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centenar
Centenarul Reîntregirii României
în zona Huşilor
Prof. dr. Vicu MERLAN - Huşi
Sub egida Centenarului Reîntregirii României, la Huşi
şi împrejurimi, au avut loc mai multe manifestări
ifestări cultural –
ştiinţifice dedicate marelui eveniment.

Au participat foşti elevi, profesori, alţi invitaţi. Au ţinut
prelegeri: Dr. Dan Prisăcaru (Director al Muzeului Militar
Național „Regele Ferdinand I” din Iași),
și), prof. univ. dr. Cătălin
Turliuc (cercetător la Institutul de Istorie
Isto „A.D. Xenopol” din
Iași,
și, dr. Ramona Mocanu (director Muzeul Județean „Ștefan cel
Mare” din Vaslui), dr. Laurențiu
țiu Chiriac, prof. Mihaela
Lehoneac și Costin Clit. Cu această ocazie a fost dezvelit un
bust al Domnitorului Alexandru Ioan Cuza si o placă
comemorativã, în prezenţa
ţa unui număr important de oficialităţi,
invitaţi speciali, profesori şi de foşti
ti elevi.

P

rimele manifestaţii s-au demarat încă din 26 martie 2018,
în Sala Primăriei Huşi, prilej cu care,, au participat,
personalităţi de marcă de pe ambele maluri ale Prutului.
Prutului
Au urmat altele la Stănileşti,
ileşti, Pădureni, Tătărăni etc.

Prof. Costin Clit

O sută de ani de educaţie la Colegiul „Cuza
Cuza Vodă” Huşi
În spiritul marii aniversării la Colegiul „Cuza Vodă” Huşi,
s-a sărbătorit, încă din luna octombrie 2018, Primul Centenar
de la înfiinţarea Liceului, intitulat: „Colegiul Naţional Cuza
Vodă - 100 de ani de excelenţă în educaţie”. Sub coordonarea
prof. Costin Clit şi a directorului Manuela Iacob, timp de o
săptămână au avut loc numeroase manifestaţii culturale, atât în
incinta Colegiului, cât şi la Biblioteca
ca Orăşenească, Sala Mare a
Primăriei şi Vinoteca Colegiului Agricol.
În data de 10 octombrie 2018, la Biblioteca municipală Huşi
a avut loc lansarea volumelor de-întâmpinare
întâmpinare a Centenarului
Liceului Cuza Vodă Huşi: prof. dr. Theodor Codreanu, Alma
Mater Husensis,, prezentată de prof. em. Petru Ioan; prof. em.
Petru Ioan, Liceul Cuza Vodă – consemnări în prag de
centenar,, prezentată de acad. Constantin Toma; prof. Costin
Clit (coord.) – Colegiul Naţional Cuza Vodă – Huşi 100,
prezentată de Th. Codreanu;
reanu; prof. em. Petru Ioan, Avataruri ale
liceului ca instituţie apolinică,, prezentat de prof. Costin Clit;
prof. em. Petru Ioan, Şcoala literară de la Huşi
Huşi, 2018,
prezentată de prof. Lina Codreanu; prof. Ioan Gh. Pricop,
Elegiile albastre, versuri, 2018, prezentată de Th. Codreanu.
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Reuşita şi greul acestui eveniment unic îi revine profesoarei
Manuela Iacob, directorul Colegiului, si profesorului de Ist
Istorie,
Costin Clit. Profesorul Costin Clit a editat o carte, dedicată
acestui Centenar: “Colegiul
Colegiul National “Cuza Voda” din Husi –
Centenar 1918 – 2018”, o lucrarea în care sunt marcate prin
cele 552 de pagini, evenimente şi personalităţi ce şi
şi-au lăsat
amprenta
prenta adânc în conştiinţa huşenilor.

Al. I. Cuza – născut
cut la Huşi
Părintele Episcop Ignatie al Huşilor a binecuvântat acest
omagiu adus lui Al. I. Cuza “Fãuritorului
Fãuritorului României Moderne”,
Moderne
călăuzitor al Colegiului care, îi poartă numele, iar primarul Ioan
Ciupilan, Mihai Rotariu, unul dintre fostii elevi, alţi invitaţi,
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precum şi directorul Manuela Iacob au rostit mesaje elogioase
la adresa momentului aniversar.

Pogângeanu, Cristian Căldăraru, directorul Muzeului de Istorie
din Galaţi, poetul Ioan Gh. Pricop, prof. Toma Valeriu, prof.
Petru Brumă, Irinel Apostolescu, vicepreședintele CJ, Ciprian
Trifan şi alţii. Sărbătoarea a fost și un prilej de reîntâlnire a zeci
de personalități pe care le-a călăuzit liceul hușean.

Părintele Episcop Ignatie al Huşilor
Apoi invitaţii au fost conduşi în sala mare a Primăriei Huşi spre
a sărbători cultural evenimentul special. Profesorul Costin Clit a
moderat simpozionul.

În timpul manifestaţiei culturale din
Sala Mare a Primăriei Huşi
Au luat cuvântul: Marinica Stoian, inspector în cadrul
Ministerului Educatiei, care a oferit cadou o plachetă şi o
diplomă pentru Colegiul aniversat, din partea Ministerului;
profesor Iulian Vrabie, care a marcat momentul prin: “Un oraş
mic, dar care a dat ţării oameni mari”; episcopul Ignatie al
Huşilor, care i-a oferit directorului Colegiului, Manuela Iacob, o
icoană cu Maica Domnului, intervenind cu o temă sugestivă
intitulată: „Centenarul supremaţiei educaţiei ca modelare a
spiritului”; subprefectul Mircea Gologan; primarul Ioan
Ciupilan, dar şi oameni din mediul academic precum:
academicianul Constantin Toma, profesorul Dr. Petru Ioan,
Adina Ciomagã, profesor universitar la prestigioasa
Universitate Sorbona, prof. univ. dr. Eugen Neculai Seghedin,
prorector al Universității „Gheorghe Asachi” Iași; apoi prof.
Dr. Theodor Codreanu, venerabilul profesor
Constantin

5

Lansări de carte la Biblioteca Municipală Huşi,
cu ocazia Centenarului

Lina Codreanu, Theodor Codreanu, Constantin Toma,
Petru Ioan , Ion Gh. Procop, Costin Clit
Simpozion Naţional la Colegiul Naţional „Cuza Voda” din
Huşi dedicat Marii Uniri
La Huşi a avut loc, pe data de 1 decembrie 2018,
Simpozionul Naţional dedicat Centenarului, manifestare
organizată de profesorul Costin Clit în amfiteatrul Colegiului
Naţional „Cuza Voda” în cadrul căruia au susţinut comunicări:
prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti, directorul Institutului de Istorie
„A. D. Xenopol” din Iaşi, academicianul Constantin Toma,
membru titular al Academiei Romane, prof. univ. emerit dr.
Petru Ioan, preşedinte executiv al Fundaţiei Internaţionale
„Ştefan Lupaşcu” din Iaşi, prof. dr. Theodor Codreanu, reputat
eminescolog, şi prof. Costin Clit, care a şi moderat lucrările
simpozionului.
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Totodată, a fost lansată şi ultima apariţie editorială a
profesorului Theodor Codreanu, Basarabia eminesciană, ediţie
pentru Centenarul Marii Uniri, tipărită de Fundaţia Culturală
Ideea Europeană din Bucureşti în 2018.
Prutul - axă de istorie, cultură şi civilizaţie
Sub acest generic, în data de 23 noiembrie 2018, la
Stănileşti, s-a desfăşurat a II - a ediţie a Simpozionului
Internaţional ”Prutul - axă de istorie, cultură şi civilizaţie”. Au
participat atât invitaţi din judeţul Vaslui cât şi de dincolo de
Prut, reuniţi în Anul Centenarului Reîntregirii României, având
activităţi ce s-au pliat pe simbolismul:„Tradiţiilor şi
obiceiurilor din lumea satului românesc”, graţie unor
parteneriate de suflet, dintre Şcoala Gimnazială Stănileşti şi alte
institutii partenere, antrenând opt gimnazii şi două cămine
culturale din judeţ, respectiv trei gimnazii din raioanele Leova
şi Hînceşti, Republica Moldova.

Iniţiatorii acestui demers cultural excepţional sunt profesorii de
la Şcoala Gimnazială nr.1 din Stănileşti, coordonaţi de director
Crina Brănici şi prof. Ştefan Plugaru, ajutaţi de Primăria
Stănileşti prin primar Liviu Zaharia şi preotul Parohia Bisericii
Stănileşti.
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Manifestări culturale la Sala Polivalentă din Stănileşti
A participat şi profesoara Gabriela Plăcintă, inspectorul-general
al ISJ Vaslui, care impresionată de manifestaţia culturală de
suflet a adăugat: “Trăiesc sentimentul că este doar un
simpozion. Atât de multă lume frumoasã, de la copii şi până la
colegi, de dincoace si de dincolo de Prut, alături de specialişti în
cultură, alături de prea cucernicii părinţi, în preajma marii
noastre sãrbători: Centenarul. Iată, eu spun că nu e doar un
simpozion. Spun că este o întâlnire de mare emoţie şi de
prietenie adevărată.

Sărbătorirea Centenarului la Stănileşti
S-au prezentat teme cu o abordare ştiinţifică de înaltă calitate
cultural-folclorică: colindul de ceată bărbătească, specific
judeţului Vaslui, cântecele de cătănie şi de război transmise prin
viu grai, care amintesc de pătimirea poporului, pregătirea
tradiţională a culorilor pentru vopsirea lânii, inului şi altor fire
naturale, practicată atât în satele basarabene cât şi în Vaslui,
produse alimentare specifice, consumate acasă în posturile de
peste an, dar şi în momente deosebite, de exemplu la hramul
localităţii. Au fost prezentate obiceiuri practicate în ajun de
Sfântul Andrei, de Sfântul Nicolae, de Naşterea Domnului sau
de sărbătoarea Sânzienelor etc.
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Centenarul Reîntregirii României la Pădureni
Joi 29 noiembrie 2018, la Căminul Cultural din localitatea
Pădureni, de lângă Huşi, Centenarul a fost sărbătorit atât de
elevii şi profesorii Şcolii Gimnaziale, cât şi de cetăţenii şi
autorităţile locale ale comunei. După intonarea Imnului de Stat
al României, a urmat Treceţi batalioane române Carpaţii…,
într-o atmosferă de efervescenţă patriotică susţinută cu
entuziasm, de cântăreaţa de muzică populară a satului Pădureni,
Violeta Buciumaş.

Sărbătoarea Centenarului Reîntregirii României
la Tătărăni
Sâmbătă 1 decembrie 2018, la Tătărăni, a avut loc unul din
cele mai frumoase momente culturale, la care s-au implicat
toate forurile instituţionale ale comunei: Biserica, Primăria,
Şcoala şi cetăţenii satelor comunei. La această manifestare de
suflet şi-au dat mâna: profesorii şi învăţătorii satelor
componente, preoţii celor trei parohii, primarul şi consilierii,
oamenii ai cântecului local, elevii şi invitaţii din toate colţurile
ţării, toţi însă având rădăcini în unul din satele comunei. Încă de
la primele ore ale dimineţii, s-a depus coroane de flori la
Monumentul Eroilor, apoi un Tedeum, oficiat de cei trei preoţi
ai comunei, în cinstea eroilor căzuţi în Primul Război Mondial.

Manifestări culturale la
Căminul Cultural din Pădureni
Au urmat discursuri ţinute despre importanţa Centenarului
1918-2018:
profesor de istorie Vicu Merlan, a punctat
principalele repere ale contextului ce a permis înfăptuirea
Reîntregirii Naţionale la 1918; director Cătălina Ciulei despre
implicarea factorului şcolar în contextul evenimentului
aniversar; primar Temistocle Diaconu, despre rolul
patriotismului local şi implicarea factorului politic mobilizator
al populaţiei satelor; pr. paroh Macovei Claudiu al Bisericii din
satul Văleni, cu referiri asupra eroilor neamului ce s-au
sacrificat pentru reîntregirea naţională.

Depunerea de coroane de flori la
Monumentul Eroilor din Tătărăni
Momentul Marii Reîntregiri a fost marcat ştiinţific de profesorul
de istorie, fiind urmat de un program cultural-artistic
emoţionant, al elevilor Şcolilor Gimnaziale din Tătărăni şi
Bălţaţi, alcătuit din cântece patriotice, scenete dedicate
Centenarului, recital de poezii muzică populară etc.

Tedeum la Tătărăni
1 Decembrie 2018
Implicarea reprezentanţilor Bisericii, Şcolii şi Primăriei
la sărbătorirea Centenarului la Pădureni
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Crăciunul – dreptul omului de aa-şi regăsi
demnitatea pierdută
Scrisoare pastorală la slăvitul praznic al Naşterii Domnului nostru
Iisus Hristos

† Ignatie,
din mila şi purtarea de grijă a Celui de Sus
Episcop al Huşilor,

Primarul Mihai Băhnăreanu şi director a Şco
Şcolii
Gimnaziale Tătărăni Lăcrămioara Simion
Un alt moment important l-aa constituit prezentarea Monografiei
comunei Tătărăni,, lucrare dedicată Centenarului Reîntregirii
Naţionale, având ca autori pe prof. dr. Vicu Merlan şi prof.
Vasile Trofin. Pe parcursul prezentării Monografiei, ss-a insistat
asupra laturii istorice a comunei, omagiind eroii căzuţi la
datorie din cele două războaie mondiale, dar şi a altor momente
ce au marcat activ latura politico-militară
militară a populaţiei locale.

Lansare de carte: Monografia comunei Tătărăni
Spre finalul manifestării, au urmat discuţii ale fiilor satelor
componente, adunaţi cu ocazia Lansării de Carte
Carte, unii revenind
după mulţi ani petrecuţi prin alte ţări sau risipiţi prin alte colţuri
ale României.

iubiţilor fraţi preoţi, ostenitorilor din sfinte
sfintele mănăstiri şi
alesului popor a lui Dumnezeu, har îmbelşugat, pace
nemăsurată, linişte îndestulătoare şi bucurie sfântă de la Hristos
Cel născut în ieslea săracă şi luminoasă a Betleemului, iar din
parte-mi
mi părintească îmbrăţişare
„Dumnezeu pe pământ a venit
nit şi omul în cer ss-a suit”1
Cinstiţi slujitori ai Sfintelor Altare,
Iubiţi fraţi şi surori împreună
împreună-rugători,

Este timp de sărbătoare sfântă, când colindele se cântă.
Dumnezeu-Fiul
Fiul Se arată lumii prin naşterea Sa din Preacurata
Fecioara Maria. Timpul see lasă pătruns de bucurie, iubire,
lumină şi multă linişte. De noi depinde cât de mult reuşim să ne
afundăm în acest timp frumos al sărbătorii.
Orice sărbătoare ar trebui să fie o adevărată pauză (cât mai
prelungită) de la tot ceea ce ne agită şi ne fărâmiţează
fărâm
lăuntric,
de la tot ceea ce ne oboseşte sufleteşte şi ne abate de la cele
sfinte, de la tot ceea ce ne atrage spre cele lumeşti şi ne
împiedică să contemplăm cerul credinţei, de la tot ceea ce ne
urâţeşte inima şi mintea, de la tot ceea ce ne învrăjbeşte
învrăj
ca

1Sfântul Ioan Gură de Aur, Predici la sărbători împărăteşti şi Cuvântări de
laudă la sfinţi2(PSB 14, serie nouă), traducere din limba greacă veche de Pr.
prof. Dumitru Fecioru, introducere de Ierom. Policarp Pîrvuloiu, Bucureşti,
Editura Basilica, 2015, p. 55.
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centenar
oameni şine opreşte să trăim cu intensitate comuniunea
profundă şi liberă cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, sărbătoarea ne
aşează în adevărata demnitate a timpului ca „interval care
durează între chemarea lui Dumnezeu adresată iubirii noastre şi
răspunsul nostru la iubirea lui Dumnezeu. Este timpul
răspunsului omului”1.
Iubiţi credincioşi,
Din păcate şi fără a generaliza, sărbătorile de iarnă nu mai
constituie pentru mulţi un motiv de deschidere spre cer, adică
spre cele care ţin de profunzimea credinţei noastre ortodoxe. Şi
asta pentru că am uitat şi vrem uneori să uităm că prin venirea
lui Dumnezeu-Fiul printre oameni, prin naşterea Lui în ieslea
sărăcăcioasă a Betleemului, avem descoperirea a ceea ce este cu
adevărat omul în chemarea sa şi putem sesiza măreţia care îl
defineşte cel mai bine: demnitatea de a trăi cu Dumnezeu,
demnitatea de a uni cerul cu pământul în inima sa,demnitatea de
a crede în harul înfierii de către Dumnezeu, demnitatea de a
deveni lumină, bucurie, pace, curăţie de păcate şi iubire
smerităatât pentru Cel născut în Betleem, pentru Hristos, cât şi
pentru oamenii de lângă noi.
Peste tot în lumea aceasta ni se vorbeşte, până la saturaţie,
despre demnitatea şi valoarea omului. Absolut totul se rezumă
la om, care a devenit „măsura tuturor lucrurilor”, după cum
afirma dictonul antic. Paradoxal, cu cât suntem mai bombardaţi
cu discursuri privitoare la demnitatea şi valoarea omului, cu atât
mai mult sporeşte ura între oameni, lumea se transformă într-o
junglă a intereselor egoiste, valorile tradiţionale care au
înnobilat umanitatea sunt socotite învechite şi sortite
abandonării, sărăcia devine o realitate tot mai răspândită şi mai
crudă, consumismul se bucură de adoraţia cuvenită unei
divinităţi din partea multor contemporani de-ai noştri, aflăm
despre nou-născuţi abandonaţi, copii maltrataţi, femei abuzate,
întâlnim tot mai mulţi tineri care nu îşi găsesc rostul vieţii lor,
adulţi care îşi trăiesc viaţa ca pe o povară, iar prăpastia dintre
săraci şi bogaţi se adânceşte tot mai mult şi parcă ireversibil.
Omul, sărmanul de el, este transformat într-o cantitate de
neglijat, într-un element al unei mase, redus doar la
dimensiunea sa biologică a unui animal oarecare. Astfel omul
devine cea mai nefericită fiinţă de pe pământ. De ce? Pentru că
Dumnezeu-Omul, Hristos, este exilat din viaţa omului. Nu mai
este Hristos centrul omului, ci omul însuşi a decis să devină
propriu său centru. Adică, omul, de bună voie, cu toate
imperfecţiunile şi zdrenţele fiinţei sale, vrea să se aşeze pe
mocirla instabilităţii şi a păcatului, de care este caracterizată
existenţa sa pământească fără Dumnezeu. Cu alte cuvinte, omul
îşi asumă ipostaza pisicii căreia dacă îi legi ceva zăngănitor în
coadă fuge după obiectul metalic până se epuizează de oboseală
1 Marc-Antoine Costa de Beauregard, Dumitru Stăniloae. Mica dogmatică
vorbită. Dialoguri la Cernica2, traducere de Maria-Cornelia Ică jr, Sibiu,
Editura Deisis, 2000, p. 173.
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şi moare. Aşa este şi omul de azi: oboseşte şi se epuizează,
pentru că are doar „drepturi fundamentale”, fără responsabilităţi
morale. Aşa cum în chip drept remarca cineva „«drepturile»
actuale sunt impostoare şi mincinoase, pentru că sunt drepturi
«împotrivă», nu drepturi «pentru»: drepturile copilului
împotriva părinţilor, drepturile elevului împotriva profesorilor,
drepturile minorităţii împotriva majorităţii, drepturile bolii
împotriva sănătăţii, drepturile morţii împotriva vieţii, drepturile
nebuniei împotriva normalităţii”2.
Soluţia de a ieşi din acest impas, din această înfundătură, o
constituie Hristos, Cel mai frumos, bun şi autentic Om din toate
timpurile.
Iubiţii mei fii sufleteşti,
Oriunde ne-am afla, toţi tânjim să întâlnim un om bun, un om în
care să nu locuiască urâtul păcatului şi al dezbinării, chiar şi
atunci când noi urzim intrigi şi meschinării degradante; un om
care să ne inspire încredere şi susţinere, chiar şi atunci când
suntem netrebnici şi depravaţi; un om care să ne iubească şi să
ne ierte, chiar şi atunci când îl trădăm şi îl împroşcăm cu
calomnii şi cu ticăloşiile noastre; un om care să ne salveze din
valea plângerii, chiar şi atunci când noi am decis să ne
transformăm viaţa noastră într-un iad al păcatelor şi al
netrebniciilor de tot felul; un om care să ne aşeze pe calea
binelui şi a frumosului, chiar dacă am decis să rătăcim pe
drumurile întortocheate ale obscenităţii; un om care să ne
cinstească, chiar şi atunci când suntem atei şi batjocoritori la
adresa credinţei; un om care să ne iubească, chiar şi atunci când
nu suntem vrednici de acest lucru. Acest Om cu „o” mare este
întâi de toate Omul desăvârşit din Iisus Hristos, pentru că „între
oameni a păşit un om care nu mai e centrat în el însuşi, ci în
Dumnezeu, e identic ca persoană cu Dumnezeu (...) Hristos e în
gradul suprem omul pentru oameni, întrucât e omul pentru
Dumnezeu sau umanitatea deschisă deplin lui Dumnezeu”3.
Dacă vrem să vedem omul în toată frumuseţea şi demnitatea sa
duhovnicească, atunci trebuie să Îl avem ca model pe Hristos,
Dumnezeu-Omul, icoana cea mai minunată şi desăvârşită a tot
ceea ce înseamnă om ca deplinătate şi integritate spirituală. În
El nu este nicio sfâşiere sau dezbinare lăuntrică. În El nu este
nici măcar umbră de păcat sau urâţenie. În El nu este nici măcar
vreo infimă zvâcnitură de ură sau răzbunare. În El nu este nimic
din ceea ce ne dezumanizează cel mai tare pe noi: necredinţa în
Dumnezeu. În El nu este nimic mincinos. În El nu este nimic
superficial. În El nu este nimic duplicitar. În El nu este nicio
prăpastie între cuvânt şi faptă. În El nu este nimic care să îl

2George Remete, Leacuri contra evlaviei, Bucureşti, Editura Paideia, 2018, p.
118.
3 Preotul Profesor Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă (II),
Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 2010, pp. 42, 4546.
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înjosească pe om. În El nu este nimic corupt sau coruptibil. El
este umanismul cel mai autentic şi adânc al omului. „În afara
Dumnezeului-Om
Om nu există om, ne spune Părintele Iustin
Popovici, ci întotdeauna numai un sub-om,
om, o jumătate de om
sau un ne-om.
om. Aici trebuie să adăugăm şi următorul adevăr: fără
Dumnezeul-Om,
Om, omul este întotdeauna sclavul morţii, sclavul
păcatului, sclavul diavolului (...) Fără Dumnezeul
Dumnezeul-Omul şi în
afara Dumnezeului-Om, omull este ameninţat de primejdia de a
deveni asemenea diavolului, pentru că păcatul este în acelaşi
timp şi putere şi chip al diavolului, omul se face de bună voie
chip al diavolului, devine familiar diavolului: «Cel ce săvârşeşte
păcatul este de la diavolul» (I Ioan 3, 8)”1.
Iubiţi creştini,
Sărbătoarea Naşterii Domnului Iisus Hristos ne conferă un bun
temei de a ne recâştiga dreptul la demnitatea pierdută din cauza
păcatului, care Îl exclude pe Dumnezeu şi îl idolatrizează pe
om. În Iisus Hristos, omul învaţă
ţă să devină om deplin şi integru.
Prin Întrupare ni se descoperă faptul că „umanitatea a fost
logodită cu Hristos în Paradis. Dar în loc să se arate mergând
spre nuntă cu Hristos, umanitatea L-aa părăsit pe Hristos. S
S-a
desfrânat, s-a tăvălit în mocirla păcatului.
catului. Iar Hristos ca
îndrăgostit al umanităţii S-aa repezit să o găsească, a căutat
căutat-o, a
venit în sălaşul unde aceasta se găsea şi când S
S-a înfăţişat
înaintea ei, nu S-aa prezentat ca un Dumnezeu atotputernic, ci ca
un simplu om. Ca ea să nu se înspăimântee când Îl vede sau să se
ruşineze. Şi nu i-aa cerut socoteală: ce a făcut sau cum de a ajuns
astfel; ci a luat-o pur şi simplu, a curăţit-o,
o, a reînfrumuseţat
reînfrumuseţat-o, a
reîmbrăcat-oo şi, ca să nu mai fugă din nou, a făcut
făcut-o carnea
Lui”2.
unat care Se naşte astăzi smerit în
Acesta este Dumnezeul minunat
cetatea Betleemului. El este Omul desăvârşit cu „o” mare, care
ne învaţă, atunci când, din pricina păcatului – singura realitatea
care ne înjoseşte – devenim neoameni, să redevenim oameni
pentru oameni. Acest lucru vi-l doresc cu ardoare: să deveniţi,
clipă de clipă, oameni pentru oameni.
Fie-vă
vă sărbătorile Crăciunului, Anului Nou şi ale Bobotezei
pline de lumină, de speranţă, de pace şi multă înţelegere în toate
casele şi în toate familiile, dorindu-vă,
vă, aşa cum cântăm în
colindă: „Vă vestesc o bucurie,/Vesel azi tot omul să fie,/Saltă
cerul şi poporul:/S-aa născut Mântuitorul”. La mulţi ani, plini de
Dumnezeu! Al vostru frate întru Hristos Cel născut în cetatea
Betleemului şi părinte de tot binele voitor şi fierbinte rugăt
rugător, †
Părintele Episcop Ignatie al Huşilor.
1Arhimandritul Iustin Popovici, Omul şi Dumnezeul-Om.
Om. Abisurile şi culmile
filozofiei,, studiu introductiv şi traducere: Pr. prof. Ioan Ică şi Diac. Ioan I. Ică
jr., prefaţă: prof. Ioannis N. Karmiris, postfaţă: Panayotis Nellas, Sibiu, Editura
Deisis, 1997, pp. 158-159.
2 Panyotis Nellas, Omul – animal îndumnezeit. Perspective pentru o
antropologie ortodoxă4, studiu introductiv şi traducere: diac. Ioan I. Ică jr,
Sibiu, Editura Deisis, p. 45.
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Cultul „Coloanei
Coloanei Cerului”de
Cerului
la
Căscioarele de acum peste 6.500 de ani

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE - Bucureşti
Cu adevărat un unicat în patromoniul cultural al țării
noastre este „Coloana pictată de la Căscioarele
Că
”, artefact
neolitic ce are o oarecare asemănare legată de pulsația
pulsa ritmică a
elementelor sale cu Coloana Infinitului a marelui sculptor
Brâncuși
și de la Târgu Jiu. Aceasta a fost recuperată din straturile
culturii Boian – predecesori ai gumelnițenilor,
gumelni
care au trăit în
jurul anilor 4.800 – 4.700 î.Hr. -, aflate în punctual
arheologic„Ostrovel”, situat pe o insulă de pe lacul Catalui, la
17 km. distanță de Oltenița. Specialista Maria Gimbutas data
această descoperire undeva la anul 5.300 î.Hr.. Coloana
Coloa a fost
descoperită printer dărâmăturile unei construcții
construc spațioase de 72
de metri pătrați, compusă din două camera ce avusese în interior
pereții pictați policrom, cu motive geometrice-spiralice,
geometrice
pe un
fond ocru. Coloana din sanctuar– ceare constituită în present în
Muzeul Dunării de Jos – este înaltă de aproape 2 m și cu un
diametrul de 40 cm. Aceasta nu slujise la sus
susținerea tavanului,
rostul său fiind eminamente cultic. Acest fapt rezultă nu doar
din poziția centrală ocupată de aceasta, ci și din bogata
ornamentație pictată cu motivul spiralei recurente, utilizată
unghiular si dispusă într-o ordonanță
ță spiralică înfășurătoare.
Între altele, în decorul pictat în ocru figurează pe benzile
verticale, șapte rânduri orizontale de câte șapte perechi de
triunghiuri afrontate (vezi simbolistica numărului șapte, numit
și „cifra lui Dumnezeu”). Este, probabil, vorba despre un simbol
consacrat străvechiului cult funerar al coloanei (stâlpului), ce
mai este atestat pe teritoriul țării noastre, în așezări datând chiar
din epoca pietrei șlefuite. Există similitudini cu Sanctuarul
neolitic de la Parța (jud. Timiș),
ș), dar și cu alte templele
sumeriene, sau cu unele descoperite în Anatolia(Turcia). Cu
siguranță
ță acesta a fost un centru al unei comunități umane unde
se desfășurau
urau ceremonii religioase, care se adresau zeilor
fecundității,
ții, fertilității și chiar ceremonii de adorare a unei
…coloane. Coloanele mai erau numite și „țâțânile lumii”. Era
vorba despre axa de divinație,
ție, de legătura dintre Cer și Pământ.
Civilizația sumeriană – care încă este desemnată în căr
cărțile de
istorie ca cea mai veche civilizație
ție a lumii – își ridica templele
2000 de ani mai târziu decât strămoșii
șii noștri din Cultura Boian
și Gumelnița. Panteonul de la Căscioarele nu concurează ca
vechime decât cu unn alt panteon din România, cel de la Par
Parța,
din Timiș.
ș. Cercetătorul Gheorghe Șerbana ne spune
următoarele: „Ca amploare și ca datare în timp, putem vorbi de
civilizația
ția de la Căscioarele ca fiind primordială. Aici a fost
descoperit cel mai mare depozit de silexuri și topoare de piatră,
de unelte de os, primul plug al neoliticului, un minunat
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Panteon, cu zeițe
țe ale fertilității, sanctuare și coloane ale
infinitului.”
Reconstituită, „Coloanapictată de la Căscioarele”
poate fi văzută la Muzeul Dunării de Jos, secțiunea
țiunea „Tezaur și
Arheologie”, care se afla la demisolul Consiliului Jude
Județean
Călărași. Descoperităîn „Sanctuarul Boian” de la Căscioarele
de către Vladimir Dumitrescu și Silvia Marinescu – Bilcu,
aceasta aparține Civilizației Boian, din ultima etapă a
dezvoltării mileniului cinci î.Hr., adică spre orizontul timpului
de
acum
7000
de
ani.
Surse:
national.ro;
http://www.departamentulalphacarpatica.ro; http://www.interferente.ro/
www.interferente.ro/

„Coloana pictată de la Căscioarele" poate fi văzută la Muzeul Dunării de Jos
din Călărași, secțiunea „Tezaur și Arheologie”” care se află la demisolul
Consiliului Județean
țean Călărași. Aparține civilizației Boian, ultima etapă a
dezvoltării
tării mileniului cinci î.Hr. (acum 7000 de ani).

