzăul,
Braşovul şi Baia Mare. Declaraţii similare au mai adoptat şi
comune precum Putna sau oraşe mai mici, precum Săcele şi
Câmpina.
Dublă sărbătoare în Cubolta! Declarațiile de UNIRE și
Înfrățirile vor uni malurile de Prut
Declarațiile de UNIRE în pragul Marelui Centenar capătă
o valoare istorică. Pe 24 martie, în comuna Cubolta a fost votat
Actul de Reîntregire al Basarabiei cu Țara Mamă, România.
Documentul a fost semnat de către primarul localității,
Alexandru Sîrbu și de către cei 15 consilieri locali. Astfel,
Declarația de unire a fost votată în unanimitate.
Tot astăzi, comuna Cubolta, raionul Sângerei și-a găsit fratele
peste Prut. Localitatea Cubolta s-a înfrățit cu comuna Aroneanu,
județul Iași în ajunul Marelui Centenar. La evenimentul istoric
au participat reprezentanții Euroregiunii Siret-Prut-Nistru,
care reunește 29 de raioane din cele 32 ale Republicii
Moldova, Municipiul
Bălți,
Unitatea
Teritorial
Autonomă Găgăuzia și 3 județe din România, Iași și Prahova.

O firmă de avocatură vrea să facă dreptate pentru
Basarabia, motiv pentru care societatea a semnat şi a
adoptat o Declaraţie de unire a Republicii Moldova cu
România
Biroul de avocatură ”Inter Avo” a dat publicităţii
documentul iscălit de asociaţii săi, Taisia Cernit, Igor
Gheorghiţă şi Ion Gheorghiţă.
“În numele colectivului de avocaţi “Inter Avo, cu sufletul la
naţiunea română căreia îi aparţine, declarăm dorinţa de a
vedea Moldova Răsăriteană unită pentru totdeauna cu PatriaMamă, România”, se stipulează în document. “Considerăm
necesară această unire ca o reparaţie morală pentru suferinţele
trecutului şi ale prezentului, de la chinul buneilor noştri smulşi
împotriva voinţei lor de la trupul patriei istorice de voia lui
Hitler şi a lui Stalin, supuşi execuţiilor, deportărilor şi
foametei, la greutăţile pe care le trăim noi, moldovenii de azi.
Vrem acum unirea cu cei de aceeaşi limbă şi tradiţie cu noi,
pentru ca fiii şi nepoţii noştri să se bucure de un viitor de
libertate şi avuţie, de şansele de împlinire pe care generaţiile
noastre nu le-au avut. Să ne ajute Dumnezeu ca într-o bună zi
să trăim clipa fericită a Unirii depline, când nu va mai fi
graniţă peste Prut, iar oamenii dintre Nistru şi Tisa vor munci
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În urma Actului de colaborare, în localitatea Cubolta, raionul
Sângerei va fi ridicat un bust al lui Pantelimon Halippa, cel care
a votat UNIREA în 1918, fiind președintele Sfatului Țării, om
politic român basarabean, a fost unul dintre cei mai importanți
militanți pentru afirmarea spiritului românesc în Basarabia și
pentru unirea acestei provincii cu România. Monumentul va fi
ridicat în localitate cu sprijinul financiar al comunei Aroneanu,
județul Iași.
„Facem această unire acum, în suflet și ca reparație morală
pentru suferințele trecutului și ale prezentului, de la chipul
buneilor noștri smulși împotriva voinței lor de la trupul Patriei
istorice de voia lui Hitler și a lui Stalin, supuși execuțiilor,
deportărilor și foametei, la greutățile pe care le trăim acum noi,
cei de azi, facem unirea cu cei de aceeași limbă și tradiție cu
noi pentru ca fiii și nepoții noștri să se bucure de un viitor de
libertate și avuție, de șansele de împlinire pe care generațiile
noastre nu le-au avut. Iar dacă unirea noastră de azi este una
simbolică, să ne ajute Dumnezeu ca ea să fie un pas hotărâtor
spre unirea deplină, când nu va mai fi graniță peste Prut, iar
oamenii dintre Nistru și Tisa vor munci împreună la realizarea
și mulțumirea comună, alături de celelalte popoare ale Europei
civilizate”, se precizează în document.
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Activitățile și proiectele Asociației ESPN acoperă domenii
variate de interes, de la economie, infrastructură, protecția
mediului, turism, agricultură și dezvoltare rurală, dezvoltarea
resurselor umane și servicii sociale și până la educație, societate
informațională și cultură, în concordanță cu strategiile de
dezvoltare ale administrațiilor locale.