Acesta este modelul desfășurat
șurat serpentiform care se află pictat pe
„Coloanade la Căscioarele". Aparține
ține civilizației Boian, ultima etapă a
dezvoltării mileniului cinci î.Hr. (acum 7000 de ani)

Arienii din Carpaţi sunt fondatorii
culturii
urii hinduse
Jurn. Daniel ROXIN – Bucureşti
Cum putem încadra începuturi extraordinare ale
spiritualităţii poporului nostru? am întrebat, pentru a avea
o idee aproximativă a vechimii ei.

N

u putem spune cu exactitate, dar tradiţia şi sursele
ezoterice
rice par să indice unanim perioada de la sfârşitul
glaciaţiunii, după ultimul mare potop. Asta înseamnă
undeva pe la 9500-10.500
10.500 înainte de Hristos, deci acum vreo
12.000 de ani. Chiar dacă cifrele sunt relative, totuşi variaţia nu
poate fi mai mare de 500-700
700 de ani în sus sau în jos.
– E un fel de a spune potop, pentru că există lucrări ce
demonstrează că nu a existat niciodată un potop pe toată
suprafaţa pământului deodată, aşa cum se spune în Biblie, ci
doar
local,
am
observat
eu.
– Bineînţeles. S-au găsit
sit dovezi arheologice de potopuri
succesive care au avut loc la anumite intervale de timp.
Evenimentele din Biblie se reduc în cea mai mare parte doar la
peninsula Sinai, care la vremea respectivă ss-a confruntat cu un
astfel de potop. Deci trebuie să fi existat
xistat un mare potop cam cu
11.000 de ani înainte de Hristos, posibil corelat şi cu dispariţia
Atlantidei. După aceea s-aa început de la zero.
– Şi de unde a început totul? De unde a venit populaţia?
– De ce trebuie să vină de undeva? Nişte rămăşiţe de la ceea
c
ce
a fost înainte, de acolo a reînceput… I-a
I plantat cineva acolo?
Nu. Oricum, creşterea spirituală se pare că a fost fulgerătoare şi
la un nivel nemaiîntâlnit. Aşa se explică ideea de centru
spiritual al lumii. Pe urmă, cum ţi-am
am spus, după câteva mii de
ani au început să decadă.
Totuşi, ei au continuat să rămână pe aceleaşi meleaguri, care
sunt chiar acestea din spaţiul carpatic. În special munţii şi
Ardealul.
– Dar ei nu ştiau că acesta era centrul spiritual al lumii, am spus
eu.
– E adevărat. Au rămas
as în principal pentru că beneficiau de
resursele extraordinare ale locului; aici se găsea sare, era aur,
aici aveau tot ceea ce le era necesar pentru a trăi, dar elementul
spiritual a fost cel care i-aa ţinut de fapt uniţi şi ataşaţi acestor
locuri.

„Coloana pictată de la Căscioarele" poate fi văzută la Muzeul Dunării de Jos
din Călărași, secțiunea „Tezaur și Arheologie”. Aparține
ține civilizației Boian,
ultima etapă a dezvoltării mileniului cinci î.Hr. (acum 7000 de ani)
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După 4000-5000
5000 de ani poate că nu mai ştiau că locurile pe care
se aflau fuseseră impregnate de acea forţă spirituală
extraordinară a strămoşilor lor, că aici fusese centrul spiritual al
lumii, dar în schimb perpetuaseră tradiţia în acest sens, care s-a
s
transmis nealterată, în forma ei profund spirituală şi ocultă.
Pentru că te întrebi de ce există folclorul extraordinar pe care îl
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avem chiar şi acum? Cum putea el să rămână de atâtea mii de
ani, din tată în fiu? A rămas.
– Şi de ce nu a rămas şi în alte părţi atâta timp? am întrebat. În
Finlanda sau în Malta?
– Nu avea cum să rămână, pentru că pe atunci, demult, practic
nu existau popoare în Europa. Era tundră şi gheaţă până pe la
mijlocul Germaniei de astăzi şi până în nordul Maramureşului
la noi. Spaţial vorbind, civilizaţia umană începea de la aceste
limite în jos, pentru că mai sus nu erau condiţii de trăit.
Glaciaţiunea abia se retrăgea. Primii şi singurii despre care se
putea spune că formau o comunitate, o populaţie, au fost cei de
aici, din spaţiul carpatic, mai ales din zona MunţilorApuseni,
deci în Ardeal şi în zona aceasta, a Carpaţilor Meridionali. Aici
a început şi s-a dezvoltat totul: popor, limbă, spiritualitate,
obiceiuri.
Poate au mai existat şi alte pâlcuri de oameni în alte zone ale
Europei, dar nesemnificative ca număr de indivizi şi în plus
trebuie să fi fost nomade, fapt pentru care nu au rezistat. Pe
atunci, datorită condiţiilor climatice, populaţia era foarte redusă
ca număr. Când reuşeau să se strângă pe un anumit teritoriu
câteva sute sau mii, atunci însemna că erau mulţi.
– Nu se puteau refugia în alte părţi ale Europei? Nu aveau alte
variante? am întrebat nedumerit.
– Hărţile gladaţiunii întocmite de oamenii de ştiinţă arată că în
Europa gheaţa acoperea Stockholm, Berlin sau Moscova. Deci
nu putea nimeni să se refugieze în acele zone. E la limita
Carpaţilor unde oricum nu se putea locui şi apoi începe zona din
nordul Ardealului actual. În vest era glaciaţiunea montană, de la
1000-1500 de metri în sus nu putea fi vorba de aşezări, era
gheaţă peste tot.
Glaciaţiunea se retrăgea în diferite faze spre nord. Cert este că
lacul Panonic a început să se dreneze pe la 10.000 înainte de
Hristos, odată cu retragerea glaciaţiunii, şi în locul lui a rămas
ceea ce azi e cunoscut ca lacul Balaton din Ungaria. De fapt, în
vechime denumirea lui era Bălătău, pentru că pe atunci limba
vorbită era unică, româna. S-a transformat mai apoi în Balaton.
Dunărea a spart la un moment dat zona care acum e cunoscută
la noi ca fiind Porţile de Fier şi a drenat lacul Getic, provenit
din Marea Thetis, ce a acoperit toată România în urmă cu câteva
milioane de ani. Existau deci lacuri de-a lungul Dunării, urme
ale marelui lac Getic, care treptat s-au drenat şi ele, s-au uscat.
Astfel era asigurată o climă mai blândă, pentru că, până prin
11.000 înainte de Hristos, a fost era glaciară şi reminiscenţele
ei. Putem spune deci că zona Ardealului era privilegiată în
raport cu altele, deoarece clima o avantaja. În restul Europei
erau doar licheni, muşchi şi, treptat până la poli, gheaţă.
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Se aglomeraseră informaţiile. Urmăream să ţin pasul, dar abia
atunci intram şi mă familiarizam cu acest domeniu. Doream, de
asemenea, să înţeleg corect semnificaţiile acelor timpuri, felul
în care a început totul. Percepţia îmi era uşurată de faptul că eu
văzusem deja instantanee ale unor vremuri foarte asemănătoare
cu cele despre care îmi vorbea Cezar, în hologramele din Sala
Proiecţiilor. Se verifica totul, numai că acum intuiam că am
şanse de a lega toate elementele într-un tot unitar.
– Bun. Deci a fost o reminiscenţă a unei populaţii în zona
Ardealului şi în munţii din vestul ţării noastre, care a rămas aici.
Dar poate au mai fost şi alte zone mai blânde, în sud.
– Poate. Dar nu a rămas nimic. Aici sunt condiţiile care se
potrivesc cel mai bine. Munţii sunt necesari pentru o
spiritualitate profundă şi durabilă, deoarece ei structurează altfel
condiţia omului, psihicul şi fizicul său. Deşi era numită Ţara
Neagră, preluând astfel simbolismul Timpului pe care îl adorau,
locuitorii de aici nu erau deloc negri. Este vorba despre o
negreală simbolică, deoarece, fizic vorbind, tradiţia ezoterică ne
spune că erau blonzi cu ochi albaştri, înalţi şi cu pielea albă.
Aceasta
e
tipologia
aici,
în
spaţiul
carpatin.
I-am replicat lui Cezar că şi vechii greci erau blonzi cu ochi
albaştri, după cum scria Platon.
– Asta e pe la 2000 înainte de Hristos, mi-a răspuns el. Până
atunci s-au petrecut însă multe lucruri. Strămoşii grecilor sunt
plecaţi de aici, de pe aceste meleaguri. Ce ştim sigur este că
între 10.000 înainte de Hristos şi prezent, cea mai veche
civilizaţie este aici. Înainte de 10.000 nu ştim mai nimic, care să
fie atestat în vreun fel.
– Şi de unde ştim că e cea mai veche?
– Pentru că nu există urme altundeva şi ştiinţa aşa lucrează. Noi,
să zicem, mai avem acum şi alte metode de investigare, pe care
le cunoşti, dar ele încă nu pot fi făcute cunoscute maselor. Dar
cercetările în direcţia aflării celei mai vechi civilizaţii, de la care
a pornit totul, au demarat încă de acum câteva zeci de ani. Au
coroborat hărţile şi descoperirile arheologice şi au descoperit că
aici, exact în Ardeal şi în spaţiul carpatic din România, este
zona cea mai importantă. Oamenii nu au plecat de aici mii de
ani, până când a început roirea de care am vorbit, cam pe la 34000 înainte de Hristos.
– Adică populaţia a rămas în Ardeal de la 9000-10.000 până la
3000 înainte de Hristos? am întrebat uluit.
– Da, ţi-am spus, n-aveau de ce să plece. Ţăranii de atunci nu se
duceau, în excursie. Au păstrat această incredibilă stabilitate în
locurile de baştină, până în zilele noastre. Nici chiar în prezent,
ţăranii autentici nu prea ies din satele lor, nu se duc prin alte
părţi. Aceasta este o civilizaţie ancestrală. Nu e că s-au dus cu
trei bărci în America să vadă dacă pot fura ceva aur. E cam dur
spus,
dar
la
urma
urmei,
exprimă
adevărul.
Am zâmbit faţă de modul voalat ironic prin care Cezar a făcut
referire la expediţia lui Columb în America şi la cotropirile de
mai târziu ale Spaniei.

Lohanul nr. 46, decembrie 2018

istorie
– Aici sunt toate condiţiile: clima e bună, este sare la suprafaţă,
sunt izvoare sărate, a continuat el să-mi explice. Pe tot arcul
carpatic, România e singura ţară din Europa care are sare la
suprafaţă. Adică dai cu unealta şi îţi ei din zlatnă, adică apă
sărată. De aici vine şi numele localităţilor Slatina, în Oltenia, şi
Zlatna în Ardeal. Găteau cu apă sărată, dar nu numai atât. Chiar
şi acum unii vând bulgări de sare cu sacul. Sunt munţi de sare,
cu exploatare la suprafaţă. Teritoriul acesta este numit “solniţa
Europei”.
Prin comparaţie, în alte zone – în sudul continentului, de
exemplu, că te-ai referit la el – sarea este destul de rară:
Romanii primeau banii şi în sare, că de aici vine şi termenul de
salariu, în caz că nu ştiai. Dacă vărsai sarea, ieşea ceartă. Asta
nu înseamnă că erau superstiţioşi, ci are sensul că pentru ei era
greu de făcut rost. Deci aici, la noi, existau resurse şi zona era
privilegiată. Avea ape curgătoare cu peşti, avea lacuri, deci se
putea pescui. Exista sare şi în felul acesta viaţa lor era mult mai
calitativă, pentru că fără sare ea este foarte dificil de menţinut,
aşa după cum ţi-am spus.
Existau de asemenea minereuri, existau pomi fructiferi. Puteau
deci să facă grădinărit, care precede agricultura propriu-zisă. De
asemenea, se ocupau cu păstoritul, pentru că aveau păşuni
bogate. Tot aici existau şi condiţiile pentru a face transhumanţa:
munte-câmpie. Unde mai ai această posibilitate? Căci numai în
această zonă munţii nu erau sub gheaţă. Transhumanţa e cea
mai bună formă de păstorit, este necesară, nu e o metodă
inventată de acest popor. Datorită ei îţi asiguri hrana în mod
continuu pentru turma de oi: iarna vii la câmpie şi vara pleci în
munţi. În altă parte nu existau condiţii pentru aşa ceva.
– Dar până la urmă ai spus că au început să migreze, am
observat
eu.
– Da, e vorba de roirea indo-europeană, pentru că se considera
că arienii au invadat iniţial India, iar mai apoi au migrat spre
vest în Europa şi au civilizat-o. Este cam cum spuneau înainte
de Evul Mediu că Pământul e în centru, iar Soarele şi celelalte
planete se învârt în jurul lui.
– Dar de fapt cum este cu migraţia respectivă? am întrebat eu.
– Prima care face o investigaţie în acest sens este Universitatea
Cambridge din Marea Britanie, cam acum 100 de ani. Îşi
propuneau să facă o istorie a Indiei, pentru că India pe atunci
era colonie britanică, şi se căutau în Vede argumente pentru a
stabili spaţiul de plecare a arienilor.
– Şi cum au făcut?
– Au luat Vedele şi s-au uitat ce floră e descrisă, ce faună, ce
ocupaţie au oamenii aceia. Şi au constatat: nu este cămilă, nu
este elefant, nu este tigru; dar este ulm, de exemplu, şi este raţă.
Şi atunci s-au uitat: avem în India? N-avem în India! Deci nu
acolo se petreceau cele povestite în Vede şi în epopeile lor. Şi
au căutat să vadă unde se întâlnesc toate acele elemente, astfel
încât oamenii să poată face şi păstorit, şi agricultură, şi să aibă
şi ulmul, de exemplu. Ideea este că au găsit tot felul de elemente
care trimit la un spaţiu între Carpaţi şi Boemia aproximativ, că
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numai aici există aceşti arbori; numai aici poţi şi să păşunezi, şi
să faci agricultură, numai aici există animalele menţionate în
Vede, dar care nu există de fapt în India.
– Păi asta înseamnă că migraţia este de fapt inversată, că nu de
acolo au venit şi au populat Europa, ci că de aici au plecat spre
Asia şi au ajuns în India, am anticipat eu.
– Exact. După mult timp, Soarele stătea corect în centru, iar
Pământul şi celelalte planete se învârteau în jurul lui. Asta ca
analogie cu felul în care s-a petrecut cu adevărat roirea
populaţiei. Dar să ştii că nici măcar în momentul de faţă nu se
acceptă această variantă, cel puţin nu în mod complet.
Manipularea este teribilă.
– De ce e situaţia asta? am întrebat mirat. De ce continuă ei să
susţină o aberaţie? Asta comportă totuşi anumite riscuri şi un
efort de menţinere a minciunii.
– Din aceleaşi motive pe care ţi le-am mai spus. Au fost
concluziile Universităţii din Cambridge, care este cam cea mai
serioasă, autoritară şi cu renume din întreaga lume, un fel de
“pepinieră” a premiilor Nobel, însă chiar şi aşa au ţinut aceste
studii pe margine, pentru că altfel ar fi trebuit să recunoască
ideea finală că roirea popoarelor a început de fapt de aici, din
spaţiul nostru carpatic, cu tot ceea ce ea implică despre
primordialitate; asta nu le convenea deloc. Am discutat despre
subiect.
– Da. Şi care a fost concluzia finală de la Cambridge?
– Au spus că de fapt vatra ariană este aceasta, care ţine de zona
Ardealului; de la Carpaţi spre Ungaria, Austria, până în Boemia.
Ei au spus că aici este flora şi fauna menţionată în textele
hinduse de acum 3000-4000 de ani, însă acestea sunt singurele
elemente pe care le-au luat în consideraţie. Dacă vom considera
şi elementele care ţin de descoperirile arheologice, atunci am
delimitat clar zona.
– Păi nu s-au opus interesele statale faţă de aceste concluzii? am
întrebat.
– Ba da, chiar dacă nu pe faţă, pentru că totuşi era vorba de
autoritatea Universităţii Cambridge, peste care nu poţi trece aşa
uşor. Există mai multe zeci de ipoteze în încercarea de a plasa
matca arienilor, câteva de-a dreptul fanteziste. Unii au zis că
arienii au venit din podişul Altai, unde se ştie că 11 luni pe an
sunt 3C afară. Ce agricultură să faci în condiţiile astea? Ce
faună şi floră crezi că poţi găsi acolo, ca să semene cu cele
descrise în Vede? Ţi-am dat acest exemplu ca să vezi până unde
pot merge cu speculaţia, numai să nu spună că totul a pornit de
aici, din România.
– Acum, se găsesc mereu deştepţi care să te contrazică,
indiferent cât de clare sunt dovezile pe care le prezinţi. Orgoliul
şi prostia fac casă bună în astfel de cazuri, am spus eu cu
oarecare năduf.
– Păi dovezile chiar există, perfect documentate, şi sunt încă
multe. Ţi-am spus că vatra ariană a fost mutată de oamenii de
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ştiinţă peste tot, au încercat să-i aducă de oriunde, numai de aici
nu.

Face apoi harta celor care răspund cu da şi numeşte ce rezultă:
Vechea Europă. În rest, alb peste tot. Nimic, nicăieri.

Cei de la Cambridge au fost însă primii care au zis că acesta
este spaţiul de pornire. E drept, au spus că din zona Ungariei,
dar au descris geografic zona: Carpaţi, Balcani, nu e nici un
dubiu. De altfel, e absolut firesc ca flora şi fauna să fie prezente
pe o arie mai întinsă, învecinată cu spaţiul civilizaţiei
respective, şi nu să fie o delimitare strictă. Dar asta este zona pe
care ei o dau la începutul roirii, deci prin 3500 înainte de
Hristos.

– Faptul că ei au spus asta, că nu au urme arheologice, nu
înseamnă că nu au şi existat, am presupus eu.
– Nu sunt urme de civilizaţie neolitică de la 5000 înainte de
Hristos. Ţi-am arătat, pur şi simplu teritoriul nu era locuit, nu
putea fi locuit; nu era nimic, doar pădure şi gheaţă, care s-a
retras
încet.
– M-am mai gândit, îmi pare incredibil că nu era chiar nimeni
pe acele locuri. Păi şi prin 5-6000 înainte de Hristos, dacă tot
căutau urme ale civilizaţiilor, unde era populaţia?

Teoria Cambridge sprijină pe deplin primordialitatea spaţiului
carpatic, o întăreşte în mod evident. Pe măsură ce ne ducem
însă mai înainte în timp, zona locuită se reduce doar la Ardeal.
Nu este posibilă altă variantă. Chiar şi numele de ardeal oferă
indicaţii în această direcţie. Ardeal trimite la ari… dealurile
arilor, adică zona de unde veneau cei care îşi ziceau ari,
cunoscuţi mai târziu ca arieni.
În limba veche găsim frecvent inversiunea literelor, astfel că ar
devine ra. Unii cercetători zic că au găsit în Vede o populaţie
numită ramania. Ra şi ma sunt radicali primordiali: ra-ma. Ra se
referă la lumină, ţine de curgere; rază, soare… r în gerenal ţine
de curgere, are sens de mişcare, de aceea este asociat cu
activitatea solară. Pe de altă parte, cuvântul man înseamnă din
vechime om, fiind de fapt inversiunea acestuia. Om-mo, ma; iar
n este închiderea gurii; man.
Oricum, Manu este considerat Omul Primordial, cel puţin aşa
zic vedicii hinduşi, deci şi aceasta este o dovadă indirectă a
primordialităţii poporului din zona în care ne aflăm noi. Deci
avem ra-man, lumină-om, adică “oamenii luminii”. Aşa ne
defineam noi atunci, cu trimitere directă la excepţional a valoare
spirituală a locuitorilor de pe aceste meleaguri. E posibil ca
forma iniţială să fi fost ar-man, apoi prin inversiune ra-man,
apoi prin transformare român.
– Decurge perfect logic şi se adaugă celorlalte dovezi, am spus.
– Da, alături de ceea ce a însemnat consfinţirea acestui spaţiu
carpatic ca fiind matca primordială de unde mai apoi au luat
naştere şi s-au răspândit toate celelalte popoare pe care le
cunoaştem azi, indo-europenii. La asta s-a ajuns printr-o
cercetare judicioasă realizată însă pe cu totul alte baze.
– La ce te referi? am întrebat.
– Prin anii ‘70, Marija Gimbutas – arheolog de origine
lituaniană şi profesoară la Universitatea Califoniei din Los
Angeles – este numită şef al unui vast proiect de cercetare în
Europa, să se documenteze şi să facă harta descoperirilor ce ţin
de perioada neoliticului de la 5000 înainte de Hristos. Ideea era
cam aceeaşi, de a vedea de unde a plecat totul în civilizaţia
umană cunoscută în prezent. Se duce la toate institutele
arheologice mari şi la toate muzeele prestigioase din Europa şi
întreabă: aveţi urme de la 5000 înainte de Hristos?
Şi cei din Franţa spun nu, cei din Italia spun nu; la fel şi cei din
Germania, Suedia şi aşa mai departe.
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– Era restrânsă în spaţiul carpatic de la noi, cel mult ceva şi în
pericarpatic, adică puţin în jurul munţilor: Panonia, Iliria, spre
sud şi Sarmaţia spre nord, care e Polonia de astăzi. Dar nici pe
departe Grecia, Creta sau mai ştiu eu ce. Astea au apărut mult
mai târziu.
– Şi în rest ce era, înspre Franţa de azi, în Spania?
– Nu au nici o urmă de la 5000… nici un vas. Nimic.
– Cum, nu era nimeni pe tot acest continent? Dacă mergeam pe
jos nu întâlneam pe nimeni?
– Poate că erau câţiva, dar foarte puţini. Populaţia era extrem de
redusă. Însă aici, la noi, era focarul. Marija Gimbutas a scris
mai apoi într-o carte că România a fost the heartland, “pământul
originar”.
– Iar ştiinţa ne vorbeşte de Sumer ca fiind cea mai veche
civilizaţie.
– Pe lângă civilizaţia românească ancestrală, Sumerul era în
pruncie. S-au realizat mai multe hărţi cu privire la diferitele
civilizaţii neolitice. Dacă sunt comparate cu teritoriile actuale
ale statelor, se constată că toate cuprind România sau părţi din
România, precum şi ceva din afara ei. Iar când se face
suprapunerea, apare concluzia că toate aceste hărţi se extind
dinspre interior spre exterior. Nu haotic, ci pornind în mod clar
de la o anumită zonă, care este acest spaţiu carpatic de la noi.
– Şi ceilalţi de ce nu au făcut această observaţie? Că doar pare a
fi destul de evidentă, după câte spui.
– Au interes să nu o facă. Revenim mereu şi mereu la aceeaşi
problemă. Incompetenta şi superficialitatea se combină cu
interesele politice ascunse şi manipularea. Oricât de mult s-ar
revolta unii, acesta este adevărul. Noi o ştim prea bine şi din
sursele noastre.
– Dar în momentul când le spui, când le prezinţi aceste dovezi?
Sincer să fiu, mi se pare de domeniul absurdului. Cum să negi
ceva care este evident şi deja demonstrat?
– Dacă discuţi cu diplomaţi, academicieni şi savanţi, îi reduci la
tăcere pe moment, dar după aceea vor continua cu ce ţi-am
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– Măcar ştim că avem dovezile, am spus.

numai aici, în centru. Dacă te uiţi pe o hartă, vezi că zona
aceasta, a spaţiului carpatic şi a Ardealului, este cam la aceeaşi
distanţă faţă de Spania, de munţii Ural şi de extremitatea
nordică.

– Cele arheologice, cele de limbă, toate sunt zdrobitoare. Nu
există nimic mai vechi în civilizaţia Europei, decât este aici. De
exemplu, înainte ca insula Ada-Kaleh să fie distrusă prin
realizarea lacului de acumulare a hidrocentralei de pe Dunăre,
Ceauşescu a dat dispoziţie arheologilor să vadă ce mai
descoperă, că oricum mare parte din dovezi sunt acum sub apă.

Noi suntem în centrul Europei şi îi ironizăm pe “specialiştii”
care au scris Enciclopedia Britanică, în care se spune că munţii
Carpaţi reprezintă un lanţ muntos din centrul Europei, dar cu
toate acestea nu ştiu cum se face că România este prezentată ca
o ţară din sud-estul Europei. Când, de fapt, ţara noastră
înglobează în cea mai mare parte spaţiul carpatic.

Au săpat în malurile Dunării, pe malul românesc şi pe cel fost
iugoslav. Descoperirile făcute sunt în mod clar din aceeaşi
civilizaţie, numai că puţin diferită, în sens cronologic. La noi
sunt întotdeauna ceva mai vechi decât la ei, cu 1000-2000 de
ani. Adică sunt despărţite de Dunăre. Şi la ei găsim unele
chestii, dar cele mai vechi sunt la noi, chiar dacă ei vorbesc
despre cultura denumită după numele localităţii de unde au
reieşit acele dovezi, Lepenski-Vir.

Europa, se termină la Ural, nu aici, ca să fie estul ei, deci
suntem chiar în centrul Europei. Este evident deci că au plecat
radial pe astfel de direcţii: 2900 kilometri până la Ural, 2900
kilometri până în Spania. Dar au urmat întotdeauna “drumul
sării”. Faptul că avem atât de multă sare şi chiar la suprafaţă
este un alt punct forte pentru a demonstra că roirea a început de
fapt de aici, s-a răspândit şi a format popoarele. Începusem
dealtfel să-ţi vorbesc despre asta.

Au încercat în felul acesta să impună un alt nume decât unul
românesc, propriu acestui teritoriu, insinuând astfel ideea că
aceea este cultura dominantă şi mai veche. Dar cei bine
documentaţi ştiu că ceea ce am găsit noi pe malul românesc al
Dunării, cultura Schela Cladovei, este mai veche decât cultura
Lepenski-Vir.

– Dar de ce spui “drumul sării”? Nu înţeleg.
– Când mergeau cu oile de la munte la şes, mergeau până în
actuala Grecie.

– De unde se ştie? Dacă sunt îndoieli, probabil se vor agăţa de
chestia asta şi o vor pune în fruntea tuturor celorlalte.
– Ştim că sunt mai vechi pentru că sunt datate toate radiocarbon. Totul este datat, aici nu este vorba de presupuneri. Şi
boabele de cereale carbonizate pe care le-au găsit în aceste situri
arheologice, în peşterile de pe malul Dunării, totul.

– Puteau să rămână să ierneze şi în alt loc, dar în orice caz, au
ajuns până acolo. Ideea este că ei au început să se ducă cu
desagii de sare pe măgari până ajungeau în acele zone, pentru că
mai jos, în Balcani, nu era sare. Oile sunt infertile fără sare şi se
duce turma. De aceea “drumurile sării” sunt făcute şi există de
mii de ani.

Le-au dat la trei laboratoare din străinătate, ca să nu fie
probleme sau erori: în Olanda, în Germania şi în Anglia.
Estimarea lor a fost 7800 înainte de Hristos. Deci făceau
agricultură pe atunci, înseamnă că le cultivau. Au fost scrise
lucrări pe baza descoperirilor arheologice ale acestei culturi şi a
fost făcută o scală temporală a lor, care urcă până la 11.500
înainte de Hristos. Sunt 4000 de ani diferenţă faţă de ceea ce s-a
găsit pe malul celălalt al Dunării, la foştii iugoslavi. Atât a durat
ca să treacă civilizaţia dincolo. Este fenomenală această
stabilitate şi continuitate a civilizaţiei pe teritoriul nostru. Şi
bineînţeles că aceasta se reflectă şi în tradiţie.

– Dar de ce au început să meargă aşa departe? am întrebat eu.
La urma urmei, era vorba despre o plecare de la centru. Cui i-ar
fi convenit asta?

spus: că au anumite ordine politice, că vor să-şi ţină scaunul şi
chestii de acest gen.

– Dacă făceau agricultură încă de pe atunci, înseamnă că aveau
un sistem clar de valori culturale, pentru că, din câte ştiu,
agricultura implică ritmuri, cicluri, ritualuri, am observat eu.
– Prin aceasta au răsturnat iarăşi tot sistemul de concepţie
despre cum şi de unde a apărut agricultura. Credeau că ea a fost
adusă în Europa de undeva din Asia, dar de fapt ea era aici, pe
teritoriul României, acum 8000-9000 de ani.
Oamenii au rămas aici şi au făcut agriculturâ până când au
început să roiască, pe la 3500 înainte de Hristos, după cum spun
cei de la Cambridge care au făcut studiul. Până atunci au rămas
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– Păi dacă mergeau atât de mult, se schimba anotimpul până
ajungeau ei acolo, am spus.

– Nu era vorba să le convină sau nu, ci se punea problema unei
necesităţi care a început să apară tot mai evident în acea
perioadă, pe la 3500-3000 înainte de Hristos. Probabil că a fost
vorba de a merge numai pentru transhumanţă şi au căutat şi alte
locuri mai joase de câmpie, spre sud. Dar în mod sigur
începuseră deja să se suprapopuleze şi asta le crea probleme cu
hrana, cu locuitul şi altele.
Aşa că au început să roiască, pentru a decongestiona zona.
– Bine, dar cum plecau? Fiecare aşa, la întâmplare, ieşea din
casă şi se ducea unde vedea cu ochii?
– Nu. Aveau un sistem foarte simplu, acolo unde nu se puteau
hotărî: trăgeau la sorţi, iar cel care era în plus pleca. Există chiar
şi un poem în care se spune că, atunci când erau prea mulţi şi nu
mai puteau asigura hrănirea din spaţiul în care se aflau, trăgeau
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la sorţi care să plece. Şi în felul acesta a început marea roire, din
centru, radial, pe direcţiile principale şi pe “drumurile sării”.
– Dar de unde ştiau că nu mai pot asigura hrănirea? Doar nu
măsurau cantitatea de mâncare. Şi pe urmă, chestia asta nu cred
că merge aşa: într-un an ai ce să mănânci, în al doilea nu ai şi
atunci pleci. Apoi iar ai ce să mănânci, apoi iar nu ai.
– Dar nici nu e prea departe de adevăr. În orice caz, au început
să-şi dea seama că o duc din ce în ce mai prost, că nivelul de
trai începea să scadă, că apăreau din ce în ce mai multe
probleme. Şi au realizat că era din cauza numărului prea mare
de indivizi. Atunci au început să plece şi sigur că asta a dus în
timp la mari transformări de cultură, de neam şi de limbă.
Plecând de acasă, de la centru, au pierdut în primul rând
coeziunea cu matca originară, adică s-au rupt cumva de unitatea
primordială, care domnea aici şi fusese leagănul lor timp de mii
şi mii de ani. Apoi, cum e şi firesc, limba originară a început şi
ea să se sfărâme în dialecte, schimbându-se chiar foarte mult.
Asta s-a întâmplat pe diferite regiuni ale Europei, în directă
corelaţie cu climatul de acolo, cu relieful şi cu anumite
particularităţi vibraţionale ale spaţiului respectiv. La toate
acestea se adaugă, desigur, perioadele diferite de roire, care sunt
probabil cele mai determinante şi explică apariţia “limbilor”
greceşti, celtice, latine, nordice şi a celorlalte. Toate acestea au
influenţat în mod decisiv schimbarea limbii, iar faptul că ei nu
puteau lua legătura cu centrul din care au plecat, a amplificat şi
mai mult procesul.
– Bine, că nu au plecat toţi deodată, am spus eu. Probabil a fost
o eşalonare, aşa după cum ai spus, pentru că, după câte înţeleg,
acesta a fost un proces amplu, întins pe o perioadă mare de
timp.
– Sigur, au plecat în valuri succesive şi în perioade diferite.
Asta a contribuit şi mai mult ca ei să fie diferiţi, să se
departajeze pe comunităţi specifice, fiecare cu caracteristicile ei.
Chiar dacă fondul comun exista, ei erau totuşi diferiţi şi asta
bineînţeles că s-a reflectat şi la nivelul limbajului.
Exemplul cel mai elocvent este cu engleza şi americana, ca să
zic aşa. Au roit din Anglia în America acum 400 de ani şi vezi
bine ce diferenţe au apărut în limbajul dintre cele două ţări.
Accente, expresii, cuvinte, chiar dialecte. Şi ţine cont că e vorba
doar de câteva sute de ani, iar comunicarea cu originea, cu
punctul de plecare, Anglia, s-a făcut continuu în acest timp,
ceea ce contează foarte mult.
– Totuşi, lucrurile în acest caz nu stau chiar aşa, pentru că
americanii nu sunt deloc urmaşii englezilor, ei fiind cea mai
pestriţă populaţie care există, am remarcat eu. Doar limba
oficială, engleza, e singura legătură cu Anglia, datorită faptului
că a fost colonie engleză. Este doar o convenţie, nu o limbă
proprie populaţiei respective.
– Aşa este. Am vrut să mă refer doar la comunicarea dintre cei
plecaţi şi spaţiul de origine. Atunci, în Antichitate, când a
început roirea, această comunicare nu exista practic deloc. De
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aceea am spus că s-a produs ca un fel de rupere, de separare de
centru, cu consecinţe inevitabile asupra limbii, cunoştinţelor şi
obiceiurilor.
Când pleci departe de casă nu mai există interesul pentru
păstrarea limbii, nu mai există rigurozitate în menţinerea ei şi ea
se transformă astfel după mediu, după necesităţi. Dar chiar şi
aşa, limba română era vorbită peste tot, pentru că ea a stat la
baza tuturor celorlalte limbaje care au apărut ulterior. Era
vorbită în dialecte, avea particularităţi corespunzătoare zonelor
respective, dar te puteai înţelege totuşi, exista un fond comun de
cuvinte, chiar considerabil, care asigura fluenţa comunicării
între oameni.
Până când au început să introducă limbile oficiale, care sunt de
fapt fabricate, aşa după cum ţi-am spus. În Franţa, de exemplu,
în provincia Occitaniei sunt bătrâni care nu ştiu franceza, dar
vorbesc un fel de română stâlcită. În Anglia au impus o limbă
care să semene cu ce era, dar forma scrisă a cuvintelor este mai
aproape de cuvintele din limba română, pronunţia fiind
modificată, pentru a-i da un caracter particular.
Peste tot s-a petrecut la fel, în afară de România, că aici n-ai de
ce să impui nimic, pentru că este chiar limba mamă, originară,
suficientă prin ea însăşi şi fără dialecte. În rest, au impus în
şcoli limbi fabricate artificial. În unele locuri au reuşit, în altele
nu, după cum ai văzut. Toate aceste disfuncţionalităţi de limbă
au provenit din faptul că au încercat să transforme originalul,
fără să aibă o bază proprie.
Cea mai apropiată de limba ţărănească românească este limba
sanscrită, numită şi “limba zeilor”. Sunt multe cuvinte
româneşti regăsite în sanscrită, unele chiar identice. Le vezi
reflectate şi în toponime; de exemplu Deva, care în sanscrită
înseamnă “zeu”, “zeitate”, sau Călimani, Călimăneşti şi
numeroase alte derivate, care este redat în tradiţia orientală ca
fiind Kali, Kala, zeiţa şi respectiv zeul Timpului în hinduism.
Descoperirea din Masivul Şureanu este extraordinară şi din
acest punct de vedere, pentru că ne arată efectiv care este
realitatea spirituală şi tradiţională pe acest teritoriu; Cronos,
Kala şi Crăciun reprezintă acelaşi “personaj” în tradiţia
spirituală a locului. De aici a plecat şi a ajuns în India,
nicidecum invers. E evident că nu avea cum, atât din punct de
vedere al perioadei de timp; cât şi al dovezilor arheologice.
– Şi dovezile nu au fost expuse în muzee? am întrebat. Cred că
sunt destul de multe.
– Sunt multe culturi foarte vechi descoperite în România. Unele
dintre ele sunt cele mai vechi, care au bulversat comunitatea
ştiinţifică internaţională, dar toţi se fac că plouă. De exemplu,
celebra cultură de la Cucuteni, din estul tării.
– Când e datată?
– Pe la 3500 înainte de Hristos, spun arheologii. În ceea ce
priveşte culturile, nu le poţi data chiar cu exactitate, pentru că
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au faze succesive şi intervin aproximări de câteva sute de ani.
Dar totuşi rămâne o idee clară despre când sunt plasate,
cronologic vorbind. În ceea ce priveşte Cucuteni; au descoperit
zeci de mii de statuete şi fragmente de ceramică şi se pare că
această cultură merge înapoi în timp până pe la 7000 înainte de
Hristos.
Mai e apoi cultura de la Tărtăria, tot pe lângă Şureanu; unii o
consideră controversată, pentru că nu pot data cu precizie
tăbliţele de lut inscripţionate, mai vechi cu vreo 2000 de ani
decât scrierea care, chipurile, a fost inventată în Sumer. Asta
plasează cultura Tărtăria pe la 5700 – 5500 înainte de Hristos.
Şi mai sunt multe culturi descoperite, cu o mulţime de obiecte
sau fragmente edificatoare.
Deci numărul statuetelor şi al urmelor arheologice neolitice din
România nu poate fi ţinut. S-au aruncat saci întregi de
descoperiri arheologice, nimeni nu poate să inventarieze atâtea.
În Germania, dacă găsesc un os, un ciob, imediat îl periază şi îl
pun la muzeu. La noi nu este nici cine să le ţină numărul,
darămite să le mai şi depoziteze.
Şi toată această bogăţie de relicve arheologice demonstrează
acelaşi lucru, că aici a fost centrul, matca, originea civilizaţiilor
următoare. Desigur, s-au găsit şi în alte locuri, dar aici, în
spaţiul carpato-dunărean sunt cele mai multe şi cele mai vechi.
– Şi mai este tradiţia şi limba, am spus. Dar revenind la roire, au
ajuns până în India; au roit cel mai mult în partea asta. Nu e
ciudat?
– Cu roirea spre est e ceva mai special. Ai văzut că a implicat
arienii, Sumerul, civilizaţia hindusă. A fost o deplasare a unei
părţi a populaţiei pe o distanţă de 5000 de kilometri, care a avut
loc treptat. Ezoteriştii spun că roirea în India, adică spre est, nu
a fost o roire propriu-zisă, ci a reprezentat o misiune spirituală
care trebuia îndeplinită, adică pur şi simplu trebuiau să mute
centrul spiritual de aici, acolo.
– De ce?
– Pentru a proteja tradiţia spirituală, mutând-o într-un loc mai
ferit de cotropirile cumplite care au avut ca ţintă spaţiul
românesc.
– Şi cu toate acestea au rămas urme şi nume de la atâtea zeităţi
care acum sunt interpretate ca fiind orientale, am remarcat eu.
– Toate zeităţile principale sunt prezente, le găsim mai ales ca
toponime. Chiar dacă au trecut atâtea mii de ani, ele sunt tot
aici: Deva – Deva; Iaşi – Işa; Călimani – Kali, Kala; Mangalia –
Mangala; Şîva – Şiva. Şi numele masivului muntos pe care s-a
făcut această descoperire fenomenală este foarte semnificativ:
Şureanu; dar iniţial a fost Sureanu, până când s să se înmoaie şi
să treacă în “ş”.
Apoi, ea nu este o adăugare târzie, un specific al ultimului
mileniu, pentru că înainte a fost Surea, Muntele Surea. Iar
acesta, la rândullui, a provenit din Suria, prin trecerea lui i în e,
care este o vocală mai slabă, mai uşor de pronunţat. Or, în
tradiţia orientală Surya este chiar zeul Soarelui, considerat
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lumina supremă, cel care dă viaţa, căldura, bogăţia, dar şi
simbolul profund spiritual al nemuririi.
Dacă te gândeşti ce au descoperit în interiorul lui, că de fapt este
un munte de aur, şi dacă ţinem cont că aurul a fost aproape
pretutindeni considerat simbolul Soarelui, atunci îţi poţi face
imediat o idee despre spiritualitatea şi cunoştinţele oculte ale
vechilor locuitori de pe aceste pământuri. Pentru că, într-un fel
sau altul, ei ştiau ce fel de munte este acesta, ce se găseşte în
interiorul lui şi tocmai de aceea l-au numit astfel, pentru a
simboliza în mod clar conţinutul său.
Cu timpul, însă, oamenii au uitat această semnificaţie ascunsă,
pe care oricum din ce în ce mai puţini o cunoşteau, şi
înţelegerea s-a estompat. Nici măcar legenda nu a putut rămâne,
deoarece, fiind ceva foarte important şi secret, nu s-a petrecut
niciodată ceva deosebit acolo, care să implice un număr mai
mare de indivizi şi astfel să se răspândească vestea în masele de
oameni.
Secretul absolut a dispărut probabil odată cu ultimii sacerdoţi.
Doar numele a mai rămas, pe care oamenii îl păstrează, dar nu îi
mai înţeleg semnificaţia reală.
– Ce popor mai suntem şi noi… aici sunt toate, aici se găsesc
toate şi totuşi apare că nimic nu este al nostru, am observat eu
amărăciune.
– Cam aşa este, prin forţa conjuncturilor şi a manipulării. Toate
au început aici, dar se spune că au venit din altă parte. Se
dovedeşte că agricultura a început aici, ei spun că a venit din
Orientul Îndepărtat; metalurgia a început aici, ei spun că a venit
din Antalia.
– Despre asta nu ai vorbit nimic, l-am făcut atent pe Cezar.
– Cel mai vechi cuptor de topit metale s-a descoperit la
Câmpeni, în Carpaţi şi datează de prin 4000 înainte de Hristos.
L-au ridicat şi l-au dus la British Museum din Londra; dar se
spune totuşi că cei din Antalia sunt primii care ne-au învăţat
metalurgia. E ciudat să tragi concluzia că o populaţie care nu
are zăcăminte bogate în metale ne învaţă pe noi, cei care avem
aşa ceva din plin, cum să le prelucrăm.
La noi se găsesc practic toate tipurile de statuete, la ceilalţi câte
una reprezentând o zeitate, ici şi colo, dar asta înseamnă că de
acolo vine tradiţia în zeitatea respectivă, de parcă ni le-au
aruncat toţi peste gard în curte, iar noi le-am păstrat intacte, fără
să ştim ce e cu ele. Deci nu este numai una, ci mai multe zeităţi
vedice prezente relicvar în acest spaţiu şi în obiceiuri.
Nu pot veni prin niciun fel de împrumut; nimeni nu poate să
vină şi să facă chestia asta, să îţi aducă o tradiţie ezoterică în
ţară.
Şi nu este doar atât. Noi le-am dat limba şi toate familiile de
cuvinte, dar fiecare cuvânt românesc este explicat ca venind din
altă limbă.
Din acest spaţiu s-a roit spre Orient şi în Europa, fapt atestat
ştiinţific, dar se spune că noi am venit în Europa din Orient, ca
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triburi migratoare. După cum vezi, o inversiune totală de valori,
care se caută să fie menţinută astfel, pentru a crea o idee cât mai
falsă şi chiar defavorabilă în legătură cu spaţiul carpatic în care
ne aflăm. În cel mai bun caz, ne alegem cu o completă ignorare.
– E uluitor cum se pune problema… dar nici ai noştri nu mi se
pare că s-au zbătut prea mult pentru a demonstra adevărul.
Aceeaşi lâncezeală şi lasă-mă să te las, de parcă ne-au dat cu
ceva în cap şi ne-au tâmpit pe toţi, am răbufnit eu.
– Până acum mai multe sute de ani, situaţia nu era chiar aşa.
Însă imediat după perioada conducătorilor demni, care erau
oameni cu credinţă şi suflet puternic românesc, s-a produs o
ruptură între pătura guvernatoare şi ţărani.

ani de studiu, dr. Lucian Cueşdean a ajuns la concluzia că
această teorie este falsă. Cueşdean spune că triburile getice, sub
diferite nume, ocupau o arie geografică vastă, din Europa
Centrală până în Asia, aproape de China şi de India. Actuala
populaţie punjabi, din nordul Indiei, de pildă, este urmaşa unui
trib de geţi localizaţi în Asia Centrală cu peste 2.500 de ani în
urmă. Aceşti urmaşi ai geţilor vorbesc o limbă asemănătoare cu
româna. Dar multe din cuvintele punjabi comune cu româna
sunt comune şi cu latina. Problema este că acum 2.500 de ani nu
exista Imperiul Roman. Asta înseamnă că geţii vorbeau o limbă
“latină” mult înainte de expansiunea romană.

Ultimii au început să fie mai mereu consideraţi proşti, inculţi şi
buni doar pentru făcut treabă, deşi sunt îmbrăcaţi în alb, sunt
curaţi, iar când le vezi straiele de sărbătoare te simţi jenat cu
hainele noastre “moderne”. I-au pus la muncă, i-au îndobitocit.
Ei nu aveau nici o putere să riposteze, iar când o făceau,
răscoalele erau înăbuşite în sânge. După ce s-a produs această
ruptură, lucrurile nu au mai stat niciodată la fel ca înainte, nu au
mai fost, ca să zic aşa, originare, ci şi-au pierdut din putere prin
acest gen de opresiune.
Doar fondul primar există, el este sădit în noi prin tradiţia
primordială pe care o reprezentăm.
– Şi aşteaptă să fie trezit din potenţialitate, am sugerat eu.
– Exact, are nevoie de un fel de trezire, de luare de poziţie, de
interes şi iniţiativă pentru a deveni activ, a aprobat Cezar. Asta
e valabil pentru orice neam, dar la noi cred că responsabilitatea
este chiar mai mare, pentru că aici a fost centrul şi, după aceeaşi
lege a ciclicităţii, va mai fi.
Am rămas pe gânduri, privind la fotografiile de pe ecranul
monitorului. Chiar dacă ar fi fost numai acel loc descoperit în
interiorul muntelui, şi ar fi fost suficient pentru a justifica ideea
de centru spiritual al lumii. Aşa ceva transcende orice idee de
bogăţie lumească, de parvenire sau comerţ. Cumulul
inimaginabil de bogăţie fizică este transmutat într-o
excepţională bogăţie spirituală, care fără îndoială că de-a lungul
timpului a susţinut manifestarea spiritualităţii pe acest
teritoriu.”[1]
“În Asia, 80.000.000 de oameni vorbesc limba română!
Lucian Cueşdean: “Limba punjabi, din India, are 2.000 de
cuvinte curat româneşti, iar multe altele seamănă foarte
mult cu ale noastre. Asta pentru că ei sunt urmaşii unui trib
getic, ca şi noi, deşi distanţa dintre români şi punjabi este de
4.500 de kilometri”.
Noi am învăţat la şcoală că daco-geţii ar fi fost o ramură a
neamului tracic, care trăia exclusiv în Dacia, pe actualul
teritoriu al României şi care vorbea o limbă diferită de latină.
Imperiul Roman a cucerit Dacia, iar daco-geţii ar fi renunţat
parţial la limba lor pentru a învăţa vorbirea cuceritorilor. Din
combinaţia acestora ar fi apărut, în timp, româna. După 20 de
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Războinicii geţi au urmaşi în India
“Am pornit de la informaţiile legate de marele trib al
masageţilor, atestat în centrul Asiei de către istoricii antici şi
pomeniţi în Evagrius Scholasticus, scris în secolul VI d.Hr. şi
tradus în formula Ecclesiastical History de către E. Walford în
1846, din care citez: «Actuala populaţie JAD din nordul Indiei
este descendenta masageţilor. În limba pahalavi, messagetae
este tradus Marii Jats». Am plecat pe urmele acestei populaţii,
Marii Jats. Chinezii îi numeau Yueci, adică Geţi, consemnând
dominaţia lor în Punjabi. Deci, geţii au trăit cândva în Punjabi.
De reţinut: neamurile geto-dacice vorbeau aceeaşi limbă, după
cum spune geograful antic Strabon (60 î.Hr.-26 d.Hr.), adică de
la Carpaţi până în centrul Asiei”, ne-a spus Lucian Cueşdean.
Dacă geţii au stăpânit teritorii din Europa până în Asia, dacă
populaţia punjabi este o urmaşă a acestora, iar românii sunt, la
rândul lor, urmaşi ai geţilor, dr. Cueşdean a fost curios să vadă
dacă există vreo legătură lingvistică între noi şi ei, comparând
cuvintele din cele două limbi.
“După 20 de ani de studiu, am ajuns la concluzia că cele 80 de
milioane de persoane ale comunităţii punjabi vorbesc o română
arhaică. Au 2.000 de cuvinte identice, multe din ele comune şi
cu latina. Dar dacă punjabi este o limbă vorbită cândva de geţi,
înseamnă că neamurile getice vorbeau o limbă «latină» înainte
de apariţia Imperiului Roman. De unde rezultă că limba română
e mai veche decât latina. Concluzia e că într-un trecut
imemorial exista o singură limbă europeană, cel mai probabil
româna arhaică, sau getodaca, şi care printr-o serie de migraţii
şi modificări a născut toate limbile numite indo-europene,
printre care şi latina. Iar războiul dacoroman a fost unul
fratricid. Până în ziua de azi se vorbeşte româna sau aromâna
din nordul Mării Adriatice, până la Volga. Mai mult, în
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Kazahstan sunt acum, oficial, 20.000 de vorbitori de limbă
română”, spune Cueşdean.

sigur, ulmul. După toate probabilităţile erau sedentari, pentru
că, după câte se pare, grâul le era familiar.

A studiat 20 de ani problema masageţilor

Animalele folositoare cele mai cunoscute erau: boul şi vaca,
oala, calul, câinele, porcul şi unele specii de cerb. În timpurile
străvechi, se pare, nu cunoşteau măgarul, cămila şi elefantul.
Dintre păsări, putem deduce din limbă că ei
cunoşteau gâsca şi raţa. Cea mai familiară pasăre răpitoare era,
după cât se pare, aquila (uliul). Lupul şi ursulerau cunoscuţi,
dar nu leul şi tigrul.

Lucian Cueşdean are 70 de ani şi şi-a dat doctoratul în ştiinţe
medicale. Înainte de 1989 a lucrat câţiva ani în Libia, fost
teritoriu al Imperiului Roman. Acolo a început să caute
explicaţii pentru faptul că dacii au renunţat la limba lor în
favoarea latinei, iar libienii nu. În 1990, studiind toată
istoriografia legată de geţi, a ajuns la datele despre masageţi,
care l-au condus la urmaşii lor, populaţia punjabi.

Din aceste date este posibil să localizăm habitatul primitiv din
care îşi trag originea vorbitorii acestor limbi.
Nu este probabil (ca habitatul primitiv) să fie India, cum
presupun primii investigatori, întrucât nici flora, nici fauna, cum
se reflectă ele în limbă, nu sunt caracteristice acestei zone. Şi
mai puţin probabil este Pamirul, una din cele mai mohorâte
regiuni de pe faţa pământului. Nu este probabil ca „Asia
Centrală”, considerată şi ea ca loc de baştină al arienilor, să fi
îndeplinit acest rol, chiar dacă admitem că lipsa evidentă a apei
şi, deci sterilitatea mai multor zone, ar fi un fenomen mai
recent.