Deputat român: 99% din localitățile din România
sărbătoresc Marea Unire
Deputatul PMP din Parlamentul României, Eugen Tomac, a
declarat cu ocazia Centenarului Marii Uniri că, în România,
99% din localități vor sărbători, la 27 martie, 100 de ani de la
Marea Unire. 1
La Ismail a luat fiinţă prima organizaţie pedagogică
românească din regiunea Odesa

ediţia a II-a. 2 În deschiderea Forumului, moderat de Petru
Şchiopu (preşedinte al Filialei regionale Odesa a Alianţei
Creştin-Democrate a Românilor din Ucraina) şi Anatol Popescu
(preşedinte fondator al Asociaţiei „Basarabia” a Românilor din
regiunea Odesa), s-au intonat imnurile oficiale ale Ucrainei,
Republicii Moldova şi României. La lucrările Forumului, care a
reunit pentru a doua oară la Ismail profesori de limbă şi
literatură română, dar şi profesori de alte discipline şcolare
predate în limba româna în reţeaua şcolilor de stat din Sudul
Basarabiei, au luat parte 21 de profesori, reprezentând şcolile
din localităţile Frecăţei/Limanskoe şi Cartal/Orlovka (raionul
Reni), Babele/Oziornoe şi Hagi-Curda/Kamâşovka (raionul
Ismail), Ciamaşir/Prioziornoe şi Dumitreşti/Dmitrievka (raionul
Chilia). Printre temele abordate în cadrul dezbaterilor au fost:
starea învăţământului şcolar în limba română şi în limba de stat
– ucraineană, în localităţile cu populaţie majoritară românofonă
din Sudul Basarabiei; cauzele diminuării drastice a calităţii
învăţământului
în
limba
română,
inclusiv problematica unităților de învățământ cu predare în așanumita „limbă moldovenească”, legislaţia internă şi acordurile
internaţionale bilaterale în materie de asigurare a dreptului la
învăţământ
în
limba
maternă
(română)
pentru
românii/moldovenii din Ucraina și altele.
Partea de încheiere a lucrărilor Forumului a fost una
organizatorică şi festivă, de adunare constitutivă a primei
asociaţii pedagogice româneşti din regiunea Odesa. Astfel, a
fost adoptată în unanimitate decizia de înfiinţare a Asociaţiei
Cadrelor Didactice de Etnie Română din regiunea Odesa.
Preşedinte al organizaţiei a fost ales, cu unanimitate de voturi,
Mihail Mecineanu, profesor în cadrul şcolii din străvechiul sat
românesc Cartal/Orlovka, raionul Reni.

Bădăcin, satul natal al lui Iuliu Maniu, a semnat Declarația
de Unire cu Basarabia

Duminică, 25 martie 2018, în orașul Ismail, a luat fiinţă
prima organizaţie pedagogică românească din Sudul
Basarabiei – Asociaţia Cadrelor Didactice de Etnie Română din
regiunea Odesa. Tot în această zi, în sala de conferinţe a
Universităţii Umaniste de Stat din Ismail a avut loc Forumul
Cadrelor Didactice de Limbă Română din regiunea Odesa,

Iuliu Maniu

2 La Ismail a luat fiinţă prima organizaţie pedagogică românească din
regiunea Odesa, în Libertatea din 25.03.2018.
1 Deputat român: 99% din localitățile din România sărbătoresc Marea Unire,
în cadrul Ediției Speciale de la 10TV, din 25 martie 2018,
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Simpozion dedicat Centenarului Unirii cu Basarabia, la
Huși și Stănilești

românească a dat un mesaj esențial cu privire la viitorul
Republicii Moldova. 1

În localitatea de frontieră Stănilești și orașul Huși și nu
departe de Vama Albița-Leușeni, au avut loc pe data de 25 și 26
martie 2018, două simpozioane dedicate Centenarului Unirii cu
Basarabia. Acestea au fost organizate de inimoșii profesori de
istorie Costin Clit (Huși) și Ștefan Plugaru (Stănilești). La Huși
au fost prezenți: IPS Petru, arhiepiscopul Chișinăului, acad.
Nicolae Dabija (Basarabia), PS Ignatie episcopul Hușilor, Prof.
dr. Theodor Codreanu, cercetător Valentin Constantinov
(Basarabia), prof. Costin Clit, primarul Ioan Ciupilan, dr. Lupu
Valeriu, colonel (r) Mihai Gheorghiu, colonel (r) Mihai Ștefan
Focșa, prof. Dan Ravaru, prof. Manuela Iacob, prof. Mihaela
Lehoneac ș.a.

Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea și Președintele
Senatului Călin Popescu Tăriceanu, Alteța Sa Margareta,
Principesa României și deputații reuniți în cadrul ședinței
solemne s-au expus afirmativ în favoarea UNIRII Republicii
Moldova cu România.
Declarația de UNIRE citită de Președintele Camerei
Deputaților, Liviu Dragnea, a fost supusă votului în Plenul
reunit al Legislativului de la București. Actul istoric a avut
majoritate de voturi. Potrivit „Declaraţiei solemne pentru
celebrarea unirii Basarabiei cu Ţara Mamă, România, la 27
martie 1918”, dorința de Reunire a Republicii Moldova este
legitimă, iar România și cetățenii ei sunt pregătiți să primească
Republica Moldova în granițele sale.
Conform documentului citit de la tribună de președintele
Camerei Deputaților Liviu Dragnea, dorința de Reunire
exprimată de Republica Moldova este „pe deplin legitimă”
și România și cetățenii ei sunt și vor fi întotdeauna pregătiți
oricărei manifestări organice a Republicii Moldova de Unire”.

Simpozion dedicat Centenarului Unirii cu Basarabia, la
Huși – Sala Primăriei
Camera Deputatilor din România a decis la 14 martie 2017
ca ziua de 27 martie să fie declarată Ziua Unirii Basarabiei
cu România, sărbatoare națională
“Guvernul Romaniei si autoritatile administratiei publice
centrale si locale iau masurile necesare pentru ca, în data de 27
martie, drapelul Romaniei sa fie arborat în conformitate cu
prevederile Legii nr 75/1994 privind arborarea drapelului
României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu
stema României de care autoritățile și instituțiile publice”,
potrivit legii adoptate azi.
România a votat UNIREA. Decizie istorică în Parlamentul
de la București
Vocea Moldovenilor a fost auzită: România vrea Unire!
Declarația de REUNIRE a fost votată cu majoritate. În ceasul
Marelui Centenar, în plenul reunit al Parlamentului de la
București, în cadrul ședinței solemne dedicate celor 100 de ani
de la Unirea Basarabiei cu România, toată clasa politică
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Tot în cadrul ședinței solemne, Liviu Dragnea a precizat că
Parlamentul și toată România vrea unirea cu Republica
Moldova. „Chiar nu avem atâta curaj să spunem ce vrem? Și ca
să nu existe echivoc, eu o să spun deschis – vreau să ne unim
cu Moldova! Vreau să fim împreună în Europa ca o singură
națiune, acesta este idealul nostru”, a spus liderul socialdemocrat.
La 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România, Parlamentul
de la București s-a reunit în ședință solemnă.
Andrian Candu: Republica Moldova are nevoie de o
Românie puternică
În cadrul ședinței solemne din Parlamentul României, cu
ocazia împlinirii a 100 de ani de la UNIREA Basarabiei cu
Țara, Andrian Candu, Președintele Parlamentului Republicii
Moldova a transmis următorul mesaj: „Temelia relațiilor
absolut speciale dintre Republica Moldova și România se
bazează pe comuniunea de limbă, istorie, civilizație și cultură.
Astăzi suntem angajați într-un proces amplu de democratizare
și europenizare, un proces de reforme. Republica Moldova are
nevoie de o Românie puternică. Este absolut vital ține de
consensul pe care vrem să-l avem din partea clasei politice
românești întru susținerea parcursului european al Republicii
Moldova. România trebuie să rămână cel mai fidel și mai solid
paretner Astăzi avem o relație firească, matură și caldă, avem o
1 România a votat UNIREA. Decizie istorică în Parlamentul de la București, în
BREAKING NEWS din 27 martie 2018 .
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colaborare temeinică. Podurile de flori au deschis calea, ne
dorim și poduri de piatră, am dori o autostradă care ar uni
Chișinău și București(…) Nu putem schimba parcursul istoric,
dar putem construi împreună drumuri și afaceri”, a declarat
șeful legislativului de la Chișinău. Sursa: 10tv.md