Herodot a scris despre masageţii din Asia
Primele atestări ale tribului masageţilor în Asia le găsim la
Herodot: “Caucazul formează barierea parţilor (neam scitic –
n.r.) dinspre apusul Mării Caspice, iar pe urmă spre vest şi
înspre răsăritul soarelui vine o câmpie de o întindere imensă
(Asia Centrală, în apropiere de China – n.r.), care se pierde în
depărtare; această câmpie mare o ocupau masageţii, în contra
cărora avea Cirus poftă să pornească cu armata”. Cirus, regele
perşilor, chiar a pornit împotriva masageţilor conduşi de regele
Tamyris, dar armata sa a fost nimicită, iar Cirus, decapitat.
Teoria se verifică pe internet
Ceea ce spune dr. Cueşdean se poate verifica pe internet. Pentru
lămurire, propunem un exerciţiu: cititorul poate alege cuvântul
în română, îi dă căutare pe dicţionarul online în engleză, iar din
engleză îl traduce, tot prin internet, în limba punjabi. Nu putem
da toate cele 2.000 de cuvinte comune. Vom arăta câteva dintre
cele pe care le credeam de origine latină. O să observaţi că
sunetele sunt aproape identice, iar înţelesurile sunt absolut la
fel. La o privire mai atentă pare un fel de aromână.”[2]
“Universitatea din Cambridge: Carpaţii, leagănul civilizaţiei
euro-indo-iranice. Personalități marcante din India
confirmă: Arienii au venit din Europa. 1 The Cambridge
history of India, vol. I, cap. III,The Arians (Arienii), p. 67-71:
“Arienii primitivi trăiau în zona temperată, cunoşteau cu
mare certitudine stejarul, fagul, salcia, anumite specii de
conifere şi, se pare, mesteacănul, posibil teiul şi, mai puţin
1 The Cambridge history of India, vol. I, cap. III,The Arians (Arienii), p. 67-71.
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Dacă într-adevăr aceşti oameni cunoşteau fagultrebuie să fi
locuit la vest de o linie care pleacă de la Königsberg, în Prusia,
până în Crimeea şi, de acolo, continuă prin Asia Mică. Nu
există o zonă care să îndeplinească aceste condiţii în câmpiile
din nordul Europei. După câte ştim, în timpurile primitive era
o ţară acoperită de păduri.
Există
vreo
parte
a
Europei
care
combină agricultura cu păstoritul, strâns legate una de
cealaltă, care să aibă şesuri calde, potrivite culturii grâului şi
păşuni bogate, la altitudine, necesare turmelor şi cirezilor, şi,
în acelaşi timp, arbori şi păsări de felul celor menţionate mai
sus?
Există, după toate aparenţele, o singură astfel de arie în
Europa,
anume
aria delimitată la est de Carpaţi,
la sud de Balcani, la vest de către Alpii Austriei şi Böhmer
Wald, şi la nord de către Erzgebirge şi munţii care fac
legătura cu Carpaţii.
Dacă această zonă este într-adevăr habitatul originar –
şi, destul de curios, că deşi îndeplineşte atât de multe
condiţii, nu pare să fi fost propusă până acum – răspândirea
limbilor indo-germanice devine uşor de înţeles.
Fără îndoială că direcţia cea mai atrăgătoare de a ieşi din
această zonă în căutarea de noi spaţii de locuit ar fi de-a
lungul Dunării în Valahia de unde nu este greu de trecut
spre Bosfor şi Dardanele.
Ce dovezi avem noi despre o astfel de migraţiune, şi în cazul în
care a avut loc, care a fost data? După toate probabilităţile,
migraţia popoarelor din habitatul primitiv pe care noi l-am
localizat în zonele ce se numesc acum (1913! – anul scrierii

Lohanul nr. 46, decembrie 2018

istorie
acestui text – Nota ns.) Ungaria (cu Transilvania inclusă în
acea vreme, n.n.), Austria, Boemia, nu a avut loc într-o
perioadă foarte îndepărtată. Toate datele despre această
migraţiune, atât cât le cunoaştem, pot fi explicate fără
postularea unei date anterioare anului 2500 î.e.n. Trebuie reţinut
faptul că aceste migraţii nu au avut loc pe zone nepopulate, că
înainte
de
a
atinge
frontiera Indiei sau
chiar
a Mesopotamiei, wiros-ii trebuie să fi avut de luptat cu
populaţiile deja existente care considerau trecerea lor
asemănătoare unui nor de lăcuste distrugătoare care le devorau
substanţa şi îi lăsau să piară de foame sau să supravieţuiască în
mizeria captivităţii unor cuceritori cruzi. Trebuie să presupunem
că succesul s-ar fi putut obţine numai în valuri succesive care
urmau la intervale scurte: căci dacă succesorii lor ar fi întârziat
prea mult, primul val de migratori ar fi fost oprit sau absorbit.
Ştim că în timpuri istorice multe triburi au trecut astfel
în Asia din Europa, printre
acestea
fiind frigienii,
misienii şi bitinienii. S-a arătat în mod plauzibil că armenii au
fost primul val al migraţiei frigiene şi se pot aduce dovezi
care fac posibilă afirmaţia că triburi şi mai vechi de cuceritori
venind din vest spre est erau reprezentaţi de strămoşii
îndepărtaţi ai persanilor şi indienilor moderni”
Jawaharlal NEHRU, fost prim-ministru al Indiei, scrie:
“Vedele sunt opera arienilor care au invadat bogatul pământ
al Indiei. Se prea poate ca devierea spreagricultură să fi fost
imprimată de noii veniţi, de arienii care pătrundeau în India în
valuri succesive, venind dinspre nord-vest.” (Descoperirea
Indiei,București, Editura de Stat pentru literatură politică,1956,
p. 77 si 73)

actualului Pakistan. Deşi reprezintă o fabuloasă descoperire
pentru arheologie, Harappa a contribuit totuşi foarte puţin la
înţelegerea vechii perioade vedice. Dacă s-a sperat că
descoperirile de la Harappa şi Mohenjaro ar putea să arunce
o oarecare lumină asupra Vedelor, această speranţă nu
s-a împlinit.” (Chavarria-Aguilar, Traditional India, p.21)
Ediţia franceză a Vedelor
“Nu există arheologie vedică: nici o urmă ce poate fi atribuită
arienilor n-a fost găsită pe pământul Indiei, nici olărit, nici
arme, nici bijuterii, nimic deci care să permită ilustrarea
Vedelor.” (Le Véda, Textes réunis et présentés par Jean
VARENNE, Verviers,5.1 vol.I, 335 p., Edition Gérard & Co,
19675.2 vol.II, 396 p. (336-731)
“Arienii, purtători ai elementelor de bază ale religiei vedice,
intrară în India prin nord-vest în cursul celui de-al doilea
mileniu înaintea erei noastre. Ei s-au ciocnit în bazinul
Indusului cu popoarele care construiseră marile cetăţi de
cărămidă din Mohenjo-Daro, Harappa şi altele. Mai târziu
(începutul primului mileniu), ei şi-au întins dominaţia în valea
superioară a Gangelui. Centrul civilizaţiei vedice s-a deplasat
atunci spre sud-est. Kuruksetra (la sud de modernul Delhi)
deveni Pământul sfînt al brahmanismului” (Le Véda, Textes
réunis et présentés par Jean VARENNE, Edition Gérard & Co,
19675.2 vol.II, 730 p.)

Alt indian celebru, Rabindranath TAGORE ne arată:

Mulțumim foarte mult domnului Dumitru Ioncică, directorul editurii
Uranus, pentru oferirea acestor informații, spre publicare. Acestea, dar și
multe alte informații deosebite despre istoria veche a meleagurilor românești
de astăzi, le puteți găsi în cartea GETICA, de Iordanes – ediție critică bilingvă
(latină-română), publicată de editura Uranus. Cartea poate fi achiziționată
aici: http://dacia-art.ro/products-page/carti/

“Când arienii au invadat India, pădurile noastre le-au oferit
adăpost, lor şi turmelor lor, împotriva căldurii soarelui. Ei au
putut să găsească acolo tot ce aveau nevoie şi astfel triburile lor,
natural patriarhale, s-au statornicit de la început. Susţinută de
condiţii naturale, cultura s-a putut dezvolta în voie.” (Daniela
Neacșu, editor, Tagore – România.Amintiri, Editura Paideia,
1998, 168 p.)

NOTA MEA: Personalitățile străine care vorbesc despre faptul că Vatra Vechii
Europe a fost în spațiul carpato-danubiano-pontic sunt tot mai numeroase, vocea
lor fiind tot mai puternică. Și totuși… când anume va fi auzită această voce de
Academia Română și Ministerul Culturii, pentru a demara o cercetare
pluridisciplinară intensă, cu scopul de a pune în evidență aceste adevăruri? De
ce oare cei care se află în punctele cheie ale culturii noastre se fac că nu știu sau
că nu are importanță? Și nu în ultimul rând, câți dintre cei care obstrucționează
aflarea adevărului sunt alogeni ascunși sub nume românești? Poate SRI-ul ne va
spune într-o zi…

Satsvarūpa Dāsa GOSWAMI, autor indian:

SURSE:

“Pe vremuri, Vedele erau transmise pe cale orală, dar mai
târziu, înţeleptul Vyasadeva a dat tuturor sastrelor vedice o
formă scrisă.” (Introducere în literatura vedică.Tradiția
vorbește prin ea însăși, Editura GOVINDA, 1993, pag. 5)
“Cât despre arheologia Indiei, săpăturile între-prinse în oraşe
şi temple nu au adus date experimentale concludente asupra
celei dintâi apariţii a culturii vedice.” (Chavarria-Aguilar,
Traditional India, p.24)

1.
2.
3.
4.

Radu

Cinamar – “Pergamentul Secret”, Editura Daksha.
http://www.libertatea.ro/stiri/reportaj/in-asia-80000000-de-oamenivorbesc-limba-romana-468369
http://adevaruldespredaci.ro/2014/12/universitatea-din-cambridgecarpatii-leaganul-civilizatiei-euro-indo-iranice-personalitatimarcante-din-india-confirma-arienii-au-venit-din-europa/
Foto: en.wikipedia.org

“Cele mai cunoscute descoperiri arheologice legate de
perioada preistorică au fost făcute sub direcţia
arheologului Sir John Marshall, care în 1920 a dezgropat
oraşele Harappa şi Mohenjaro, localizate pe teritoriul
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Reconstrucția Mormântului princiar
getic de la Peretu, (jud.Teleorman)
Conf. univ. dr. George V. GRIGORE - Bucureşti
În anul 1970 avea să fie descoperit în localitatea
Peretu din județul Teleorman (Muntenia,, România) un
mormânt tumular aparținând unui principe-rege
rege get, cu un
bogat tezaur arheologic, format din peste 50 piese, din care
mare parte erau confecționate din argint.

V

alorosul tezaur esteîn prezent expus la Muzeul
Național de Istorie a României din Bucure
București. În anul
1971 Alexandru Trână din satul Peretu
Peretu, descoperă cu
prilejul lucrărilor agricoleîn zona numită de săteni „„La Izvoare”
un mormânt traco-getic,, vechi de aproximativ 2500 de ani,
catalogat ca aparținând
ținând unei civilizații precreștine. În mormânt
se afla un reprezentant al aristocrației
ției locale. Mormântul avea
două camere funerare: în prima se afla un schelet înconjurat de
diverse obiecte din ceramică, cuțite
țite din fier, vârfuri de săgeți,
obiecte de argint aurit, vase de bronz. În cea de a doua cameră
s-au descoperit scheletele a doi cai, o vacă și doi câini de
vânătoare, iar pe lângă acestea se găsea și un car cu patru roți de
fier. Per ansamblu mai mult de 50 de obiecte de argint placate
cu aur, printre care și un coif de argint aurit de cca. 750 de
grame. Coiful este unul dintre cele cinci coifuri ale Fră
Frăției
Getice descoperite până acum pe teritoriul țării noastre, având
afrontați
ți doi ochi mari. Pe el se află simbolul Mama Gaya
Vultureanca sau Pasărea cu Corn, cea care ține peștele în cioc și
mistrețul
țul în ghiare, semn al stemei Basarabe de mai târziu.Se
pot vedea de asemenea șirurilede pene de vultur, confundate
până acum cu elemente vegetale de décor. Geții
ții se declarau puii
Gayei (Gaeții),
ții), apăruți după hierogamia dintre Gaya și Pan (sau
Sarabha, cerbul cu 8 picioare – cel care are acces la două lumi,
două tărâmuri), pe un vârf de munte (Pangayon; pe continentul
Pangeea sau Pangaya), atunci când s-au
au unit Cerul și cu
Pământul. Datate în secolele IV-V
V î. Hr. coifurile princiare „cu
ochi”geto-dace descoperite pe teritoriul țării noastre sunt semn
clar de regalitate sub arcul carpatic (7). Cinci coifuri de aur și
argint stau mărturie unei frății
ții sau unei dinastii regale neștiute
până acum și conţin, absolut straniu, aceleaşi motive şi au
aproape aceleaşi însemne încrustate pe ele. Coifurile din aur
aurși
argint au fost găsite la sute de kilometri distanţă unul de altul, în
locuri diferite, dar toate datează din aceeaşi epocă şi au
asemănări uluitoare. Luate în ordine alfabetică, avem Coiful de
la Agighiol (Tulcea), Coiful de la Coțofenești
țofenești (Prahova) (8),
Coiful de la Cucuteni-Băiceni (Iași),
și), Coiful de la Peretu
(Teleorman) și Coiful de la Porțile de Fier (Mehedinți)
(9;10;11).Dacă privim o hartă,
artă, locurile în care au fost
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descoperite coifurile din aur formează exact un arc de cerc între
Munții
ții Carpaţi şi fluviul Dunărea, începând din capătul nordnord
estic, de la Iaşi, apoi trece prin Tulcea, prin Prahova, urmat de
Mehedinţi şi se închide în colţull sud-vestic
sud
al ţării, lângă
punctul de intrare a fluviului Dunărea în țara noastră, la
Cazane.„Existenţa
Existenţa unei legături strânse între conducătorii
triburilor tracice aflate la nord de Dunăre sau chiar şi cu cei de
pe malul sudic, din Bulgaria de azi, ar putea
pu
părea, la prima
vedere, speculativă”,, explică marele arheolog român,
profesorul Vasile Boroneanţ. În comparaţie cu alte descoperiri
arheologice de acest gen, în care fie că descoperitorii au încercat
să valorifice pe cont propriu piesele găsite, fie că cercetarea
competentă la faţa locului a întârziat sau pur şi simplu nu s-a
s
făcut, tezaurul princiar de la Peretu reprezintă un caz fericit.
Obiectele găsite în toamna anului 1970, cu prilejul lucrărilor
agricole, au putut fi recuperate în întregime şi, ceea
ce ce e la fel
de important, foarte puţin deteriorate. Apoi, pentru că
săpăturile ştiinţifice efectuate de către arheologul Emil
Moscalu, de la Muzeul de Istorie al R.S. România
România, au îngăduit
cercetarea amănunţită a tumulului princiar, ceea ce a adus
precizări
zări importante cu privire la ritualul funerar al strămoşilor
noştri. Este un mormânt de înhumaţie - unul din destul de rarele
locaşuri de acest fel; din reconstituirea lui, pe care o putem
revedea la Muzeul de Istorie al României,
României ne dăm seama cum
arătau asemenea construcţii, precum şi ofrandele care
care-l însoţeau
pe cel decedat: un car cu patru roţi şi obişnuitele victime rituale
- un cal, un bovideu, câţiva câini: deci, carul de transport sau
luptă şi animalele specifice unei gospodări. De o importanţă
excepţională
pţională sunt piesele de armură, vasele şi podoabele
vestimentare sau de harnaşament - făurite din argint parţial
aurit, cu deosebită migală şi cu desăvârşită măiestrie artistică: în
primul rând un coif getic, un vas-ryton
ryton în formă de cap feminin
(asemănător
or cu acel cap feminin aflat în partea superioară a
uneia dintre cnemidele din tezaurul getic princiar de la
Agighiol, dar și pe cnemida getică descoperită la Golyamata
Movila – Bulgaria) purtând la gât un colier de perle, sugerând
amfore (toate aceste chipuri menționate
ționate au la gât același gen de
colier cu amfore (simbilizând timpul?)); un alt ryton asemănător
unei căni înalte cu gât îngust şi gura lărgită; mai multe fiale
(cupe) de tip greco-persan,
persan, una din ele cu o decoraţie radială în
„limbi de pisică”, sita
ita unei strecurători de argint, diferite aplice
de harnaşament etc. Nu vom insista asupra coifului, asemănător
în mare măsură celor de la Băiceni şi Agighiol, şi reflectând
deci unitatea de cultură materială şi spirituală a
geto-dacilor.Cele mai importantee piese, sub raportul
semnificaţiei lor artistice, sunt cele două rytonuri.Amândouă
vasele tip rhyton prezintă o particularitate specifică: umplute,
ele nu pot fi aşezate în nici o poziţie, pentru că nu au o suprafaţă
de sprijin! Îndeosebi rytonul în formă de cană, o cană curioasă
cu fundul bombat, este imposibil de aşezat în poziţie verticală,
fiind un exemplar singular în arta antichităţii. Uşoare
similitudini pot fi constatate doar cu un ryton în formă de con
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de pin, identificat în tezaurul de la Vraţa, din Bulgaria. Dar
dincolo de remarcabila sa valoare artistică, tezaurul descoperit
la Peretu aduce informaţii importante despre societatea
geto-dacă
dacă din Câmpia Dunării în sec. IV î.e.n. Căci, aşa cum o
arată unele aplice de argint şi mai ales rytonul în fformă de cap
feminin, el datează din prima jumătate a sec. IV î.e.n., ceva mai
târziu decât cel de la Agighiol (care era din primul sfert al
aceluiaşi secol), dar anterior tezaurului de la Vraţa, de asemenea
de factură getică, deoarece geţii - cum se ştie - se întindeau pe
ambele maluri ale fluviului Dunărea. Pentru această datare
pledează existenţa, în complexul funerar de la Vraţa, a unui
vas-ryton
ryton de lut, în formă de cap feminin, foarte asemănător cu
piesa de la Peretu. Aşadar, tezaurul de la Peretu a apa
aparţinut unui
principe care a trăit până către anul 350 î.e.n. Nu
Nu-i ştim, din
păcate, nici numele, nici faptele. Totuşi despre existenţa
ulterioară a poporului peste care stăpânea ne-au
au parvenit unele
ştiri, prin intermediul unui istoric al antichităţii, Fla
Flavius
Arrian(sec. II e.n.)(Magazin istoric, nr. 5/1980). Povestind viaţa
lui Alexandru cel Mare, Arrian arată că în anul 335 î.e.n. - deci
la două-trei
trei decenii de la moartea principelui îngropat la Peretu
- înainte de a porni în marea sa expediţie asiatică, Alexandru a
iniţiat o campanie împotriva tribalilor (trib traco-ilir
traco
de lângă
Dunăre) şi a aliaţilor acestora, geţii din Câmpia Dunării. Ajuns
la Dunăre, în urmărirea regelui tribalilor Syrmos, care se
retrăsese pe o insulă a fluviului, „Alexandru - scrie Arrian hotărâsă treacă Istrul împotriva geţilor, care locuiau dincolo de
Istru, deoarece îi vedea că sunt adunaţi acolo în număr mare...
(Erau
Erau acolo vreo patru mii de călăreţi, iar pedestraşi peste zece
mii)”.
)”. În cursul nopţii, armata lui Alexandru cel Mare a trecut
fluviul, iar în zori ostaşii săi au pornit prin lanuri înalte de grâu,
pe care, pentru a putea înainta, trebuiau să le culce la pământ cu
suliţele, îndreptându-se
se spre un oraş (identificat de arheologi cu
Zimnicea) ce se afla la o distanţă de o „parasangă" (aproximativ
5 km) de fluviu. Văzându-i,
i, locuitorii au părăsit în grabă
oraşul.De fapt, cum se deduce tot din relatarea lui Arrian,
lucrurile nu s-au
au petrecut chiar în felul acesta. Geţii au vrut întâi
să opună rezistenţă armată. Dar după ce au văzut că „„lăsând în
frunte pe călăreţi, Alexandru duce în grabă falanga de-a
de lungul
fluviului,pentru ca nu cumva pedestraşii(macedonenilor)
(macedonenilor)să fie
încercuiţi de geţii care stăteau la pândă, geţii părăsiră şi
oraşul”.Două informaţii ne reţin îndeosebi atenţia.
enţia. Mai întâi că
geţii erau în număr mare: 14.000 luptători, apoi că dovedeau o
bună cunoaştere a tacticii militare, încercând să încercuiască şi
să surprindă pe inamic.Fără îndoială că adunarea la un loc a
unui număr de 14 000 luptători nu era la îndemâna
âna unei singure
aşezări sau chiar a unui trib. Potrivit unui calcul făcut de
Alexandru Vulpe, o comunitate tribală din acel timp putea
furniza aproximativ 200 luptători. Pentru a se aduna laolaltă
14.000, trebuia ca şaptezeci asemenea comunităţi să
să-şi unească
forţele! Peretu se află în câmpia teleormăneană, nu departe de
Zimnicea - aşezarea în care cercetătorii de azi presupun că a
avut loc înfruntarea dintre geţi şi Alexandru cel Mare. Situate în
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acelaşi cadru geografic, cele două aşezări făceau parte aşa
aşadar
din aceeaşi mare comunitate tribală, capabilă, cum am văzut, să
adune împreună mai multe mii de luptători.Corelate, cele două
categorii de informaţii - tezaurul de la Peretu şi relatarea lui
Arrian - se dovedesc complementare. Numai un principe sau
basileu
ileu bogat şi puternic (aşa cum ni-l
ni arată fastuosul tumul
funerar de la Peretu) putea aduna sub comanda sa atâţia
luptători, iar pe de altă parte doar o uniune tribală de agricultori
(cu bogate holde de grâu), de pescari şi negustori (cum ni-i
ni arată
alte informaţii ale lui Arrian) ar fi fost capabilă să-şi
să cinstească
comandanţii potrivit rangului lor.
Tezaurul de la Peretu ne dezvăluie deci existenţa în
sec. IV î.Hr.a unei puternice formaţiuni sociale geto
geto-dacice în
câmpia teleormăneană. În a doua jumătate a veacului, această
formaţiune - poate o uniune tribală, poate un regat de tipul celui
condus de Dromihete - a continuat să se dezvolte, ajungând să
se înfrunte, în timpul unui urmaş al celui înmormântat la Peretu,
cu puternicul rege Alexandru al Macedoniei,
Macedoni cel care, doar peste
câţiva ani, va încerca temerara acţiune de cucerire a lumii
cunoscute atunci.

Elemente componente ale Tezauruluide la Peretu - Pirum (Teleorman).
Coiful Frăției
ției Getice, cu Stema Basarabă a Mamei Gaya Vultureanca și
cele două fiale – vase de argint.

O acțiune
țiune actuală de reconstituire a Mormântului Frăției
Geticede la Peretu (Teleorman) pe loca
locația inițială sau în
apropierea sa, ce poate deveni muzeu, asemănător modelelor
mormintelor tumulare din Bulgaria, va cre
crește interesul turistic
în zonă și va contribui la mediatizarea adevăratei istorii a
strămoșilor noștrii geto-daci.
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Murus dacicus – model grecesc perfecţionat

Piesele întregului Tezaur princiar getic al Frăției
ției de la Peretu
Peretu- Pirum
(Teleorman)

Pentru realizarea sa identică poate fi folosită reconstituirea
acestuia aflată la Muzeul de Istorie a României,
României dar și studiile
apărute în urma săpăturilor științifice de cercetare efectuate în
anul descoperirii. Interesantă ar fi și reconstituirea Mormântului
Frăției Getice de la Agighiol,, după descrierile care ss-au păstrat.
Prin aceste noi locații
ții turistice se va atrage un număr mai mare
de vizitatori, dornici de a cunoaște
ște istoria noastră antică, istorie
valoroasă și încă ne pusă în valoare.
Bibliografie:
țul Teleorman (din neolitic
Vînătoru P. Mariana, Vînătoru D. Marian - „Monografia comunei Peretu, județul
până în anul 1997)”, Peretu, 1997;
Nicolae Densușianu, „Istoria militarǎ a poporului roman”, ediție
ție îngrijitǎ și prefațatǎ de I. Oprișan,
Editura Vestala, 2002;
Berciu, Dumitru – „Arta traco-getică” – în „Biblioteca de archeology”,
”, v. 14, Bucharest, Editura
Academiei Republicii Socialiste România, pp 83-88;
Boroneanț, Vasile - „Noi discuții asupra coifurilor dinastice dacice” – în „Dacia
Dacia Magazin
Magazin”, I, 2003, p.11..

Misterele zidului dacic, o construcţie unică
în Europa. Strămoşii noştri au inventat
fortificaţiile care nu au putut fi străpunse
de nicio armată a lumii antice
“Zidul dacic a fost considerat o minune inginereasc
inginerească a
lumii antice. Parte a fortificaţiilor cetăţilor dacice, „murus
dacicus“, cum era numit, părea inexpugnabil în faţa
maşinilor de război antice.

N

ici armata romană nu a reuşit să-ll doboare. Mare parte a
cetăţilor dacice care s-au
au constituit în inelul de
d apărare
al marii capitale a regatului geto-dac
dac din munţii Orăştie,
Sarmizegetusa Regia, au fost înconjurate de ziduri din piatră.
Dacologii, dar şi mulţi specialişti în arheologie au identificat la
structura de apărare a acestor cetăţi un anumit tip de ffortificaţie,
numit ”murus dacicus” sau în traducere liberă ”zidul dacic”.
Considerat o structură inginerească militară unicat în Europa,
zidurile ridicate de daci în special în Munţii Orăştiei s-au
s
dovedit practic inexpugnabile, mult peste tehnica militară a
acelor vremuri, o îmbunătăţire a zidurilor greceşti imposibil de
spart sau de distrus cu maşinile de război ale vremii.
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Dacii construiau puţin ziduri din piatră. Dar acolo unde au
făcut-o, spun istoricii, aproape
pe au atins perfecţiunea.
Majoritatea cetăţilor dacice de pe teritoriul României erau
construite după metodele tradiţionale, moştenite de la triburile
tracice din Epoca Bronzului. Pe o zonă supraînăltaţă se
construia aşezarea, fiind apoi înconjurată de şanţuri
şan
de apărare,
valuri de pământ pe care în cele din urmă se ridicau palisade
groase din buşteni. Excepţia o reprezentau fortăreţele din zonele
montane, în special din munţii Orăştiei, acolo unde piatra se
găsea din belşug. În această zonă au fost identif
identificat de către
arheologi un anumit tip de fortificaţie unicat în Europa. I-au
I
spus ”murus dacicus” şi era deosebit de complex. Îl descrie
reputatul arheolog Hadrian Daicoviciu, în lucrarea sa ”Dacia de
la Burebista la cucerirea romană”. ”Acest sistem constructiv
constr
presupune două parametre din blocuri de piatră, formate cu un
emplecton din pământ cu pietriş compactat. Parametrele erau
consolidate cu bârne fixate în lăcaşe de forma cozii de
rândunică, cioplite în blocurile fiecărei asize”, preciza
arheologul. Descrierea
scrierea zidului dacic este prezentă şi la Dionisie
Pippidi în ”Dicţionarul de Istorie veche a României”, parametrii
fiind prezentaţi explicit. ”Murus Dacicus are de obicei o lăţime
de 3 metri şi înălţime de 4-5
5 metri. Era construit din două
rânduri de ziduri
uri din blocuri fasonate de calcar, legate între ele
prin bârne solide de lemn încastrate în blocurile de piatră în
nişte jgheaburi speciale săpate în piatră. Spaţiul dintre cele două
ziduri de piatră se umplea cu pământ şi piatră neprelucrată”.
Specialiştii
ii spun că acest tip de ziduri erau de inspiraţie
elenistică.
Practic, urmând modelul zidurilor ciclopice greceşti, cu
inspiraţia propriilor ingineri a rezultat ”murus dacicus„. Acelaşi
lucru este susţinut de Hadrian Daicoviciu, care spune că zidul
dacic a apărut prin retehnologizarea zidurilor de inspiraţie
elenistică, folosind piatra masivă din Munţii Orăştiei.
Murus dacicus, fortificaţiile inexpugnabile
Murus dacicus a apărut, spun istoricii, în perioada secolul I îHR
şi secolul I d Hr, practic pe parcusul
ul a 200 de ani, în perioada în
care ameninţarea romană se contura la Dunăre. Cel care ar fi
iniţiat ridicarea acestui tip de ziduri a fost Burebista, primul
mare rege al dacilor. Cu toate acestea, murus dacicus şi-a
şi găsit
vocaţia în timpul războaielor daco-romane
romane din perioada 101101
106, fiind folosit pentru a fortifica ”inima” regatului dac al lui
Decebal. Practic cu ”murus dacicus” au fost fortificate
Sarmisegetusa Regia şi cetăţile care o apărau: Luncani-Piatra
Luncani
Roşie, Costeşti-Blidaru, Costeşti-Cetăţuie,
Cetăţuie, C
Căpâlna şi Băniţa.
Despre aceste ziduri istoricii spun că erau inexpugnabile.
Maşinile de război antice precum balistele sau berbecii erau
practic inutile în faţa zidurilor dacice. ”Funcţia principală a
zidului în tehnica murus dacicus pare a fi militară, construcţiile
c
astfel ridicate fiind menite a rezista la atacuri şi asedii, fiind
cerute de anume necesităţi ale războiului. Rezistenţa dată de
structura solidă a lui murus dacicus este una deosebită, fiind
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greu de incendiat sau spart”, scrie în ”Murus dacic
dacicus, simbol al
războiului sau al păcii” Paul Pupeza.

Camille Jullian, istoric francez: „Imperiul
„
Dacilor stăpânea, de la Viena la Odesa,
cele mai importante…”
Jurn. Daniel ROXIN - Bucureşti

Drept dovadă stă povestea asedierii Sarmizegetusei în 106.
Cetatea a rezistat tuturor maşinilor de asediu romane şi chiar
incendierii. A cedat doar în faţa trădării dacului Bacilis, care a
arătat romanilor rezervele de apă ale cetăţii.
Murus dacicus – Simbol al puterii
Paradoxal, deşi ”murus dacicus” rezistau la asedii prelungite şi
practic nu putea fi distruse cu ajutorul tehnicii militare antice,
cetăţile dacice nu erau foarte bine pregătite pentru asedii.
as
Specialiştii spun că spaţiul mic din interiorul zidurilor şi lipsa
unor rezerve importante de apă le făcea doar bastioane de
apărare temporare, unde garnizoana nu putea rezista mult
timp.”Cetăţile dacice au elemente de fortificare solide, dar ele
nu par făcute pentru a rezista mult timp unui asediu. Suprafaţa
utilă din interiorul lor nu este foarte mare, numărul apărătorilor
fiind reduse de spaţiul mic. Totodată, în interiorul cetăţilor nu ssau descoperit instalaţii pentru depozitarea apei”, scrie Pau
Paul
Pupeza.
În schimb, pentru aceşti specialişti, cetăţile cu ”murus dacicus”
par să aibă o puternică funcţie ideologică. Sunt, prin
impenetrabilitatea lor, un simbol al puterii basileilor dacici,
drept dovadă stând şi turnurile-locuinţă
locuinţă din interiorul acest
acestora.
Majoritatea aşezărilor erau din lemn şi pământ, în timp ce
”inima” stăpânirii dacice era dăltuită în piatră, înconjurată de
”murus dacicus”, zise şi zidurile zeilor, care nu pot fi pătrunse
de forţa omenească.”[1]
SURSE
1.

2.

http://adevarul.ro/locale/botosani/misterele-zidului
zidului-dacicconstructie-unica-europa-stramosii-inventat-fortificatiile
fortificatiile-nu-pututstrapunse-nicio-armata-lumii-antice1_5535187acfbe376e355a738f/index.html
Foto: romaniadevis.ro

24

Camille Jullian este un istoric francez care a publicat
intre 1907 si 1928 primul studiu stiintific despre istoria
galilor.

I

n studiul sau „Histoire de la Gaule”,
e”, in capitolul Popoarele
vechi ale Europei, Camille Jullian face o scurta referire si la
„Imperiul dacilor”:

„Un complex de împrejurări fericite şi câţiva şefi abili făcuseră
din daci, pe vremea lui Pompei, cea mai mare putere a Europei.
Olbia, care rezistase
stase la cinci secole de asalturi barbare, fu
cucerită şi distrusă – şi de atunci înainte dacii, stăpâni ai
Mării, ai gurilor marilor fluvii şi stăpâni peste pământurile
roditoare din sudul Rusiei, putură ridica pretenţii pentru un rol
suveran. Pe Dunăre, urcară spre Europa Centrală. Înfrânseră
repede pe galii scordisci din părţile Belgradului, cucerind
câmpia Ungariei de astăzi, de la ultimii moştenitori ai celtului
Segovesc. Împinseră pe Boii din Boemia şi pe Noricii din Stiria.
Sabii fură bătuţi în lupte sângeroase. (…)
De la Viena la Odesa, imperiul dacilor stăpânea cele mai
importante vaduri de comerţ, ca şi pământurile cu solul şi
subsolul cel mai bogat din Europa Centrală. În jurul lui
Buerebista (“el nu fu niciodată învins”) şi al lui Deceneu dacii
delirară de entuziasm şi de încredere în puterea lor, vreme de
trei decenii.” (Camille Jullian, Histoire de la Gaule, Paris,
1920-26, în Prefaţă şi în cap. I, Popoarele vechi ale Europei).
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Atât de tare au fost romanizați
ți geto-dacii
geto
încât în secolul IV încăă se războiau cu
romanii!
Ce spun izvoarele istorice…
Așa
șa cum spuneam și altădată, teoria romanizării geto
getodacilor este atât de neștiințifică,
științifică, de absurdă, încât nici măcar un
copil de 16 ani, bine informat, nu o poate lua în serios. A ne
imagina că o populație
ție liberă, aflată și la peste 500 de Km în
afara Imperiului Roman (din teritoriul geto-dacic
dacic nord dunărean
a fost cucerit cel mult un sfert), a renunțat
țat la propria limbă, la
propriile tradiții,
ții, la propria cultură, fascinată de “superioritatea”
romanilor,
omanilor, cu care se lupta cu regularitate, de altfel, este un
exercițiu ridicol de imaginație.
Atât în timpul stăpânirii romane, cât și după aceea, geto
geto-dacii au
purtat zeci de războaie cu Imperiul Roman, războaie despre care
apologeții romanizării nu preaa vorbesc, că le strică
demonstrația…
La un astfel de eveniment facem trimitere și în acest articol.
Astfel, descoperim un text scris spre sfârșitul
șitul secolului IV de
poetul latin Claudius Claudianus (370 – 404 AD), intitulat “In
Rufinum” (Flavius Rufinus a fost prefectul pretorian al
Imperiului Roman de Rasarit). În acest poem Dacii și Geții sunt
mentionati de mai multe ori, ca adversari ai Romei, ceea ce
dovedește
ște că ei nu au dispărut din istorie și nici nu au rămas o
colonie romană cu o populație romanizată.
Iată un fragment din lucrarea In Rufinum: “Mărșăluiește
împotriva noastră o hoardă mixtă de Sarma
Sarmați și DACI,
Masageții care-și
și rănesc cu cruzime caii, ca sa poată bea
sângele lor, Alanii care sparg gheață
ță si beau apele lacului
Maeotis, Gelonii care-și tatuează
atuează membrele: ace
aceștia formează
armata lui Rufinus. Și el împiedică înfrângerea lor; el crează
întârzieri și amână sezonul potrivit pentru luptă. Căci atunci
când mâna ta dreaptă, Stilicho, a împrăștiat triburile Getice și
a răzbunat moartea fratelui tăuu general, atunci când o secțiune
sec
din armata lui Rufinus a fost astfel slăbită și făcută o pradă
ușoară,
șoară, atunci acel trădător, care a conspirat cu Getii, l-a
păcălit pe împărat și a amânat imediat ziua de luptă, plănuind
să se alieze cu Hunii, care, așa cum știa el, doreau să lupte și
să se alăture de grabă dușmanilor Romei.”

Traducerea din latină în engleză realizată de Maurice Platnauer:
“Claudian with an English Translation by Maurice Platnauer” There march
against us a mixed horde of Sarmatians and Dacians,
acians, the Massagetes who
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cruelly wound their horses that they may drink their blood, the Alans who break
the ice and drink the waters of Maeotis’ lake, and the Geloni who tattoo their
limbs : these form Rufinus’ army. And he brooks not their defeat ; he frames
delays and postpones the fitting season for battle. For when thy right hand,
Stilicho, had scattered the Getic bands and avenged the death of thy brother
general, when one section of Rufinus’ army was thus weakened and made an
easy prey, then that foul
oul traitor, that conspirator with the Getae, tricked the
emperor and put off the instant day of battle, meaning to ally himself with the
Huns, who, as he knew, would fight and quickly join the enemies of Rome.”

Dacia, mai iscoditori şi impetuoşi jurnaliştii
jurnaliş decât
cercetătorii, oamenii de ştiinţă din România,
savanţii străini decât autohtonii în cunoaşterea
trecutului dacic
Jurn. Ion N. OPREA - Iaşi
După cum se ştie, printre altele, sunt autorul volumelor
„Dacii la ei acasă”, 2014, 349 pagini,„Dacii şşi noi. Comentarii”,
2015, 314 pagini, Editura PIM, Iaşi, „Dacia preistorică de N.
Densuşeanu”, 2016, 362 pagini, „Firul Daciei Mari”, 2017,
372 pagini,Editura Armonii Culturale--Adjud, prilej ca să ajung
la concluzia din titlu.
In volumele citate, ca şii în multe articole publicate, mai cu
seamă în revista Luceafărul-Botoşani,
Botoşani, mereu am evidenţiat
activitatea de cercetători, în special a reporterilor de la revista
„Formula AS” - despre care am şi declarat, adesea m-am
m
inspirat ori am împrumutat câte ceva, - care, în călătoriile lur de
documentare, mai ales în Ţările Baltice, dar şi în Polonia,
Ucraina, Rusia, Franţa, Spania, Portugalia, Suedia, pe unde au
călătorit şi au mai şi rămas dacii, căutându-le
căutându urmele, bătând
drumuri întinse, căutând oameni, deschizându-le
de
uşile şi
sufletele, pentru a afla şi a ne spune şi nouă, cum trăiesc ei, care
le sunt obiceiurile, cum folosesc limba veche, cum îi ajută
şcoala, unde s-aa dus aurul, argintul şi alte bogăţii dacice, ce ss-a
făcut cu ele, cum sunt administrate, care sunt legăturile lor
astăzi cu România, patria de origine...
In acelaşi timp, cu bucurie, referindu-mă
referindu
la obârşia poporului
român, am scris despre renaşterea spiritului dacic, despre
fenomenul mai nou, despre Congresele internaţionale de
Dacologie desfăşurate
făşurate în România, despre cuvintele ce ss-au
rostit acolo, de mare apreciere mai ales ale participanţilor nu
străini de România: din SUA, Rusia şi chiar de către românii
stabiliţi peste hotare dar rămaşi mari prieteni cu biblioteca, cu
şantierele arheologice...Nu
gice...Nu rareori, mi
mi-am pus chiar şi
întrebarea, de ce nu fac asemenea muncă, istovitoare şi
cercetătorii în ştiinţe, cei din Academia Română, de la
Institutele de specialitate, conducătorii şi ofertanţii de titluri
ştiinţifice, discipolii lor să facă ce realizează lună de lună, şi mai
des, inimoşii de la „Formula AS”,cercetare
cercetare academică de data
aceasta!
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Fireşte, sunt mari rezultatele muncii cercetătorilor noştri, dar
cărţile tipărite, inclusiv ale mele, spun că cercetarea ni-i tare
deficitară, lucru pe care, prin intermediul, tot al revistei la care
m-am referit, de la truditorii ei, cu sprijinul Aurorii Peţan,
cercetătoare, istoric, preşedinta Fundaţiei Dacica, că cercetarea
care se face în România, finanţată de Ministerul Culturii este
empirică, de suprafaţă, ca prin anii 1800, că domină spiritul
familiei Daicoviciu, neprofesionistă şi, mai rău, igoist,
individualist, străin colaborării internaţionale...

Martor în acest sens sunt spusele profesorului Karl Strobel,
profesor la Universitatea Klagenfurt din Austria, unde sunt
găzduite mari cantităţi din aurul dacic, care în două numere din
„AS”, nr, 1336 şi 1340, 2018, spune ceea ce n-am citit scris de
vreun profesor de-acasă, român. Domnia-sa evidenţiază
cercetarea de la Sîntana-Mare, dar cum dacii au populat mai cu
seamă Carpaţii, unde, din cale vrăjmaşilor, şi-au luat şi bogăţiile
– aurul, argintul, cuprul, dar mai ales fierul – dus la
Sarmizegetusa ori în Munţii Orăştiei, ca să le ascundă, ne arată
şi ne critică pentru că, după atâta timp, n-am reuşit, încă, să
aflăm mai profund misterele moştenirii dacice.
... „Sunt unul dintre criticii arheologilor de la Cluj care fac
săpăturile la Sarmizegetuza. Eu cred că acolo e nevoie urgent de
o schimbare, pentru că, fac cercetări în acelaşi fel cum se făceau
pe vremea lui Daicoviciu, în anii 50. Or, Daicoviciu, ca şi fiul
său, erau nişte arheologi diletanţi, nu aveau pregătirea necesară
sau, oricum, nu aveau pregătirea arheologică de azi. Din păcate,
cei de la Cluj îl glorifică pe Daicoviciu şi le este foarte greu să
accepte o atitudine critică faţă de ceea ce a făcut el. Aş zice că
la Sarmizegetuza este nevoie de un proiect internaţional. Pe
această temă am luat legătura şi cu Institutul pentru Patrimoniu
din România. Eu consider o mare ruşine că până la această oră
încă nu se cunoaşte zona cetăţilor dacice. Acolo, de fapt, s-a
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cercetat foarte puţin, sub 10% din suprafaţă! Avem zeci de
terase şi construcţii pe Valea Anineşului, pe Valea Mică sau în
Muntele Şesului, şi nimic nu s-a cercetat în acele zone! Astăzi
sunt atâtea metode moderne de cercetare, începând de la radar
Leader, încât se poate face o cercetare serioasă acolo (…). Este
foarte important să cunoaştem ce e în zona Sarmizegetuzei, este
un subiect de interes internaţional, nu doar local. Vă dau un
exemplu: cetatea de la Piatra Roşie. Acolo a fost o singură
săpătură arheologică făcută de Constantin Daicoviciu, timp de
două luni. Nu s-a săpat cu metodă arheologică, a fost un haos în
cercetare, iar planul publicat al descoperirilor de acolo este o
ficţiune totală: măsurătorile sunt greşite, cronologia este
eronată, stratigrafia nu este clară. Din păcate, tot ce ştim de
acolo este că au fost săpături ilegale, şi în felul acesta au fost
sustrase celebrele scuturi de fier şi monede. Cum să dezlegi
misterul civilizaţiei dacice în felul acesta?”.
Întrebare nu doar incitantă, dar şi revista condamnă, arheologii
au astăzi la dispoziţie aparate de performanţă care pot arăta ce
se află la zece centimetri de pământ, până la mari adâncimi, dar,
curios lucru, detectoarele de metal sunt folosite de braconieri
dar arheologilor li se interzice utilizarea în munca lor. Apoi, la
Piatra Roşie cercetarea a rămas la nivelul anului 1949!
Explicabil, dar deloc bine, şi faptul că arheologul britanic Kris
Lockyear care acum 15 ani a insistat să se publice prioritar toate
rapoartele în urma săpăturilor, propunerea nu i s-a realizat nici
azi. Însuşi cercetătorul clujean Coriolan Opreanu critica dur
metodele de cercetare utilizate la Sarmizegetusa Regia. Şi, de
cercetarea arheologică, nu ar trebui să se ocupe, oare, şi să
răspundă şi Ministerul Cercetării?, punem noi altă întrebare.
Exemplu de egoism şi individualism, de necooperare tot de la
prof. Karl Strobel aflăm: „Vin destul de des în România, pentru
a dialoga cu cercetătorii români. Anul acesta am fost la o
conferinţă unde am fost mirat să aflu că arheologii de la
Sarmizegetusa au săpat anul acesta... trei gropi de 2 pe 3 metri.
Care de altfel fuseseră săpate în 1805, de oamenii fiscului
austriac, în acelaşi loc! Dacă se cercetează în felul acesta, cu
siguranţă nu vom afla nimic nou despre daci prea curând. La
conferinţă am discutat despre realitate şi ficţiune în arheologia
românească. Din păcate, în ciuda invitaţiei, celor ce sapă la
Sarmizegetusa le-a fost interzis să vină la o astfel de conferinţă!
Imi pare rău de această lipsă de deschidere la dialog. Domnul
Gelu Florea, responsabilul cercetărilor arheologice de la
Sarmizegetusa, cred că în curând se va retrage de pe şantier şi se
pare că în locul său va veni domnul Răzvan Mateescu. Din
păcate, domnul Mateescu – nu doar că este un arheolog foarte
slab, dar este şi genul de om care nu acceptă păreri sau idei
diferite de ale domniei sale. Intr-o conferinţă în Cluj, după ce
mi-am expus punctul de vedere, mi-a strigat că sunt un
eretic...Să sperăm că în cercetarea dacilor o să fie loc pentru
dialog, pentru o arheologie modernă şi, poate, printr-o misiune
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internaţională, o să scoatem la lumină istoria veche a românilor
şi a Europei”.
De acord, orice monument UNESCO
CO cere grijă şi
preocupare ocroritoare internaţională, socotim şi noi,
independenţii de anumite interese oculte (INO)!

Povestea REALĂ a sabiei înfipte în stâncă
și a mănăstirii construite în jurul acesteia
traducere și adapare: Radu UNGUREANU

Când citim vorbe ca cele scrise de un austriac, prof. univ. Karl
Strobel de la Klagenfurt - unde face mulţi bani aurul dacic
colectat din Munţii Orăştiei şi din multe alte locuri ale vechii
Dacii-România – nu-mi
mi daţi dreptate, mie, românul, să-mi
să
pun
întrebări ca cele din titlul de faţă şi să acuz că profesori români,
unii academicieni, organizatori şi conducători de doctorate, nu
pretind
nd discipolilor lor, bursieri cu sume substanţiale, teme cu
subiect dacic, să devină în bibliotecile lumii, cum a fost
odinioară N. Densuşeanu în prezilele lui 1900, când colecta
datele pentru DACIA PREISTORICĂ, nişte căutători ai
oamenilor şi operei strămoşilor noştri – DACII -, cum se
evidenţiază astăzi jurnaliştîi de la „Formula AS”, îndrăgiţi de-o
de
lume?
Îmi susţin oricând articolul publicat în Luceafărul la 17 iunie
2016 „Carte de istorie premiată (pentru debut, Premiul Naţional,
2015) la Iaşi, Despre preistorie, fără „Dacia preistorică” a lui N.
Densuşeanu, „Pierit-au
au Dacii” a lui B. P. Haşdeu, tăbliţele de la
Tărtăria şi Sinaia, relevăm-relevăm, dar când mai vin tinerii cu
opiniile lor să ne prezinte faţa adevărată despre obârşia
poporului român?”, carte scrisă de Alexandru Istrate, cercetător
ştiinţific la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”,
”, intitulată „De
„ la
gustul pentru trecut şi cercetarea istoriei. Vestigii, călătorii şi
colecţionari în România celei de-aa doua jumătăţi a secolului
XIX”, Editura Universităţii „Alexandru
Alexandru Ioan Cuza
Cuza”, Iaşi, 2015,
Colecţia Historica, pentru mine o carte necompletă...
Călător cu inima, mereu pe urmele dacilor, jurnalist cu vechi
state în munca aceasta, cum să nu mă neliniştească şi modul
cum se organizează şi se realizează,
lizează, mai cu seamă la Iaşi,
decernarea premiilor literare şi ştiinţifice?!

Povestea regelui Arthur și a legendarei
legen
săbii Excalibur,
pe care ar fi scos-o dintr-oo stâncă pentru a-și
a dovedi dreptul
divin la tron, este bine cunoscută. Dar ceea ce este fic
ficțiune
pentru britanici, este un fapt real pentru italienii din
Montesiepi.

P

otrivit legendei locale, sabia din stâncă,
st
care este păstrată
la mănăstirea San Galgano, i-ar
ar fi aparținut
apar
unui cavaler
din Toscana din secolul al XII-lea
lea care, după ce ar fi fost
vizitat de către Arhanghelul Mihail, a renunțat
renun
la viața de
violență
ță și pofte trupești în favoarea unui vieți simple
sim
de
călugăr.
La scurt timp după ce a avut această viziune, un cal rătăcit ll-ar
fi dus pe Guidotti chiar în locul pe care-l
care văzuse în viziune.
Legenda spune că pustnicul a dorit să marcheze momentul
punând în locul respectiv o cruce. Neavând nimic de lemn
lem la
îndemână, Guidotti şi-ar
ar fi înfipt sabia în piatră, exact ca
ca-n
viziune. Aceasta s-aa blocat acolo şi a rămas aşa până în zilele
noastre. Guidotti a fost declarat sfânt în anul 1185 de Papa
Lucius al III-lea,
lea, la doar un an după ce a trecut la cele veșnice.
ve
“Sabia a fost considerată un fals timp de mai mul
mulți ani, însă
cercetările noastre de datare a metalului, efectuate în anul 2001,
au indicat originea medievală a acesteia. Compoziția
Compozi metalului
nu arată prezența
ța unor aliaje moderne, iar stilul sabiei
corespunde
espunde cu o arma a secolului al
al-XII-lea. Acum ne
concentrăm pe descoperirea trupului cavalerului despre care
credem că ar fi îngropat tot în acest lăca
lăcaș de cult. Cu ajutorul
tehnologiei moderne am observat o încăpere, un tunel ascuns
sub mănăstire. Acesta ar putea fi mormântul lui Galgano, vechi
de probabil 800 de ani”, a declarat, Luigi Garlaschelli,
cercetător la Universitatea Pavia.
Sabia lui Galgano Guidotti ar fi fost înfiptă în piatra în anul
1180, iar mănăstirea Galgano ar fi fost construită ulterio
ulterior în
jurul acestui artefact. Potrivit relatărilor, numeroşi oameni au
încercat să fure sabia, dar fără succes. În capelă pot fi văzute
mâinile mumificate ale unui hoţ care a încercat să scoată sabia
din piatră, dar a fost atacat și ucis de de lupi.
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C

u această ocazie, Jandarmeria Română împreună
autorităţile locale au organizat un ceremonial militar şi
religios în Piaţa Tricolorului. Sabia a plecat apoi, către
Sibiu, unde în prezența
ța a mii de persoane, sab
sabia a fost
binecuvântată la Catedrala Mitropolitană de către Mitropolitul
Ardealului, Î.P.S. Laurențiu
țiu Streza și de către un sobor de
preoți.
ți. După aceea, chiar în ziua marii sărbători a Sfântul
Apostol Andrei, ocrotitorul României, sabia cu o însemnătate
deosebită
osebită pentru istoria poporului român a ajuns la sediul
Inspectoratului Județean
țean de Jandarmi „Nicolae Titulescu"
Brașov.
șov. În Ziua Naţională a României, aceasta a fost expusă în
loc de cinste în cadrul defilării militare din centrul Bra
Brașovului.
Obiect al unității
ții românilor, Sabia lui Ştefan cel Mare a fost
„purtată" de militari, la parada
ada de 1 Decembrie de la
Braşov
Replica sabiei lui Ştefan cel Mare şi Sfânt a fost adusă în ţară în
urma demersurilor efectuate de către patrio
patrioții români din cadrul
Jandarmerieii Române, Ordinului Militar Creştin Ortodox Sfânta
Maria şi Casei de Comerţ Balcanice cu sediul la Braşov, fiind
donată de către Muzeul Topkapi din Istanbul.

sursa: https://www.amusingplanet.com/2018/10/galgano-guidotti
guidotti-and-sword-instone.html

Spada lui Ştefan cel Mare - simbol al
unităţii şi identităţii naţionale

„Așa
șa cum simt toți românii cu dragoste de neam și țară, la
rândul meu, am sperat și cred cu tărie, că va veni o vreme când
acest artefact de o însemnătate majoră pentru noi românii se va
întoarce în ţară. Chiar dacă acum, cu mari sacrificii, am reușit
reu
aducerea doar a unei replici a acestei săbii celebre a
domnitorului nostru Ştefan cel Mare și Sfânt, consider că este
un gest de onoare deosebit de mărețț făcut de un grup de patrioți
inimoși,
și, gest care generează o serie de evenimente foarte
importante pentru a marca 100 de ani de unitate pentru națiunea
na
română. Mai mult ca oricând, în acest An Centenar, no
noi, toți cei
care simțim,
țim, gândim şi trăim româneşte, suntem datori moral
față
ță de jertfa supremă a înaintașilor noștri să demonstrăm că
suntem buni români și că le ducem cu cinste mai departe
memoria. La mulți
ți ani națiune română din partea marii familii a
Jandarmeriei Naționale
ționale Române". (Colonel Cristian Elly
Paliștan,
ștan, inspectorul șef al IJJ „Nicolae Titulescu" Brașov).
„Aducerea acestui simbol drag românilor în an Centenar nu
este decât un arc peste timp al continuității
continuită noastre bimilenare
în aceste teritorii. Sabia lui Ștefan se așează alături de grifonii
din sigiliul marelui Mihai Viteazul, ca semn și predicții pentru
viitor, din trecut, al Daciei libere, unite și indivizibile". (Prof.
dr. Liviu Pandele, președintele
ședintele Casei de Comerț Balcanice).
Moment de închinăciune
chinăciune