Andrian Candu
Dragnea, în Parlament: Domnule Candu, domnule Leancă,
chiar nu avem curaj să spunem ce vrem? O spun deschis vreau să ne unim cu Moldova
Președintele Camerei Deputaților și al PSD, Liviu Dragnea,
a făcut un anunț major de la tribuna Parlamentului României, în
timpul ședinței solemne comune a Camerei Deputaților și
Senatului, dedicată împlinirii a 100 de ani de la unirea
Basarabiei cu România.
„Chiar nu avem atâta curaj să spunem ce vrem? Și ca să nu
existe echivoc, eu o să spun deschis - vreau să ne unim cu
Moldova! Vreau să fim împreună în Europa ca o singură
națiune, acesta este idealul nostru, aceasta este calea pentru ca
România să se simtă mândră, liberă și unită”, a spus Dragnea.
La ședința solemnă participă o delegație a Parlamentului
Republicii Moldova, în frunte cu președintele Legislativului,
Andrian Candu. Din partea Guvernului moldovean participă
vicepremierul pentru Integrare Europeană, Iurie Leancă.
Liderul PSD a dat citire articolului 8 din Tratatul de la Helsinki,
care vizează dreptul la autodeterminare al popoarelor și a
propus numirea sălii Parlamentului Românei cu numele
basarabeanului „Vasile Stroescu”, primul preşedinte al
Parlamentului României Mari.
Preşedintele Senatului României, Călin Popescu Tăriceanu, a
declarat că, după exemplul anului 1918, doar vrerea
Parlamentelor de la Bucureşti şi Chişinău „va putea reface ceea
ce a făcut Sfatul Ţării cu un veac în urmă”.
„Vă propun, sub inspiraţia evenimentelor de acum un secol din
Basarabia, să încercăm să aprindem în noi înşine pasiunea
pentru democraţie care i-a animat pe iluştrii noştri înaintaşi de
la Chişinău şi să nu ne amăgim: hotarul de pe Prut nu va
dispărea datorită talentului nostru diplomatic sau ştiinţei
noastre de a negocia tratate şi acorduri internaţionale. Nu-l vor
şterge nici poeziile, cântecele sau declaraţiile patriotice. După
exemplul anului 1918, doar vrerea Parlamentelor de la
Bucureşti şi Chişinău, exprimând voinţa poporului român din
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România şi din Moldova va putea reface ceea ce a făcut Sfatul
Ţării cu un veac în urmă şi a desfăcut hotărârea arbitrară a
marilor puteri totalitare în 1940. Nădăjduiesc, aşadar, că vom
găsi curajul, aici la Bucureşti, ca şi la Chişinău, de a lua o
asemenea decizie. Numai lipsa de încredere în propria noastră
capacitate de a construi împreună o naţiune democratică,
liberă şi indivizibilă ne poate împiedica să ne punem şi noi
semnăturile pe un Act al Unirii”, a declarat oficialul. Sursa:
digi24
În toată țara vor bate clopotele în cinstea Centenarului
Unirii Basarabiei cu Țara Mamă
Cu prilejul aniversării a o sută ani de la Unirea Basarabiei
cu România, marți, 27 martie 2018, au fost oficiate slujbe de Te
Deum și s-au tras clopotele în toate bisericile din cuprinsul
Patriarhiei Române timp de un minut, a informat agenția
Basilica.
Potrivit comunicatului transmis de Biroul de Presă al
Patriarhiei, la Catedrala Patriarhală a fost oficiată marți la ora
11:00 o slujbă de Te Deum și Trisaghion pentru membrii
Sfatului Țării care au votat Unirea Basarabiei cu România și
pentru toți susținătorii actului istoric din 27 martie 1918.
Făuritorii Unirii Basarabiei cu România au fost pomeniți la
cimitirul Mănăstirii Cernica, la ora 13:00, dar și în alte cimitire
din București și din țară.
După ce duminică 25 martie 2018 a avut loc Proclamarea
solemnă a canonizării Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv,
Mitropolitul Moldovei, basarabean la origine, Arhiepiscopia
Iașilor a marcat acest moment și în 27 martie.1








în Catedrala Mitropolitană au oficiat Sfânta Liturghie IPS
Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu PS
Antonie de Orhei, Episcop vicar al Arhiepiscopiei
Chișinăului, și PS Macarie, Episcopul Ortodox Român al
Europei de Nord. La final a fost oficiată o slujbă de Te Deum
și un Trisaghion pentru pomenirea membrilor din Sfatul Țării
care au votat Unirea din 27 martie 1918.
În Parohia Bârnova, la mormântul deputatului Ion Inculeț din
Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” a fost oficiată o slujbă de
pomenire.
Apoi a fost săvârșită o slujbă de pomenire la Monumentul
Eroilor din Primul Război Mondial din Cimitirul
„Eternitatea” din Iași. După acest moment s-a mers la
mormintele deputaților Atanasie Chiriac și Teofil Ioncu.
La ora 13:30 a fost săvârșită o slujbă de pomenire în
Cimitirul „Podgoria Copou”, din incinta Mănăstirii Copou,
pentru deputatul Gheorghe Năstase.
Un alt moment solemn a avut loc începând cu ora 15:00, la
Cimitirul „Sfântul Vasile cel Mare” din Iași, unde a fost
pomenit deputatul Vasile Harea.

1 Ioana Ivan, În toată țara vor bate clopotele în cinstea centenarului unirii
Basarabiei cu Țara Mamă, în activenews.ro.
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