Cu prilejul aniversării Centenarului României Mari,
Jandarmeria Română, în colaborare cu Casa de Comerţ
Balcanică şi Ordinul Militar Creştin Ortodox „Sfânta
Maria" au făcut un cadou Poporului Român: o replică a
spadei lui Ştefan cel Mare, adusă din Turcia,
ia, a ajuns, joi 29
noiembrie, la Giurgiu.
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Pentru marcarea unităţii de neam şi de credinţă, după parada din
Ziua Centenarului României Mari de la 1 Decembrie din centrul
Brașovului,
șovului, în cadrul unui impresionant ceremonial realizat de
către preoții
ții parohi, Eugen și Ciprian Comșulea și de către
c
preotul militar Ion Epaminond Boroșș din cadrul I.J.J. „Nicolae
Titulescu" Brașov,
șov, replica sabiei lui Ştefan a fost așezată spre
închinare alături de steagul tricolor brodat cu icoana lui Ştefan
cel Mare şi Sfânt placată cu foiță
ță de aur, înfățișându-l
înfățișându pe acesta,
la Biserica Schimbarea la Față
ță din Braşov.
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Spada voievodului Ştefan cel Mare, o armă încărcată de
legendă, venerată şi temută de turci
Unul dintre cele mai importante artefacte din muzeul Topkapî
din Turcia este o armă. Mai precis, este spada voievodului
Ştefan cel Mare, o armă încărcată de legendă, venerată şi temută
de turci, construită din oţel special la indiciaţiile personale ale
voievodului. În muzeul Topkapî din Istanbul, fostul mare palat
al sultanilor otomani, în sala dedicată armelor, lângă o sabie
japoneză, se află o spadă moldovenească. Simplă şi cu lama
„muncită", atrage atenţie prin dimensiuni, dar mai ales prin
heraldica mânerului. Spada lui Ştefan cel Mare era tipic
moldovenească, un tipar de armă albă identificat de istorici ca
individualizându-se în Epoca Medievală : „Cu lamă dreaptă şi
două tăişuri, braţe drepte [...], cu o lungime de cca. 110 -130
cm, este atestată prin descoperirile arheologice, prezenţa ei în
scenele cu militari de pe frescele bisericilor moldoveneşti
ridicate şi pictate în parte în timpul domniei voievodului şi de o
serie de izvoare scrise. Astfel, acest tip de armă este confirmat
de spadele descoperite la Tg.Neamţ, la Deleni (jud. Iaşi), la
Cetatea Neamţului, sau de cele pictate la biserica din
Bălineşti"[1].
În mod particular, sabia lui Ştefan cel Mare se încadrează în
tiparul sabiei specifice moldoveneşti, utilizată cu două mâini şi
pentru care trebuia o forţă fizică extraordinară. Iată cu este
descrisă în mod precis de istoricul doctor Andrei Eşanu,
specialist în Evul Mediu. „Lama dreaptă cu două tăişuri cu
lungimea de 125 cm; pe ambele feţe ale spadei, în lungul lamei,
sunt făcute câte 3 şenţuleţe, cel din mijloc - mai lung, este
însoţit de alte două mai scurte, de o parte şi de alta. Spada
descrisă are vârf în formă de triunghi. Mânerul armei în formă
de fus, numit de specialişti « de două mâini », adică de apucat
cu ambele mâini, este înfăşurat cu fir argintiu, iar după alţi
istorici - cu fir de aur. Spada are gardă cu braţe drepte în formă
de cruce, terminate cu butoni conici. Mânerul cu cap în formă
de disc, care avea în mijloc un medalion, probabil o fi fost o
piatră scumpă sau un blazon, care a căzut, iar pe marginea
discului este gravată următoarea inscripţie cu caractere slavone,
pe o faţă: „† I|an´ ŞStefan´ voevoda g", pe revers este
continuată inscripţia: „ospodar´ zemli Moldavskoü"[2]. Spada
lui Ştefan cel Mare ar fi fost primită cadou de la Papă după
lupta de la Vaslui din 1475, când Ştefan s-a acoperit de glorie,
spulberând uriaşa armată otomană care intrase în Moldova.
Impresionat de faptele de arme ale voievodului, Papa Sixtus al
IV lea i-a conferit titlul de „Athleta Christi", dar şi două daruri,
un steag de luptă şi o sabie, (după unii istorici, cea prezentă
astăzi la Topkapî). La comanda Papei, sabia ar fi fost realizată
în atelierele armurierilor italieni, fiind binecuvântată personal
de Papă şi blagoslovită special la Roma, motiv pentru care i-au
fost atribuite şi calităţi magice.
O altă variantă este cea a făuririi spadei în atelierele italieneşti,
genoveze la comanda lui Ştefan cel Mare. Practic, voievodul a
dorit o spadă făcută de cei mai buni armurieri ai Europei şi a dat
o comandă specială. Istoricii se bazează pe corespondenţa
purtată de voievod cu genovezii, descoperită de Nicolae Iorga.
„Este interesant că documentul semnalat arată că cel care a
primit comanda, un oarecare Cristofor, asociatul atelierului
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care făcea astfel de piese, a răspuns că meşterii armurieri,
necunoscând acest tip de spadă, să trimită pe cineva în
Moldova pentru a se informa", preciza Carol Konig. Un
armurier genovez a fost trimis în consecinţă în Moldova pentru
a studia modelul de spadă moldovenească. În cele din urmă,
comanda voievodului ar fi fost onorată, genovezii predând o
armă făcută dintr-un oţel special, de Toledo, cel mai rezistent la
aceea vreme în Europa.
Istoricul Ştefan Gorovei, un specialist al epocii ştefaniene,
spune că sabia este, cel mai probabil, un semn al puterii şi că nu
a fost făcută de genovezi şi nici primită cadou de la Papă, ci
moştenită din tată-n fiu încă din vremea întemeierii Moldovei :
„S-ar putea ca şi sabia de la Topkapî din Istanbul, pe care
după criterii heraldice sigure am atribuit-o lui Dragoş Vodă
sau lui Sas Vodă-să fi îndeplinit un asemenea rol"[3]. Sabia era
ţinută în mod ritualic, de un înalt slujbaş, din neam de mari
boieri, numit „spătar", adică de la spată-sabie. În epoca lui
Ştefan cel Mare sunt atestaţi mai mulţi asemenea spătari, printre
care şi Seacâş, Bodea sau Vrânceanu. În aceste condiţii, sabia
nu ar fi fost folosită efectiv în luptă, eliminând riscul ca o
relicvă importantă a dinastiei şi un simbol domnesc de a fi
deteriorată sau pierdută. Despre cum ar fi ajuns spada lui Ştefan
cel Mare la turci există mai multe supoziţii, unele dintre acestea
fiind credibile. Se presupune că Ştefan cel Mare personal şi-ar fi
predat sabia turcilor, în momentul în care a acceptat să plătească
tribut. Este însă puţin probabil însă ca voievodul să fi renunţat
la simbolul dinastiei şi al moharhilor Moldovei. O altă variantă
şi de departe acceptată este jefuirea visteriei domneşti de către
turci. Acest eveniment s-ar fi întâmplat după 1538, când Petru
Rareş a fost alungat de campaniile de represalii ale lui Soliman
Magnificul. Domnul adus de turci Ştefan Lăcustă i-a lăsat pe
otomani să jefuiască tezaurul, luând cu ei şi spada voievodală.
De atunci, spada lui Ştefan cel Mare a stat în palatul sultanului.
Deşi au fost deschise tratative cu autorităţile turceşti pentru
aducerea spadei în România, inclusiv existând varianta unui
schimb de artefacte, arma a rămas la Istanbul. În muzeele
româneşti există doar copii ale celebrei arme.
Notă : Sabia lui Stefan cel Mare se află în patrimoniul
Muzeului Topkapî Sarayi din Istanbul, Turcia. În colectia de
arme a muzeului menţionat se mai afla alte doua spade
moldoveneşti din secolele al XV-XVI-lea, care prezintă
caracteristici asemănătoare celei a domnitorului Ştefan. Textul
prezentat este o adaptare după relatările ziarului Bună ziua
Braşov[4] şi articolul Misterele spadei lui Ştefan cel Mare[5] .
[1] Carol Konig (expert în armament medieval), Armamentul din dotarea oastei
Moldovei în timpul domniei lui Ştefan cel Mare.
[2] Andrei Eşanu, specialist în Evul Mediu, Spada lui Ştefan cel Mare",revista
„Accente", Chişinău, 2004.
[3] Ştefan Gorovei, „Muşatinii".
[4]https://adevarul.ro/locale/botosani/misterele-spadei-Stefan-mare-teribilaarma-manuita-voievod-era-confectionata-otel-special-fost-furata-turci1_55c1f8e4f5eaafab2c447b2d/index.html
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"Atacul de noapte" dintre Vlad Ţepeş şi
sultanul Mahomed al II-lea,
lea, o bătălie
uitată
Vasile LUPAŞC
L
Vlad Ţepeş rămâne una dintre cele mai cunoscute
personalităţi din istoria noastră. Caracterul
acterul său războinic şi
asocierea numelui său cu mitul lui Dracula au făcut din
domnitorul muntean un personaj de renume mondial, care
a stârnit un mare interes şi pentru istoricii de pe alte
meleaguri.

care era dosit în bibliotecile din Vatican. “Având în vedere
numărul mare de vase atacate şi arse de către Vlad Drăculea,
putem deduce că desfăşurarea de forţe a fost una impresionantă.
De asemenea, există motive întemeiate
ate să credem că au existat
şi alte acţiuni militare româneşti menite să consolideze victoriile
obţinute în iarna dintre anii 1461-1462
1461
şi să slăbească
capacitatea de acţiune a lui Mahomed în zona graniţei cu
Valahia”, mai spune Vasile Lupaşc. "Atacul de noapte"
n
dintre
Vlad Ţepeş şi sultanul Mahomed al II--lea reprezintă un moment
extrem de important în istoria ţării noastre, de aceea este
important să cunoaştem şi ceea ce istoria "omite" uneori să
consemneze.

Opera istorică a episcopului
Melchisedec Ştef
Ştefănescu

A

traşi de poveştile şi legendele din jurul lui Vlad Ţepeş,
o echipă de istorici din Germania, care se ocupă de 10
ani de studierea domnitorului, a descoperit într
într-o
arhivă din Mantova, Italia, că Ţepeş a purtat un mare război la
sud de Dunăre în perioada martie-aprilie
aprilie 1462, când Mahomed
a invadat Ţara Românească. Descoperirea este cu atât mai
importantă cu cât în istoria noastră "nu ştie" şi nu consemnează
nimic despre domnitorul Vlad Ţepeş în această perioadă
cuprinsă între iarna lui 1461 şi luna mai a anului 1462.
"Atacul de noapte", aşa cum apare descrisă
isă bătălia în arhivele
găsite în Italia, a fost o bătălie între o armată condusă de Vlad
Țepeș, domnul Țării Românești (Valahia) și o armată condusă
de sultanul Mahomed al II-lea
lea al Imperiului Otoman,
desfășurată
șurată pe drumul dintre Nicopole și cetatea de scaun
sc
a
Țării Românești, Târgoviște, în noaptea de 17 iunie 1462.
Campania a avut ca rezultat o victorie decisivă a românilor.
țial de la refuzul lui Vlad de a plăti tribut
Conflictul a pornit inițial
otomanilor și a escaladat după ce Vlad a invadat Bulgaria și a
tras în țeapă peste 23.000 de turci și bulgari. Mahomed a ridicat
o armată uriașă
șă cu obiectivul de a cuceri Țara Românească și a
o anexa la imperiul său. Cele două armate au avut mai multe
ciocniri, cea mai semnificativă fiind atacul de noapte în care
Țepeșș a atacat tabăra turcească în timpul nopții pentru a încerca
să-l ucidă pe sultan. Deși
și atacul a cauzat pierderi mari turcilor,
Mahomed a scăpat cu viață și și-aa continuat marșul
mar
spre
reședința
ședința de la Târgoviște, unde a dat peste alți 20.000 de turci
și bulgari trași
și în țeapă. Sultanul și armata sa au fost total
demoralizați și s-au retras din Țara Românească.
“Informaţiile provin din scrisoarea unui anume Cezar din
Florenţa către Lodovico Gonzaga. Scrisoarea a fost descoperită
de curând în Arhivele Statului
lui din Mantova de către un grup de
cercetători germani din care fac parte Albert Weber, vorbitor de
limba română şi Adrian Gheorghe, cercetător român stabilit în
Germania”, spune istoricul târgoviştean Vasile Lupaşc, cel care
a adus în ţară un manuscris vechi
echi legat de viaţa lui Vlad Ţepeş,
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Prof. Mariana CRISTEA –
Colegiul Tehnic Miron Costin din Roman
Secolul al XIX-lea
lea a fost
considerat secolul
naţionalităţilor, în care individul trebuia să se cunoască pe
sine prin intermediul istoriei naţiunii sale.
nteresul pentru istorie devenea definitoriu în epocă şi
trebuia pus în legătură cu ideea naţională,
naţională care găsea în
istoriografie o sursă inepuizabilă de argumente.
argumente Istoriei
noastre îi revenea acum misiunea de a sădi încredere în forţele
naţionale şi de a arăta popoarelor drepturile
drep
şi capacitatea
românilor.. Din acest motiv toate operele istorice din această
perioadă sunt pătrunse de un puternic sentiment naţional .
Acum, trebuia desfăşurată o adevărată campanie de investigare
şi cercetare a trecutului, de descoperire şi descifrare a
documentelor care se păstrau în diferite fonduri de arhive şi pe
la biserici, mănăstiri şi centre eparhiale.
Episcopului Melchisedec, om cu chemare ştiinţifică de
netăgăduit1, cum îl caracteriza N. Iorga, a cercetat cu multă
pasiune trecutul nostru istoric. Cărturar de prestigiu, călăuzit de
idei şi sentimente patriotice, s-aa angajat cu zel şi hotărâre în
această operă. Cu hărnicie, migală şi răbdare a cercetat
numeroase izvoare istorice, a citit şi a interpretat cronici,
hrisoave,
soave, inscripţii şi însemnări, a formulat ipoteze în legătură
cu diferite laturi ale istoriei româneşti şi a tras concluzii. Nu
este cu putinţă, susţinea el, progres fără cunoaşterea istoriei
noastre. Pretutindeni pe unde a călătorit, cu pasiunea sa pentru
pentr
trecut, a căutat şi cercetat documente, a descifrat pisanii votive
şi inscripţii, a citit manuscrise şi tipărituri vechi, însemnări de
pe obiecte şi cărţi de cult, a cercetat bibliotecile, îndeosebi cele
de la Neamţ, Iaşi şi Bucureşti. Rezultatul acesto
acestora a însemnat un
bogat şi variat material documentar, care ss-a concretizat în
numeroase şi valoroase lucrări, unele tipărite, altele rămase în
manuscris. Pentru el ca şi pentru mulţi alţi colegi de generaţie,
istoria a fost mijlocul de conştientizare a poporului
pop
pe linia
drepturilor sale la o viaţă liberă şi demnă. Cunoaşterea

I
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trecutului era indispensabilă. În viziunea episcopului
Melchisedec trecutul trebuia serios studiat şi cercetat, pentru că
el reprezintă izvorul autenticităţii. Nu a rupe cu trecutul,sublinia
marele ierarh, ci a ne lega mai stâns cu trecutul nostru, prin
studierea naţionalităţii noastre în toate ramurile ei, prin
luminile bărbaţilor din trecut, care au lucrat la fundarea
naţiunii noastre, prin virtuţile lor civile, religioase şi morale;
chiar greşelile lor sunt învăţătoare pentru noi spre a ne feri de
ele, ca unele ce aduc consecinţă funestă, iar nu să fim venetici
în ţara noastră, căci aceea însemnează a rupe cu trecutul şi să
fim reduşi a căsca gura când la Petersburg, când la
Constantinopol, când la Viena, când la Paris, şi ce se face pe
acolo, să facem şi noi ca maimuţele, şi totodată să credem că
facem progres în România.1
Pe de altă parte, el remarca lipsa de istorii speciale şi
detaliate, din care să se vadă modul în care s-a manifestat
activitatea şi viaţa în diferite ramuri ale arborelui naţional al
românilor; aceasta face o lacună foarte mare în existenţa noastră
naţională şi cu cât lumina se răspândeşte pe orizontul patriei, pe
atât această lipsă devine mai vizibilă şi mai simţită3.
Investigaţiile în arhive, la biserici, mănăstiri şi eparhii
se impuneau cu atât mai mult cu cât mai buna cunoaştere a
trecutului nu se putea face fără documente. În răstimpul dintre
anii 1861-1864, cât a activat ca locotenent de episcop la Huşi,
Melchisedec a cercetat cu interes documentele păstrate la
această eparhie în care a găsit un mare tezaur de ştiinţă istorică,
arheologică şi filologică4 referitor la istoria noastră naţională.
În prefaţa Chronicii Huşilor şi a episcopiei cu
aseminea numire, episcopul Melchisedec se referea la
necesitatea cunoaşterii istoriei, pe de o parte, iar pe de alta, la
legăturile dintre istoria naţională ca sinteză şi istoriile de
ramură. Avem multe opre istorice scrise atât de români cât şi de
străini, dar noi încă nu avem istoria, arăta el. Operele acestea se
ocupă exclusiv cu partea politică şi administrtivă a ţării5. O
istorie completă trebuie să abordeze nu numai chestiuni de
asemenea natură ci şi „lucrările dinlăuntru” cum le numise
cronicarul Ureche, adică „religia cu instituţiile sale, şcoala,
literatura cu operele sale, starea socială cu organismul său şi cu
moravurile bune şi rele, administraţia, justiţia, oastea, industria,
artele, agricultura şi alte ramuri în care se manifestă viaţa unei
naţiuni...6. Cu astfel de convingeri episcopul Melchisedec
răsfoia documente care biruiseră vitregia vremurilor ...scopul
nostru nu este altul decât a înlesni studiul istoriei naţionale,
adunând fapte şi documente izolate, coordonându-le după şirul
cronologic, arătând numele bărbaţilor ce au reprezentat la noi
biserica şi statul şi faptele lor ce s-au păstrat prin diferite

1 Constantin C. Diculescu , Episcopul Melchisedec . Studiu asupra vieţii şi
activităţii lui . Cu un portret şi escerpte din Corespondenţă , Bucureşti , 1908 ,
p. 84 .
2. Constantin C. Diculescu , op. cit. , p.13
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documente7. Acest lucru nu era deloc simplu şi ca la orice
început de drum greutăţile erau evidente. Conştient de greşelile
inerente începutului, episcopul Melchisedec se arăta îndatoritor
faţă de cei care i le vor sesiza respingând însă atitudinile
tendenţioase ... vom profita cu mare plăcere de orice lumini şi
coregeri ar aduce lucrării noastre critica sănătoasă, luminată şi
sinceră a oamenilor erudiţi, ni le vom apropia şi vom uza de ele
în viitoarea lucrare de această natură. Vom jeli însă şi vom
desconsidera atacurile nedemne şi pasionate ce ni s-ar adresa
de persoane care, în criticile lor, nu se conduc de principiile
ştiinţei şi ale moralei ci de alte consideraţiuni egoiste şi care pe
tăcute pretind a fi monopolizat ştiinţa numai în individualitatea
lor.2
Episcopul Melchisedec avea o viziune globală în ceea
ce privea istoria românilor. El făcea referiri la întreg teritoriul
locuit de daci, care au primit creştinismul de la începuturile
acestuia şi care s-a dezvoltat aici prin propriile puteri ale
poporului, astfel că în veacul al III-lea – după mărturia lui
Tertulian – Dacia era plină de creştini şi episcopii Daciei au
participat la primele sinoade ecumenice9.
Caracterul unitar al dezvoltării poporului român apare
în gândirea episcopului Melchisedec la adevărata sa voloare în
cadrul mişcării unioniste . Referindu-se la legăturile românilor
transilvăneni cu cei din Moldova şi Ţara Românească,
episcopul Melchisedec afirma: „Relaţiunile între românii de
dincolo şi de dincoace de Carpaţi, stabilite din vechime şi
continuate de-a pururea prin toate veacurile până şi în acest
actual, au fost foarte deaproape şi le pot numi frăţeşti. Ele se
întemeiau pe trei baze morale foarte puternice, care au constituit
bazele fundamentale ale oricărei naţiuni capabile de a se
dezvolta şi înflori; acestea sunt: identitatea naţională, identitatea
limbii şi identitatea religioasă. Afară de aceste baze, la strânsa
apropiere între românii ardeleni cu românii Principatelor
serveau şi alte interese ale vieţii, pentru amândouă părţile
binefăcătoare. Astfel erau:
1) Comerţul pentru care ardelenii aveau prin capitalele
şi prin toate oraşele Principatelor depozite de mărfuri ,
cuprinzătoare de toate obiectele necesare , mai ales pentru
trebuinţa sătenilor(...);
2) Ţăranii ardeleni , care trăiau în munţii Transilvaniei
sub denumirea de moţi , sau cum le ziceam noi ,mocani ,
necontenit umblau cu turmele lor prin Principate ori spre a ierna
, ori spre a văra, prin câmpiile Bărăganului şi ale Basarabiei ;

2 Melchisedec , Chronica Huşilor şi a Episcopiei cu aseminea numire,
Bucureşti, 1869 , p. V-VI.
4. Ibidem , p. VI
5. Ibidem, p. VI
6. Ibidem,p. VI
7. Ibidem , p.III
8. Ibidem, p. IV
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3) Între ardeleni şi românii de dincoace de Carpaţi erau
şi legături de rudenie de aproape sau mai depărtate, căci de la
întemeierea Principatelor Române n-au încetat emigrările
românilor din Ardeal în Principate şi contiună până şi astăzi (...)
. Emigrările de nenorociri publice precum : persecuţii politice şi
religioase, foamete, incendii, etc. Sunt în România multe sate
care astăzi poartă numele emigranţilor din Ardeal, au datini şi
obiceiuri ardeleneşti, conservate până astăzi. Pe de altă parte în
mănăstirile noaste în tot timpul s-au adăpostit ardeleni, care nu
mai aveau în ţara lor natală mănăstiri, căci le desfiinţase
propaganda calvină şi papistă . Mulţi dintre aceşti călugări
ardeleni ajungeau la înalte demnităţi bisericeşti în Principate şi
ajutau şi pe rudeniile lor din Ardeal. Românii de aici,priveau cu
bucurie la Principatele Române, ca la o adevărată ţară
românească şi o numesc până şi astăzi „ţară”, dând a înţelege
că, ei fiind sub jug străin n-au ţară în propriul înţeles, ci inima
lor este în ţara vecină, România, care este adevărata ţară a
românilor. De aceea şi românii din Principate totdeauna
9. Arhiva Sf. Sinod , Dosar nr. 75/1882 , f. 395 v. ; Alexandru
M. Ioniţă , Contribuţia episcopului Melchisedec Ştefănescu la
recunoaşterea autocefaliei Bisericii noastre , în „B.O.R.” , C III
(1985) , nr. 5-6 , p. 460.
aveau mare simpatie şi milă de românii din Ardeal, mai cu
seamă cei ortodocşi, şi la toată ocazia le-au dat ajutoare posibile
şi domnii şi ierarhii şi boierii şi în genere toţi după puterile
lor”10.
Pentru episcopul Melchisedec istoria Transilvaniei , cu
toate frământările sale , mai ales pe tărâm religios, face parte
integrantă din istoria neamului românesc şi a bisericii
strămoşeşti. Îl mâhnea profund faptul, că politicienii vremii se
intreseau doar de politică şi nu manifestau răspunderea necesară
pentru interesele naţionale ale poporului român . Termenul de
naţiune era bine definit în gândirea sa . Poporul românesc era
chemat să lupte pentru afirmarea năzuinţelor sale naţionale ,
îndreptăţite de istorie , adeverite de realităţile vieţii , trecute cu
vederea de cei ce nu le vedeau cu ochi buni , pentru că nu aveau
interesul . Pentru el românii de pe toate plaiurile strămoşeşti
erau o naţiune eroică , inteligentă , bogată , creştină şi capabilă a
se perfecţiona în bine , care de secole a luptat crâncen pentru
existenţa sa politică 11.
Melchisedec considera, că însăşi întemeierea statelor
feudale româneşti era expresia unei acţiuni comune a românilor
„care-şi adunară puterile lor şi după multe lupte şi vărsări de
sânge formară în România actuală , prin veacul al XIV-lea două
state române, unul în Muntenia, altul în Moldova, independente
de orice supremaţie străină”12.
Ca istoric, Melchisedec a acordat o importanţă majoră
bisericii . Biserica este forţa morală , este sufletul unei naţiuni –
afirma cu hotărâre el 13. Ea a avut un rol precumpănitor în viaţa
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poporului român .Marele episcop nu făcea deosebire între
istoria bisericii şi istoria statului, pentru a nu împărţi istoria .
Istoria statului român este în acelaşi timp şi istoria bisericii
româneşti, etapele de dezvoltare fiindu-le comune şi
intercondiţionându-se reciproc . „Istoria dezvoltării noastre
naţionale , scria Melchisedec , o putem rezuma în următorul
mod : latinismul ne-a aruncat şi lăsat în mijlocul popoarelor
barbare ; creştinismul , slavonismul şi grecismul ne-au
conservat şi luminat ; civilizaţia europeană ne-a format ca
naţiune distinsă prin cultura limbii ; românismul nostru ne-a
făcut naţiunea liberă şi independentă şi ne-a pus în rând cu
celelalte naţiuni ale Europei”14. 1
Vorbind despre episcopul Melchisedec ca istoric,
trebuie să subliniem că: s-a afirmat în special în domeniul
istoriei Bisericii Ortodoxe Române, dar el poate fi caracterizat
şi ca un istoric avizat, profund, obiectiv şi imparţial în
analizarea personajelor, a faptelor şi a evenimentelor. Se
numără printre puţinii care au acordat o atenţie deosebită
disciplinelor auxiliare, precum: cronologia, numismatica,
paleologia, epigrafia, arheologia, filologia ş.a.
Pentru istoriografia română, episcopul Melchisedec Ştefănescu
are meritul de a fi apreciat la fel ca şi B.P.Haşdeu, importanţa
cercetării vechilor documente slavone, a căror publicare a
început-o chiar cu prima sa lucrare: Cronica Huşilor şi a
Episcopiei cu asemenea numire
.
Principalele sale lucrări cu caracter istoric au fost:
Chronica Huşilor şi a Episcopiei cu aseminea
numire este cea dintâi lucrare de acest fel publicată la noi , ea
fiind consacrată unei eparhii . Curpinde un vast material
documentar în legătură cu istoria oraşului Huşi şi a episcopiei
din acest oraş , informaţii referitoare la instituţii , funcţii şi
forme de viaţă socială , economică şi politică de altădată . După
amănunte privind înfiinţarea Episcopiei Huşilor şi poziţia
acestui scaun eparhial în ierarhia bisericească a Moldovei
,autorul se ocupă de episcopii care au păstorit aici , înşirându-i
în ordine cronologică , şi de aspecte ale vieţii bisericeşti , iar
când este cazul dă unele lămuriri de ordin lingvistic , referitoare
la numele de locuri şi de persoane . Lucrarea cuprinde o seamă
de documente şi privită în ansamblu , are forma unui magazin
istoric .
Lipovenismul adică schismaticii sau răscolnicii şi
ereticii rusesci . Este o monografie istorică scrisă pe bază de
izvoare şi de informaţii directe şi constituie un instrument util
celui care doreşte să cunoască învăţătura şi practicile rascolului
1 Melchisedec , Biserica Ortodoxă în luptă cu protestantismul ... , p.66-67
11. Ibidem , Papismul şi starea actuală... , p. 85
12. Arhiva Sf. Sinod , Dosar nr. 75/1882 , f. 396 v. ; apud Cronica Episcopiei
Romanului şi Huşilor, IV, 1992, p. 356
13.Idem, Papismul şi starea actuală ... , p. 92
14. Idem . Cuvânt pentru Şcoala şi Biserica Română , în „B.O.R.” , X (1886) m
nr. 1 , p. 51. apud Cronica Episcopiei Romanului şi Huşilor, IV, 1992, p.358.
15. Eftimie al Romanului şi Huşilor, Episcopul Melchisedec Ştefănescu. Viaţa şi
înfăptuirile sale , Roman, 1982, p. 76.
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, ramificaţiile şi formele de organizare ale acestei schisme .
Episcopul Melchisedec constata în 1871 că , situaţia lipovenilor
era , relativ , străină românilor. Unii o înţelegeau pe linie
politică , lipovenii fiind consideraţi victime , iar alţii făceau caz
de prezenţa lor la noi , ca urmare a libertăţilor acordate de statul
român în urma Convenţiei de la Paris din anul 1858 . Vizând
noua organizare a României, convenţia acorda drepturi politice
tuturor locuitorilor de orice rit creştin . Peste aşteptările lor,
lipovenii s-au văzut egali cu românii în toate privinţele, dar nu
respectau legile. Erau împotriva şcolii, armatei şi a introducerii
actelor de stare civilă; refuzau pomenirea numelui domnitorului
la Sfânta Liturghie şi organizau demonstraţii, solicitând
protecţia sultanului. Această monografie reprezenta la noi, cea
mai completă scriere despre lipovenism15.
Chrnoica Romanului şi a Episcopiei de Roman
cuprinde două părţi (partea I cu 352 pagini şi partea a II-a cu
239 pagini) apare la Bucureşti în anii 1874-1875„compusă după
documente naţional-române şi streine, edite şi inedite”, această
operă a avut drept scop „a înlesni studiul istoriei naţionale”.
Melchisedec folosind aceeaşi metodă de lucru ca şi la
monografia Huşilor tratează mai întâi despre originea şi
vechimea aşezării, apoi prezintă istoricul Episcopiei, ierarhii
care au păstorit aici şi amănunte în legătură cu starea socială a
localnicilor, cu organizarea breslelor, cu şcolile şi instituţiile
pentru ocrotirea sănătăţii.
Papismul şi starea actuală a Bisericii Ortodoxe în
Regatul României este o lucrare care apare la Bucureşti în
anul 1883 şi conţine 109 pagini . A fost întocmită de pe poziţia
unui slujitor al ortodoxiei , şi prezintă istoricul pătrunderii
influenţelor catolice la noi , sprijinul pe care l-au primit ori lau dat unii domnitori români acestora , metodele iezuite ale
prozelitismului
catolic. Pentru ce românii n-au suferit a se
aşeza în ţara lor episcopi latini stabili, recunoscuţi
legal, când ei, altmiteri au fost destul de toleranţi faţă de
confesiunile creştine şi chiar faţă de religiile necreştine ? – se
întreba Melchisedec. Cauza , subliniază el , nu este alta decât
instinctul şi năzuinţa conservării lor naţionale , căci ei nu puteau
înţelege existenţa naţională izolată de religia lor naţională . Cine
ataca religia lor , ataca naţiunea lor şi devenea inamicul lor
neîmpăcat... Biserica romano-catolică s-a pus în serviciul
cuceritorilor politici apuseni : unguri , poloni , austrieci , care
de-a pururea au avut ochii lor asupra ţării noastre şi n-au pierdut
nici o ocazie spre a deveni stăpânii acesteia . Afară de aceasta ei
vedeau ce se întâmplă în jurul lor cu popoarele ortodoxe ,
români şi slavi , care trăiau în Ungaria şi Polonia , unde
episcopii şi călugării latini au inventat toate cruzimile ,
nedreptăţile şi asupririle pentru exterminarea lor politică ,
naţională şi religioasă . Asupriţii aceştia, parte emigrau în Ţările
Române , parte cereau ajutoare politice , morale şi materiale la
domnii şi mitropoliţii noştri. Toate acestea au făcut pe strămoşii
noştri a fi prevăzători şi a se feri de curse pe care străinii , sub
diferite pretexte, voiau a le întinde în calea lor politică şi
naţională16. Lucrarea reprezintă o reuşită cărturărească a lui
Melchisedec şi s-a făcut propunerea să fie aprobată ca normă
pentru apărarea bisericii noastre şi pentru înlăturarea tendinţelor
de propagandă a papismului în România.
Notiţe istorice şi archeologice adunate de pe la 48 de
monastiri şi Biserici antice din Moldova, este o altă lucrare ce
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apare la Bucureşti în anul 1885 şi conţine 318 pagini . Ea
reprezintă o adevărată „colecţie” de inscripţii, în original şi
traducere, şi este pentru orice cercetător al trecutului o
adevărată sursă de documentare şi informare. Cu prilejul
vizitelor pe la diferitele locaşuri de închinare şi reculegere
episcopul Melchisedec a adunat tot felul de însemnări româneşti
, slavone şi greceşti de pe ziduri , pietre funerare , cărţi şi
obiecte de cult pe care nu s-a mulţumit numai să le semnaleze şi
să le traducă, ci şi să le interpreteze contextul istoric . De
asemenea , el a făcut şi unele aprecieri privind starea în care se
găseau sfintele locaşuri şi aşezăminte pe care le vizitase ,
precum şi în legătura cu valorile istorice şi artistice pe care le
adăposteau ; când am vizitat monastirea Agapia , la anul 1871 ,
pentru a cerceta antichităţile ei , le-am găsit aruncate pe acestea
în podul bisericii . Am sfătuit-o pe maica stareţă Tavita să
formeze o bibliotecă, să lege şi să păstreze acele manuscrise, ca
pe o raritate care face onoarea monastirii. Sfatul meu a fost
ascultat şi acele cărţi astăzi stau în biblioteca monastirii în toată
regula.1
Biserica Ortodoxă în luptă cu protestantismul în
special cu calvinismul în veacul al XVIII-lea şi cele două
sinoade din Moldova contra calvinilor apare la Bucureşti în
anul 1890 şi conţine 116 pagini .
În elaborarea acestui studiu , Melchisedec s-a folosit
îndeosebi de bibliografia rusă şi unele documente româneşti
vechi , dar a apelat şi la cele slavone şi greceşti . Marele ierarh
prezenta date generale despre începuturile calvinismului şi
încercările de apropiere a ortodocşilor prin „Mărturisirea de
credinţă” pusă pe seama patriarhului de la Constantinopol ,
Chiril Lukaris. În acelaşi timp erau menţionate acţiunile
bisericii ortodoxe, de apărare a patrimoniului său doctrinar.
Episcopul Melchisedec afirma că primul sinod la noi
împotriva calvinilor este considerat cel ţinut la Iaşi în anul
1642 , iar al II-lea, acela din anul 1645 de la Suceava . El arată
că grupările protestante, în general, au deformat doctrina
bisericească prin suprimarea Sfintelor Taine, a cinstirii şi
închinării Sfinţilor , a moaştelor şi a sfintelor icoane . De
asemena au suprimat posturile , semne văzute ale evlaviei
ortodoxe , monahismul şi mănăstirile , locaşuri pentru
rugăciunea necontenită la Dumnezeu spre mânturirea lumii .
Românii construiau asemenea sfinte locaşuri cu mult zel şi
contibuiau cu averile lor, mari şi mici, cei dintâi formând
mănăstiri, ceilalţi schituri.Dacă lucrările de până aici au vizat în
special istoria bisericii române , această scriere este dovada
1 16. Melchisedec , Papismul şi starea actuală , p. 71-72.
17.Idem, Notiţe istorice şi arheologice... , p. 34-35.
18.Idem, op. cit., p.102;
19. Prof. Dr. I. Todoran , Episcopul Melchisedec , în „M.A.” , II (1957), apud
Cronica Episcopiei Romanului şi Huşilor, IV, 1992, p.362.
20. Diac. prof. Mircea Păcurariu şi pr. prof. Al. I. Ciurea, Istoriografia Bisericii
Române şi problemele ei actuale, în „B.O.R.” , LXXXIX, (1971), nr. 3-4 , p.
360.
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extinderii cercetărilor sale în domeniul istoriei bisericeşti
universale.

Melchisedec, concepţia sa despre istoria neamului face dovada
nu numai a unei minţi luminate ci şi a unui entuziast patriot.

Multe alte scrieri ale episcopului Melchisedec au fost
prezentate în şedinţele Academiei Române sub formă de
memorii sau publicate in reviste care apăreau pe vremea sa.
Dintre acestea cele mai importante sunt: Relatiuni istorice
despre Ţările Române de laa finele secolului al XVI
XVI-lea si
inceputul celui de-al XVII-lea; Grigore Ţamblac, viata si
scrierile sale; Inscripţiunile bisericilor armeneşti din Moldova;
Inscripţiunea de la biserica Războeni; O vizită la câteva
biserici si mănăstiri din Bucovina; Tetraevanghelul
evanghelul lui Ştefan
cel Mare de la Humor; Memoriul asupra vizitei si a rezultatelor
ei de la Petersburg; O excursie in Bulgaria; Biblioteca
domnului Dimitrie Sturdza de la Miclăuşeni.
Trebuie menţionat că cele două monografii ale Huşilor
şi Romanului şi ale episcopiilor acestora au fost alcătuite pe
baza unui material documentar de primă mână . Remarcabilă
este la marele ierarh strădania de a investiga , de a merge la
document şi de a ajunge la adevăr prin metode pe care i le
punea la îndemână critica ştiinţifică
tiinţifică , de la nivelul epocii .
Interesante sunt apoi observaţiile de natură filologică .
Analizând unele texte şi expresii slavone din manuscrisele
copiate pe teritoriul românesc , episcopul Melchisedec a ajuns
la concluzia ca avem de-a face cu o limbăă slavă proprie Ţărilor
Române sau , mai corect spus , cu „slavona română”. Cultivată
pe un teritoriu străin şi de un popor de altă origine etnică , limba
slavonă îşi pierduse încetul cu încetul caracterul, adoptând
forme gramaticale , cuvinte şi expresii româneşti 18 . Prin
descoperirea, adunarea şi publicarea documentelor aflate prin
fondurile arhivistice , prin biserici, mănăstiri şi pe la centrele
eparhiale, precum şi prin bibliotecile personale, muncă pe care o
realizase şi Alexandru Odobescu în Munten
Muntenia , episcopul
Melchisedec a adus un mare serviciu istoriografiei româneşti.
Buna cunoaştere a literaturii teologice şi istorice
ruseşti şi greceşti i-aa dat posibilitatea episcopului Melchisedec,
ca acolo unde cronicile şi documentele româneşti erau
insuficiente
ficiente sau chiar lipseau cu totul, să umple golul cu
informaţii şi documente şi astfel să aducă o valoroasă
contribuţie la lămurirea multor probleme ale istoriei noastre
culturale şi religioase. Desigur, unele din afirmaţiile sale
istorice au trebuit să fie revizuite şi completate, fenomen
obişnuit şi firesc în cercetarea ştiinţifică în general. Episcopul
Melchisedec însuşi a recunoscut caracterul de ipoteză al
afirmaţiilor neîntemeiate pe probe directe astfel că buna lui
credinţă şi onestitatea de cercetător
ător nu pot fi puse la îndoială 19

Documentul care atestă că Habsburgii
și Ungurii se temeau de UNIREA
ROMÂNILOR încă de la 1547

Episcopul Melchisedec Ştefănescu este primul istoric
de seamă al Bisericii Ortodoxe Române , el realizând pentru
istoria noastră religoasă ceea ce reuşise Nicolae Bălcescu cu
câteva decenii mai înainte, pentru istoria politică
litică şi socială. Aşa
cum s-aa mai afrimat, prin episcopul Melchisedec ss-a ajuns la
monografia istorică, fie a unei instituţii, fie a unor personalităţi
bisericeşti20. Este un deschizător de drumuri, un cărturar care a
pus bazele şcolii noastre de istorie bisericească. Raportată la
vremea în care a trăit şi a activat şi la concluziile la care au
ajuns ultimele cercetări în domeniu, gândirea episcopului
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În 1547, cu peste jumătate de secol înainte de prima
unire a românilor, realizată de către Mihai Viteazul, o
comisie regală habsburgo-ungară
ungară făcea o cercetare asupra
cămării de sare din Maramureş şi trăgea o concluzie
“periculoasă” pentru regimul austro-ungar:
austro
românii din
Maramureş să profite de ocazia potrivită şi să se unească cu
Moldova.

D

ocumentul se numeşte „Despre starea de ac
acum a
Cămării Sării Maramureșene,
șene, după cercetarea făcută de
comisarii majestății
ții regești Blasius de Petrovaradin,
prepozit de Jazo și Georgius Werner, căpitanul (prefectul)
cetății
ții Șaroș, în luna septembrie a anului Domnului 1547” și a
fost discutat de cătree Academicianul Ioan
Ioan-Aurel Pop în cadrul
conferinţei “Maramureşul…intrând pe furiş în Moldova” –
reflecţii pe marginea unor tendinţe de unire românească din
secolul al XVI-lea,
lea, găzduită de Universitatea “Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi.
Acesta este, pentru noi,
oi, cel mai important paragraf al
documentului: “De fapt, fiindcă cea mai mare parte dintre
locuitorii comitatului Maramureșș sunt români, și deoarece se
potrivesc cu moldovenii la limbă, la religie și la obiceiuri, există
pericolul să se întâmple ca acest comitat, încetul cu încetul,
intrând pe furișș în Moldova, să se înstrăineze cu timpul, cu vreo
ocazie, de regat [Ungaria habsburgică]“.
Cum comenteaza Ioan Aurel Pop acest pasaj: “Din text, se vede
că, în timpul anchetei legate de starea ocnelor maramureșene
maramure
și
a veniturilor cuvenite puterii centrale din sare, comisarii regelui
Ferdinand de Habsburg au constatat o anumită tensiune
existentă între autoritățile
țile regești și nobilimea locală, tensiune
legată de dreptul de stăpânire asupra mun
munților și pădurilor din
acel comitat, denumit încă în textele latine oficiale Terra
Maromarusiensis (Țara
Țara Maramureșului). Nobilii maramureșeni
pretinzând că acele bunuri erau ale lor din vechime și că le
fuseseră recunoscute chiar de adunarea țării, prezidată de rege,
în vreme ce comisarii se îndoiesc că ar exista documente în
acest sens șispun că, de regulă, conform analogiilor și
principiilor de drept, astfel bunuri din vecinătate ,situate tot la
frontierele țării, nu aparțineau persoanelor private, ci regelui.
Totuși, anchetatorii își
și fac datoria până la capăt, semnalând și
un real pericol, dacă s-ar forța nota.
Pericolul ar fi fost ca Maramureșul,
șul, locuit în cea mai mare parte
de români (inclusiv nobilii maramureșeni
maramure
rămăseseră români),
având aceeași
și limbă, aceeași religie (confesiune)
(c
și aceleași
obiceiuri cumoldovenii, să de desprindă de Ungaria habsburgică
și să se unească cu Moldova. Nu este vorba aici despre o
presupunere vagă, ci despre o adevărată analiză, făcută de
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oameni avizați,
ți, de experți (un cleric și un militar). Din analiză
reiese posibilitatea, cu vreo „ocazie”, a unirii Maramure
Maramureșului cu
Moldova. Iar asemenea „ocazii” – avertizează anchetatorii – „nu
vor fi puține”.
Prin urmare, ei nu se referă la o întâmplare disparată, de
conjunctură, ci la o situație de structură,
tură, care era generată de
esența
ța lucrurilor. Mărturia este copleșitoare și spulberă o seamă
de opinii grăbite, exprimate mai ales după 1989, care puneau la
îndoială
unitatea
românească
medievală,
exaltând
regionalismele și localismele din spațiul locuit de
d români și
combătând orice sentiment de solidaritate timpurie între ace
aceștia.
Asemenea opinii ignoră intenționat
ționat o întreagă istorie. Dacă
episodul semnalat la 1547 ar fi fost izolat, s-ar
ar putea, fire
firește,
accepta îndoieli, critici sau replici. Dar Maramure
Maramureșul și
Transilvania se mai „uniseră” cu Moldova sau invers și altădată
și aveau s-o mai facă ori să tindăspre aceasta și după jumătatea
secolului al XVI -lea,
lea, încât o atare solidaritate românească intra
în ordinea firească a lucrurilor.
De altfel, înșiși consilierii citați vorbesc – cum arătam – de
multe astfel de ocazii de desprindere a Maramureșului
Maramure
de
Regatul Ungariei și de „strecurare” a sa între hotarele
Moldovei.”

Istoria celor 13 ţărani din Câineni care au
oprit înaintarea armatei germane, în 1916
Liviu POPESCU

Câinenii Vâlcii au fost localitatea similară Oituzului în
Marele Război. Aici s-au
au dus cele mai crunte lupte în
toamna anului 1916. Lupte care au marcat istoria şi care au
făcut ca Visul Marii Uniri să nu fie atât de îndepărtat.

A

ici s-aa cântat pentru prima dată „Treceţi Batalioane…”.
Aici a murit David Praporgescu, marele erou al Armatei
Române. Aici a fost examenul, testul de viaţă şi moarte
pentru eroii noştri.

La Câineni avem parte de una din poveştile de front, pe care
istoria nu trebuie să le uite. Cei 13 ţărani care au oprit armata
germană.
Aceasta este fapta eroică a unui grup de localnici, de peste 45 de
ani şi 2 tineri de 17 ani, care, conduşi de un ofiţer inteligent şi
curajos, au ţinut piept inamicului până la venirea ajutoarelor
armate.
Locotenent-colonelull Toma Popescu se întorcea de la Craiova,
unde se afla Comandamentul Armatei a I-a,
I la cartierul general
al Corpului I Armată, aducând corespondenţă secretă.
La Câineni, a fost oprit de focul mitralierelor germane
g
amplasate la Luncă şi pe Dealu lui Vlad, în
î timp ce patrule
germane înaintau prin defileu spre podul de peste Olt, la est de
Malu Podului.
Apreciind gravitatea situaţiei, ofiţerul a acţionat rapid adunând
din Câineni 13 ţărani “destul de vârstnici, dar inimoşi”, care mai
rămăseseră în sat, i-a înarmat
rmat cu puştile găsite la primărie, le
le-a
umplut cămăşile cu cartuşe şi, încadrându-i
încadrându cu doi sergenţi aflaţi
prin partea locului i-aa dispus pe poziţie în tranşeele de pe Malu
Podului.
Timp de trei ore, aceşti 13 ţărani, împreună cu cei doi sergenţi,
au tras fără economie asupra inamicului care îşi făcea periodic
apariţia în defileu. Aşezarea lor în tranşee la intervale mari şi
focul deosebit de susţinut au dat inamicului impresia că în zonă
se aflau forţe serioase, în faţa cărora alpinii au trebuit să se
oprească.
ească. Eroica apărare realizată de cei 13 ţărani a dat răgaz
comandamentului român să ia măsurile corespunzătoare de
apărare şi, “ca atare, îngustul coridor nn-a putut fi astupat de
duşman la Câineni”.
Iată cum descrie Fl. Tucă această memorabilă luptă: “Câ
“Când
patrulele duşmane s-au
au ivit în bătaia armelor, o salvă scurtă le
le-a
avertizat că au de a face cu apărători hotărâţi. Prima salvă a fost
urmată de altele. Trăgeau ţăranii cu sete, ca ostaşi încercaţi.
Patrulele germane, bine înarmate, sprijinite de focul armelor
automate au tot încercat să se apropie, dar de fiecare dată podul
se dovedea inaccesibil. Orele se scurgeau prea repede pentru o
tabără, prea încet pentru cealaltă. Trei ceasuri au stat ferm pe
poziţie tăietorii de pădure şi ciobanii, zădărnicind ttoate
încercările duşmanului. Crezând că la podul de peste Olt se
găseau efective numeroase, alpinii au renunţat la ideea de a-l
a
mai cuceri”.
Cele trei ore salvatoare au fost suficiente pentru a se organiza
transportul pe calea ferată, de la Lotru la Câineni,
Câinen al trupelor
române de pe Valea Lotrului şi dispunerea lor pe Malu Podului,
de unde, cu un foc intens, au determinat retragerea inamicului.
Doar unul singur dintre localnici a căzut în luptă.

După ce am reuşit să învingem armata austro-ungară,
ungară, Imperiul a
cerut ajutor nemţilor. Sosirea Corpului Alpin Bavarez a salvat
situaţia pe frontul transilvan şi a împins armata noastră pe linia
Carpaţilor, în defensivă.

35

Lohanul nr. 46, decembrie 2018

istorie
Contribuții
ții succinte la cunoașterea activității
Brigăzii austro-ungare
ungare ,,Papp Dander
Dander” unitate de
elită a armatei austriece pe frontul din Bucovina:
Dănilă Papp în serviciul Consiliului Dirigent și al
României
Prof. dr. Dragoșș L. CURELEA
Lic. Tehn. ,,Avram Iancu”
Iancu Sibiu
CRIFST Bra
Brașov

Corpul I Armată din Craiova din anul 1923, iar din 1924 la
Corpul IV de Armată din Cluj)4. De asemenea, aflăm date și
informații
ții despre activitatea generalului din lucrarea unui
colectiv de cadre militare și experți arhiviști, intitulată În

apărarea României Mari5.
ție care ne oferă date semnificative
semnific
cu privire la
Altă publicație
implicarea sa în organizarea regimentelor din Transilvania
create de curând (1919), a fost cea a generalului Gheorghe

Dănilă Papp a fost un ofițer
țer român care a urcat toate

Mărdărescu, care vorbește
ște despre campania din Ungaria și

treptele ierarhiei militare ale armatei imperiale austroaustro

eforturile de pacificare depuse de armata română în Ungaria

ungare, iar după anul 1918, se distinge prin excelența
excelen de

Sfaturilor 6 . Despre activitatea și contribuția sa în vederea

care a dat dovadă în plan organizatoric, dar și din
perspectiva comenzii exercitate în Armata României.

M

formării armatei din Transilvania poate fi consultată și Teza de
doctorat a col. r. dr. Alexandru Baboș7.

arele Război care s-a desfășurat
șurat între 1914-1918,
1914
i-a adus atât faimă, cât și împlinirea sa în cariera
militară, dar evenimentul mai sus men
menționat și

care a încleștat
ștat lumea la începutul secolului al XX-lea,
XX
i-a
marcat viața
ța și familia pentru totdeauna prin pie
pierderea unicului
fiu pe teatrul de operațiuni
țiuni militare din partea nordică a Italiei1.

Remarcăm apariția
ția în anul 2015, a unui volum de
documente și imagini cu privire la traseul profesional al
generalului. Acesta a fost realizat de un colectiv de cercetători
de la Muzeul Național
țional al Unirii din Alba Iulia. Lucrarea este
relevantă din perspectiva documentelor pe care autorii le
introduc în circuitul istoriografic, dar și din perspectiva

Un excurs de natură istoriografică, permite să expunem în

expunerii unei succesiuni de imagini ale generalului Papp cu

fața
ța cititorului, dar și a publicului o reactualizare a traseului său

decorațiile
țiile și distincțiile pe care le-a
le avut (austro-ungare,

profesional și al excelenței de care
re generalul D. Papp a dat

române, dar și din partea Vaticanului și a unor ordine și

dovadă, pornind de la rândurile unui studiu care a apărut în

congregații catolice) 8 . Menționom,
ționom, din perspectiva cercetării

Clujul interbelic în 1939. Astfel, Sever Pop, publica în revista

istoriografice, apariția
ția în ultimile două decenii a două studii și

revista Îndrumări și fapte străjerești 2 - o contribuție

articole de specialitate, însă care se referă punctual, mai degrabă

monografică succintă privind viața
ța și înfăptuirile
înfăptuir
de natură

la contribuțiile pe care generalul le-aa avut în perioada în care a

administrativă și militară ale generalui Papp, care la acea dată

9
fost rezident regal în fruntea Ținutului Mureș între 1939-1940
1
.

ocupa demnitate de rezident regal al Ținutului Mureș 3 . Date

De

suplimentare despre cooptarea sa, activitatea și contribuțiile

cuprinzătoare în care să fie prezentată activitatea și viața acestui

organiztorice pe care le-a desfășurat
șurat în Consiliul Dir
Dirigent între
1918-1920, despre contribuția
ția avută în domeniul organizării
armatei transilvănene în perioada care a urmat și despre cariera
sa ca ofițer
țer superior în armata României Mari (comandant la

1 Muzeul Național
țional al Unirii din Alba Iulia, (se va cita prescurtat: M.N.U.A.I.), Colecția documente și
inventare, inventar nr. 6393; Iulian Patca; Vasile Tutula, Comandanți
ți ai Armatei a 4-a
4 din Transilvania:
1916-2001, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2001, p. 41;
2 Sever Pop, Dănilă Papp General de divizie în retragere, Rezident regal al Ținutului Mureș, în
Îndrumări și fapte străjerești în Ținutul Mureș, Cluj, I, nr. 1, mai-iunie,
iunie, 1939, p. 35.
3 Cristina Rișcuța, Aspecte din viața
ța și activitatea rezidentului Ținutului Mureș generalul Dănilă
Papp (1867-1950) în Apulum, XXXVII/2, 2000, p. 269-270.
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asemenea,

remarcăm

necesitatea

unei

monografii

4 Iulian Patca; Vasile Tutula, Comandanți
ți ai Armatei a 4-a
4 din Transilvania: 1916-2001, p. 41;
Mihai Racovițan, Constituirea marilor unități
ți militare ardelene. Participarea lor la apărarea României
Mari, în Studia Universitatis Cibinensis, Series Historica,, I, 2004, p. 245
245-248.
5 Dumitru Preda; Vasile Alexandrescu; Costică Prodan, În apărarea României Mari. Campania
armatei române din 1918-1919, București,
ști, Editura Enciclopedică, 1994, p. 124-127.
124
6 Gheorghe Mărdărescu, Campania pentru desrobirea Ardealului
Ar
și ocuparea Budapestei,
(1919), Baia-Mare, Editura Marist, 2009, p. 220-221.
7 Alexandru Baboș, Activitatea militară a Consiliului Dirigent. Aportul transilvănenilor la lupta
de apărare a independenței și integrității Românei Mari,, Teză de Doctor
Doctorat, mss, Sibiu, 1996, p. 35-55.
8 Ioana Rustoiu, Smaranda Cutean, Marius Cristea, Excelență
Excelen sub două flamuri. Dănilă Papp
(1868-1950), Alba Iulia, Editura Altip, 2015, p. 125 p.
9 Cristina Rișcuță, Aspecte din viața
ța și activitatea rezidentului Ținutului Mureș
M
generalul Dănilă
Papp (1867-1950) în Apulum, XXXVII/2, 2000, p. 269-274;
274; Ioan Giurcă, Un raport al generalului Dănilă
Papp privind situația ținutului Mureș în anul 1938, în Sangidava,
Sangidava nr. 6, 2012, p. 129. Generalul Dănilă
Papp, originar din zona fostului
lui Comitat al Aradului A fost un ofițer
ofi cu o carieră militară deosebită în
armata austro-ungară.
ungară. După Unirea din 1918, a intrat în slujba României ca ofițer
ofi superior. A fost până în
1936, comandantul Corpului VI Armată din Cluj, apoi a fost investit la Al
Alba Iulia ca rezident regal în
Ținutul Mureș. În ultimii ani ai vieții sale a fost ambasador plenipotentiar al României pe lângă Sfântul
Scaun. În perioada în care a activat ca rezident regal în Alba Iulia a adresat un raport regelui Carol al II-lea,
II
în caree sublinia necesitatea oferirii unei noi configurări Alba Iulia datorită faptului că era capitala acestui
Ținut. De asemenea, în calitatea pe care a avut-oo a pus în relief nevoia de salvare a Țării Moților, din punct
de vedere a educației, sănătății și nevoii de igienă.
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mare ofițer superior român, care pănă în actualitate lipsește din
istoriografia de specialitate.
Importante date de natură biografică, care sumarizeză
cronologic cariera sa în armata imperială, cu accent pe
evenimentele anilor 1914-1917, aflăm din periodice maghiare,
austriece și cehe care apreau la acea dată, nu în ultimul rând din
activitatea epistolară pe care generalul a întreținut-o cu alți
colegi, cu familia, cu fruntați ai elitei românești din Bucovina,
dar și cu oameni de seamă din România Mare după perioada
1918-1919.

Izbucnirea în anul 1914 a Marelui Război îl găsește pe
Dănilă Papp, proaspăt investit profesor la Theresianische

Militärakademie din Viena 3 . Pentru meritele sale, privind
strategia și tactica, expuse atât la nivel teoretic, în calitate de
cadru didactic, cât și pentru aplicațiile la care a luat parte,
respectiv, pe care le-a coordonat ca ofițer de stat major, D.
Papp, a fost distins începând cu anul 1910, cu diferite decorații
și onoruri militare ale statului Austro-Ungar. Prima din șirul
acestor aprecieri pe care le-a dobândit și de care s-a bucurat dea lungul carierei sale a fost Crucea Militară în 22 martie 1911.
De remarcat, că în toamna anului următor în luna octombrie, era

Ofițerul român D. Papp a fost originar din Hălmagiu, astăzi

avansat în gradul de maior în arma Geniu4. În această perioadă

așezarea aceasta se numește Avram Iancu), comitatul Bihor,

care a premers Marele Război, D. Papp a fost trimis în Galiția,

(actualmente județul Bihor) 1 . Cursurile școlii primare le-a

dar și în Bucovina, unde a îndeplinita sarcina de organizator și

urmat în satul natal, pentru ca apoi viața și destinul său l-au

supervizor, în calitate de delegat din partea Marelui Stat Major

purtat prin diferite locuri. A urmat cursurile Academiei Militare

Imperial Austriac, al demersurilor tactice de fortificare și

din Viena între 1887-1890, instituțe care purta denumirea de

apărare care trebuiau întreprinse adtfel încât, apărarea celor

Theresianische Militärakademie, iar ca urmare a absolvirii

două provincii din estul Imperiului Austro-Ungar, să se poată

acestei for superior de educație și formare militară și-a început

face în condiții optime5.

cariera cu gradul de Sublocotenent în cadrul Regimentului 64
Infanterie de la Orăștie. O perioadă de cinci ani, între 18941899, a fost cadru didactic la Școala Miliatră din Sibiu
(Kaddetenschule), pentru ca din anul 1899, să devină din nou
student militar la o altă instituție militară specializată în

La începutul Marelui Război, maiorul D. Papp, a fost
din nou detașat în Galiția, unde și-a adus contribuția la
planificarea și monitorizarea lucrărilor de fortificații din acest
ducat austriac aflat la granița cu Imperiul Rusiei și Regatul

construcții și materii tehnice: Școala Superioară de Geniu de la

României 6 . Tot în același an, ofițerul român Papp, a fost

Viena (K.u.k., Technische Mitatärakademie). După finalizarea

investit în calitatea de Șef al Statului Major General al Diviziei

căreia, D. Papp, a fost repartizat la fortăreața Przemyśl. Între

de Infanterie Honved nr. 54, ca parte componentă a Armatei a

anii 1904-1906, s-a aflat din nou în Sibiu având gradul de

VII-a Austro-Ungare. În fruntea unei grupări de batalioane pe

locotenent și îndeplinind atribuții de specializare tehnică în

care le-a comandat, maiorul Papp, a reușit să apere poziația

Regimentul 2 Infanterie din acestă localitate din sudul

tactică a unui cap de pod la Sieniawa (Râul San, 1914),

Transilvaniei. Din 1906, a fost avansat la gradul de căpitan și

respingând în mai multe rânduri ofensiva rusească7. Menționăm

repartizat la Statul Major al Armei Geniu din Komárom, pentru

că la începutul lunii ianuarie 1915, lui D. Papp, i-a fost

ca între 1910-1914, să se găsească cu serviciul în Garnizoana de

încredințată comanda forțelor armate austriece din Bucovina, la

la Trento2.

care s-a adăugat la jumătatea lunii amintite în 1915, un grup de
luptă format din 7 batalioane care aparținuseră colonelui

1 Traian Mager, Ținutul Hălmagiului, vol. I, Arad, f. e., 1935, p. 25; Ioan I. Șerban, Românii în Armata
Austro-Ungară în anii Primului Război Mondial, în Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, nr.
2-3, 1998-1999, p. 203. Vezi pe larg în acest sens în: Liviu Maior, Românii în armata habsburgică. Soldați
și ofițeri uitați, București, Editura Academiei, 2004.
2 Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia (se va cita, prescurtat M.N.U.A.I.), Colecția
documente, inv. nr. 6387; Wiener Zeitung, nr. 227, de miercuri, 19 august 1908, p. 13; Ibidem, nr. 250, 31
octombrie 1906, p. 5; Organ der Militärwissenschaftlichen Vereine, vol. 72, Viena, 1906, p. 362;
Innsbrucker Nachrichten, nr. 246, 28 octombrie 1910, p. 18; Ibidem, nr. 245, 5 noiembrie 1912, p. 17.
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3 Ibidem, nr. 245, 5 noiembrie 1912, p. 17.
4 M.N.U.A.I., Colecția documente, inv. nr. 6390, doc. 1-2.
5 Ibidem, inv. nr. 6391, doc. nr. 1-3
6 Ibidem, inv. nr. 6391, doc. 3; Ioana Rustoiu, Smaranda Cutean, Marius Cristea, Excelență sub
două flamuri. Dănilă Papp (1868-1950), p. 7-8.
7 Grazer Volksblatt, nr. 57, 24 ianuarie 1915, p. 1. Pentru această acțiune tactic-militară, maiorul
Papp, a avut la dispoziție un batalion de vânători munte și două companii de geniști, la care s-a adăugat
două batalioane de Landsturm, împreună cu șaptezeci de arme de câmp de proveniență mai veche. Este
momentul în care maiorul Papp demonstrează în parctică teoriile sale tactice pe care le expunea la școala
militară.
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(Eduard Fischer), dar care și-a declinat comanda, invocând

Zonă și centru strategic care au fost atacate în mod constant de

motive serioase de sănătate și care l-au obligat să părăsească

Armata a IX Rusă, aflată sub comanda genralului Leschitzky. În

Bucovina. Pentru modul în care a organizat, coordonat tactic și

tot anul 1916, a respins între 50 de atacuri mari și tot atâte

condus operativ contra-ofesniva austriacă în Bătălia de la

încelștări de dimensiuni mai mici, în care se implicau două până

Cârlibaba (18-22 ianuarie 1915), bazându-și acțiunea numai pe

la patru batalioane din brigada de elită austriacă pe care a

forțele de care dispunea, net inferioare celor rusești, și care și-au

condus-o. Intrarea României în Primul Război Mondial în

atins obiectivele a fost avansat la gradul de locotenent-colonel

toamna anului 1916, a favorizat o intruziune militară rusească în

începând cu 1 martie 19151.

Bucovina, dar dinspre România. În aceste condiții, D. Papp s-a
văzut silit în perioada octombrie-decembrie 1916, să se replieze

A coordonat acțiunea militar-tactică care a pemis Brigăzii
Papp, să elibereze orașului Cernăuți în perioada 12-17 februarie
1915, iar după această etapă, a ordonat forțelor pe care le

tactic în zona montană a Carpaților răsăriteni, iar apoi dincolo
de linia Prutului în Carpații Orientali înspre zonele montane
înalte ale comitatelor maghiare din Transilvania: Bistrița și

deținea2, ca împreună cu populația locală să treacă imediat la

Ciuc, iar o altă parte din brigada sa, a fost reorganizată în

acțiunea de fortificare suplimentară a orașului menționat, în

spațiul Transcarpathia. În aceaste zone, batalioanele Brigăzii

vederea preîntâmpinării unor viitoare acțiuni ofensive rusești,

Papp, au continuat lupta între 1916-1917, fiind sprijinite tactic

sau chiar românești, dacă acestea urmau să se producă 3 . De

de unitățile militare de vânători aparținând diviziilor secuiești6.

asemenea, menționăm că în perioada 15 martie-5 aprilie 1915, a

Remarcăm că la 1 septembrie 1916, locotentul-colonel

fost preocupat să anihileze punctele de rezistență ale rușilor din

(Oberstleutnat) D. Papp, a fost avansat la gradul de colonel

așezări ca: Mahala, Rarancea, Sadagura, Toporăuți, dar și dintr-

(Oberst),

o serie de alte localități din partea estică a Bucovinei4. Ca ofițer

extraordinare”7.

,,pentru

loialitate

și

servicii

militar-tactice

comandant al forțelor imperiale austriece din Bucovina, a fost
preocupat de organizarea unui sistem defensiv și fortificat în

În cursul lunii aprilie 1917, brigada lui D. Papp a fost

zona Iacobeni-Cârlibaba, care să-i pemită să controleze repede

inclusă în Divizia 74 Honvezi a Armatei Imperiale și a fost

și să poată respinge cu pierderi minime o potențială ofensivă

dislocată pe frontul din nordul Italiei, unde această mare unitate

rusească care s-ar produce prin Pasul Prislop sau prin Pasul

a rămas până la finalul Marelui Război, când a fost desființată,

Tihuța5.

iar cadrele și soldații au fost demobilizați la Belgano în partea
de nord a Italiei8. Colonelul Papp, a cedat comanda unității și a

Între lunile aprilie-septembrie 1916, grupul de luptă pe

solicitat să fie trimis din nou pe frontul din Bucovina.

care l-a condus, a primit denumirea de Brigada Papp/Papp
Dander. Sarcina acesteia mari unități de luptă, a constat în

Ca ofițer superior comandant aflat în fruntea altor

apărarea Bucovinei în general și a orașului Cernăuți în special.

unități militare austriece colonelul D. Papp, a participat la a
doua eliberare a orașului Cernăuți în 3 august 1917. Menționăm

1 M.N.U.A.I., Colecția documente, inv. nr. 6392.
Grazer Volksblatt, nr. 161, 7 martie 1915, p. 10; Österreichische Osthefte, volum 27, Viena,
Editura Österreichisches Ost-und Südosteuropa-Institut, 1985, p. 210.
2 Unitatea de elită pe care a format-o și consus-o s-a numit Brigata Papp/Papp Dander. Această
mare unitate militară a fost constituită ca urmare a unor evenimente tactic dificile și deopotrivă complexe
din punct de vedere militar și logistic pentru Armata Austro-Ungară, car urmare a ofensivei țariste în
sectorul de front apărat de Divizia Generalului von Pflazer-Baltin, care era însărcinat cu apărarea, atât a
Bucovinei, cât și a Transilvaniei. În aceste condiții, s-a luat decizia organizării unei grupări de luptă
formată din unități de jandarmerie, respectiv a unor unități de Landsturm, în vederea apărării celor două
provicii sus amintite. În pofida opoziției manifestată de contele Tizsa, care se afla la conducerea
Guvernului Ungariei, care nu a dorit să transfere trupe din Transilvania înspe Bucovina și Galiția. La
solicitarea expresă făcută împăratului, Generalul von Pflazer-Baltin, a reușit să constituie în Bucovina
Brigada de infanterie care a purtat numele de Papp. Iar comandantul acestei mari unități de luptă a fost
numit Maiorul D. Papp. Astfel, în 14 ianuarie 1915 a fost formată în mod oficial Papp Dander
Brigade/Brigada Papp.
3 Innsbrucker Nachrichten, nr. 89, 19 februarie 1915, p. 3.
4 Reichspost, nr. 168, 12 aprilie 1915, p. 1-2.
5 Prager Tagblatt, nr. 78, de vineri, 19 martie 1915, p. 4. Remarcăm că tot acest sistem de
fortificații, zonele avansate de cercetare, zonele de control tactic pe înălțimi, în Pasul Tihuța sau în pasul
Prislop, patrulele înaintate, punctele de observație, au fost inspectate personal în repetate rânduri, atât ziua,
cât și noaptea de el persoanal.

38

că în contextul complex al semnării Păcii de la Brest-Litovsk
din 3 martie 1918 între Rusia și Puterile Centrale, trupele țariste
s-au retras din Bucovina. Astfel, ultimele luni ale Marelui
Război, au fost în ceea ce-l privește pe colonelul Papp oarecum
liniștite. A fost un ofițer respectat, iubit, îndrăgit de soldații săi,
6 Pester Lloyd, nr. 349, 16 decembrie 1916, p. 4; Czernowitzer Allgemeine Zeitung, nr. 19, 13
septembrie 1917, p. 3-4.
7 Wiener Zeitung, nr. 203, 5 septembrie 1916, p. 2; Fremdenblatt, nr. 247, 6 septembrie 1916, p.
9.
8 Ioana Rustoiu, Smaranda Cutean, Marius Cristea, Excelență sub două flamuri. Dănilă Papp (18681950), p. 11
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indiferent dacă aceștia erau de origine austriacă, maghiară,

În 23 februarie 1919, D. Papp a fost numit la

română, polonă. Se spunea adeseori între soldații săi, între

recomandarea lui Iuliu Maniu în Consiliul Dirigent și înanintat

subordonații săi, între adversarii săi: Colonelul Papp nu poate fi

la gradul de general de brigadă, prin Înalt Decret Regal 3 .

lovit de nici un glonț ! Colonelul Papp este invulnerabil!. În

Remarcăm că Resortul Armatei și Siguranței Publice, solicitau

fond curajosul ofițer român din Transilvania devenise un erou

utilizarea uniformei în varianta românească, dar și asigurarea

modern al Marelui Război. Era poate unul dintre pașii

plăților pentru civilii și ofițerii activi care au fost decorați, atât

excelenței sale pe care i-a urmat întreaga viață - ardeleanul

în fosta armată imperial, cât și a acelor transilvăneni care au

Dănilă Papp1.

luptat în rândurile Armatei Române, plata urmând a fi făcută, la
solicitarea expresă a generalului Papp începând cu 1 martie

Remarcăm seria cărților poștale cu imaginea sa, ori cele care
aveau întipărită emblema brigăzii pe care colonelul Papp (Papp
Dander), a condus-o, care au fost răspândite pretutindeni în
Imperiu Austro-Ungar. Bucovinenii, indiferent de originea lor
etnică au fost impresionați de personalitatea și tenacitatea lui D.
Papp. De altfel, în mijlocul lor a trăit și luptat ofițerul român
Papp în perioada 1914-1918. Remarcăm și atitudinea favorabilă

19194. Din anul 1919, generalul D. Papp a devenit șeful de stat
major al generalului Ioan Boeriu, cel care a activat în Consiliul
Dirigent ca Secretar general al Resortului Armatei și Siguranței
Publice. Lui D. Papp i-a revinit meritul de a fi fost principalul
organizator al Armatei ardelene, urmare a înființării structurii
organizatorice Comandamentul General Teritorial Sibiu5.

care se degajă cu privire la activitatea ofițerului Papp din

În perioada imediat următoare, D. Papp a elaborat un

rândurile unei scrisori care i-a fost adresată de către Alexandru

proiect de organizare și înființare a unităților militare din

Cozarchevici,

Gura

Transilvania. Documentul menționat a fost supus atenției și

Humorului, document care s-a păstrat în arhiva personală a

examinării sale de către Secția ținuturilor reunite din Ministerul

generalui Papp. Documentul acesta este semnat de autor la

de Război în vederea aprobării sale. În perioada care a urmat

Părtășeștii de Jos, așezare care a fost cuprinsă în districtul

proiectul propus de generalul D. Papp, acesta a fost aplicat în

administrativ, Gura Humorului în 1 ianuarie 19162. În perioada

conformitate cu Decretul-Lege nr. 345 și cu decizia ministerului

octombrie-decembrie 1918, cu ajutorul unor prieteni din

de resort, astfel încât erau puse bazele Corpurilor VI și VII ale

Bucovina, remarcându-l expres pe deputatul Nicolai Vassilko,

Armatei Române din Transilvania6 în structura cărora au intrat

s-a pus la dispoziția armatei române și a trecut în Transilvania,

Diviziile de infanterie și vânători: 16, 17, 20, respectiv, în

unde a activat în serviciul guvernământului provizoriu al acestei

perioada următoarelor două luni (aprilie-iunie 1919), a diviziilor

provincii: Consiliul Dirigent.

18, 19 și 21. Evident, considerăm că trebuia să se aibe în

seniorul

superiorilor

învățători

din

vederea, atât întinderea teritorială care se afla deja în subordinea
Consiliului Dirigent, cât și presiunile militare maghiare și
1 Pester Lloyd, nr. 349, de sâmbătă, 16 decembrie 1916, p. 4; Unirea, nr. 40, 27 martie 1915, p. 3; Ioana
Rustoiu, Smaranda Cutean, Marius Cristea, Excelență sub două flamuri. Dănilă Papp (1868-1950), p. 1012.
2 M.N.U.A.I., Colecția documente și inventare, inventar nr. 6395, 6396. De altfel, pe lângă acest document
semnat de învățătorul superior Alexandru Cozarchevici din Părtășeștii de Jos (Bucovina), mai remarcăm și
felicitarea adresată colonelului din parte deputatului bucovinean Nicolay von Vassilko (Nicolae Vasilca).
Scrisoarea deputatului era redactată în Viena și datată în 16 septembrie 1916. Reproducem în nota aceasta
textul scrisorii învățătorului bucovinean A. Cozarchevici. ,,Alungând Domnia Voastră Domnule Coonel,
cu vitejii soldați supuși D.V. pre supușii din sudul Bucovinei și trecând pe lângă Cacica în 9 februarie
1915, am avut fericita și deosebita onoare de a face cunoștință personal cu mult iubitul nostru apărător de
țeară Domnul Major Papp, al cărui esterior simpatic, mișcările sprintene, vocea cea dulce a graiului plin de
spirit înalt m-au încântat. Gândam și gândesc încontino la DV. … Sărbătorile de iarnă ale anului trecut
(1914/15) nu le-am putut noi bucivineni[i] sa le petrecem în liniște și ticnă, căci am fost sub stăpânirea
colosului Nordic. Ce deosebire însă între atunci și acuma. Sub glorioasa conducere [a] vestiților
comandanți supremi, din care faceți parte și D.V împreună cu aliații noștri, a alungat viteaza armată pre
uriașul dușman departe, departe de la vetrele noastre, de am putut lucre câmpiile noastre peste an, fără
stinghereală și a gusta Grâul Crăciunului fără frică de dușmani, măcar că le-am udat cu lacrimi, după cei
picați în câmp pentru scumpa patrie și pentru tron, care nu iau și nici nu vor mai lua parte la mesele
rudelor. Luând parte la serbarea Crăciunului, reprezentanții bisericii, comunei și ai școalei cu familiile lor,
în casa mea, s-a rădicat, după întomarea imnului împărătesc, primul toast întru sănătatea Domniei Voastre
și s-a cântat de către 24 de cântăreți un Mulți ani persoanei D.V, mult adoratule Domnule Colonel !
Aducându-Vă aceasta la cunoștință, Vă rog cu ocaziunea prezentei, ca să binevoiți a primi din partea mea
felicitările mele modeste, isvorâte din adâncul inimei. Să trăiți Domnule Colonel, mulți și fericiți ani ! Deie
Tatăl cel Ceresc ca oștirile noastre aliate să curățească scumpa noastră patrie cu totului-tot de dușmani, în
anul est nou 1916 și ca după săvârșita izbândă, să ne aducă mult dorita pace, iar împărăției noastre glorie !
Mă subsemn cu deosebit respect, Părtășeștii de Jos, 1 ianuarie 1916, Alexandru Cozarchevici, seniorul
superiorilor învățători din districtul Gura Humorului.”
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secuiești în partea nord-vestică a Transilvaniei 7 . Organizarea
acestor mari unități de luptă a revenit unei structure care s-a
numit Serviciul (Secție) de organizare 6-7 și care a pus în
aplicare prevederile Directivei nr. 40 a Ministerului de Război,
care avea ca fundament Proiectul de organizare și înzestrare
elaborate de generalul Papp și care a fost acceptat atât de

3 Gazeta oficială, I, nr. 15 din 23 februarie/9 martie 1918, p. 71.
4 Ibidem, p. 73.
5 Ibidem, I, nr. 6 din 14/27 ianuarie 1919, p. 28; Dumitru Preda; Vasile Alexandrescu; Costică Prodan, În
apărarea României Mari. Campania armatei române din 1918-1919, p. 154;
6 Gazeta oficială, I, nr. 7 din 19 ianuarie/1 februarie 1919, p. 37.
7 Ibidem.
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București, cât și de guvernământul rovizoriul al Transilvaniai.

înființarea diviziilor ardelene, care apoi au fost folosite și în

Documentul menționa, printre altele, că pentru început urma să

Campania militară a statului român care s-a desfășurat pe Tisa

fie înființate și înzestrate numai Diviziile 16 și 18 de Infanterie,

și în Ungaria5. s-a desfășurat în condițiile constituirii în Sibiu a

iar celelalte proiectate într-un interval de timp care urma să fie

structurii militare sus menționate în 5/18 ianaurie 1919 în

1

cuprins între 6 luni și un an .
Menționăm că măsurile concrete în vederea alcătuirii
celor două mari unități de luptă transilvănene a revenit
Consiliului Dirigent, iar în concret structurii organizatorice pe
care o coordona D. Papp, Serviciul (Secție) de organizare 6-7.
Astfel, prin Ordinul nr. 167 au fost chemate / rechemate sun
arme contingenetele anilor 1896, 1897 și 1898, iar prezentarea
lor în Sibiu s-a făcut în lunile februarie-martie 1919. De
remarcat și că în structurile care s-au format intrau și elemente
din rândurile Corpului Voluntarilor Români care s-a format la
Darnița Kievului și care în anii precedenți, în vara lui 1917 au
luptat în Bătălia de la Mărăști. Voluntarii care au fost conduși
de avocatul Victor Deleu, au revenit în Transilvania în cursul
lunii decembrie 19182. Bazându-se pe experiența lor de front, la
propunerea generalului Papp, înaintată baronului Ioan Boeriu,
iar pe linie ierarhică lui Iuliu Maniu, era luată decizia
rechemării acestora sub arme în 4/17 fenruarie 19193.
Au fost înființate sub autoritatea Cosniliului Dirigent și
la îndrumarea generalului Papp, trei regimente trupe neorganice
de jandarmerie în vederea asigurării ordinii interne și a liniștii
publice în orașele și comunle care se aflau în aria administrativă
de competență a Consiliului Dirigent și trei regimente de
infanterie, la care s-a adăugat un Batalion Etape. Între lunile
februarie-aprilie aceste structure militare erau gata constituite,
iar Diviziile 16 și 18 de Infaterie, formate în întregime din
ardeleni și bănățeni4. Acest demers a fost unul de natură strict
organizatorică și a facilitat preluarea de către România, a

subordinea Consiliului Dirigent. La comanda acesteia a fost
numit generalul de divizie Ioan Baron Boeriu6, iar ca locțiitor și
șef al Statului Major în sarcina căruia au căzut problemele
organizatorice a fost investit generalul de brigadă D. Papp7.
Fostul șef de stat major austriac și comandant al
Brigăzii Papp nu s-a dezmințit nici în această privință-excelența
în toate și mai ales în detaliile atât de necesare organizării,
desfășurării și afluirii în teritoriu a noii armate din Transilvania,
fiind cea care l-a caracterizat. Activitatea sa organizatorică și de
logistică a fost apreciată de suveranul României Ferdinand I,
care l-a decorat pe D. Papp cu ordinul Coroana României8. În
zilele care au urmat, în 10 iunie 1919, șeful său direct,
Generalul Ioan Boeriu, a adresat generalului Papp o adresă prin
care i-a mulțumit pentru activitatea organizatorică și pentru
rolul avut în fruntea Diviziei a XVIII-a Infaterie (ardeleni) care
era staționată în Ungaria la Gyoma. În rândurile care urmează
reproducem textul acestui document:
,,Domnului General de Brigadă Dănilă Papp,
Comandantul Diviziei a XVIII Infanterie în Gyoma.
Cu ocazia decorării d-voastră din înalta grație a
M.S. Regelui cu cordonul Coroanei României îmi permit
d-le general, a-mi exprima și în numele ofițerilor din
acest serviciu sincerele felicitări pentru aceată înaltă
distincție. Totodată, simț de datorie de a vă mulțumi
pentru distinsul serviciu și neîntreruptă muncă care ați
îndeplinit într-un timp îndelungat subt împrejurările cele
mai nefavorabile ca șef de Stat Major a SO VI-VII. Va fi
satisfacția dumneavoastră ca trupele și serviciile cari,
stau de prezent în fața inamicului și cari sunt încă în curs

controlului în administrația din Transilvania. De asemenea,
rezultatul direct al proiectelor de organizare militară în
Transilvania semnate de generalului D. Papp, l-a reprezentat

1 Mihai Racovițan, Constituirea marilor unități militare ardelene. Participarea lor la apărarea României
Mari, p. 246.
2 Daniela Curelea, Contribuția Corpului Voluntarilor Români din Transilvania și Bucovina la afirmarea și
emanciparea națională a Basarabiei între 8 iunie 1917-23 martie 1918, în Acta Carpatica, IV, 2017, p.
248-250; Dragoș Curelea, Victor Deleu în fruntea Primului Detașament al Corpului Voluntarilor Români
din Rusia d la Kiev la Iași și Mărășești 1917-1918, în Colmuna, 7/2018, p. 173-176.
3 Monitorul oficial, nr. 243 din 26 ianuarie/8 februarie 1919, p. 4784.
4 Neculai Stoina; Mihai Racovițan, Academia Trupelor de Uscat ,,Nicolae Bălcescu”. 150 de ani de
învățământ militar românesc 1847-1997, Sibiu, TipoTrib, 1997, p. 74-76.
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5 Gheorghe Mărdărescu, Campania pentru desrobirea Ardealului și ocuparea Budapestei (1919), Baia
Mare, Editura Marist, 2009, p. 221.
6 Ioan Părean, Generalul Ioan Boieriu (1859-1949), fiu al Tării Fagarasului, în Revista Academiei
Forțelor Terestre, anul VI, nr. 4 (24), Trim. IV, 2001, p. 35-47: Mihai-Octavian Groza, Senatul Militar
Român Central al Ofițerilor și Soldaților din Viena (31 octombrie-27 noiembrie 1918), Cluj-Napoca,
Editura Argonaut, 2015, p. 38-40, 50; Idem, Pagini din activitatea Senatului Militar Român Central al
Ofițerilor și Soldaților din Viena (31 octombrie-27 noiembrie 1918), în volumul Consemnări despre trecut.
Societate și imagine de-a lungul timpului, (Coordonatori: Anamaria Macavei; Roxana Dorina Pop), ClujNapoca, Presa Universitară Clujeană, 2015, p. 199-208.
7 Dumitru Preda; Vasile Alexandrescu; Costică Prodan, În apărarea României Mari. Campania armatei
române din 1918-1919, p. 155; Mihai Racovițan, Constituirea marilor unități militare ardelene.
Participarea lor la apărarea României Mari, p. 246-247.
8 M.N.U.A.I., Colecția documente și inventare, inventar nr. 6410, nr. 1. Menționăm că Brevetul de
acordare a acestei distincții a fost semnat de rege în 6 iunie 1919. Despre acest Ordin al statului român prin
care erau recompensate serviciile de excepție aduse României, a se vedea informații în: Ion Safta; Jipa
Rotaru; Tiberiu Velter; Floricel Marinescu, Decorații românești de război 1860-1947, București, Editura
Universitaria, 1993, p. 54-55.
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de organizare, sunt opera d-voastră,
voastră, contribuind astfel la
eliberarea națiunei
țiunei de sub jugul secular și punând astfel
baza unei părți
ți a armatei puternice a României Mari.
Șeful S.O. VI-VII,
VII, general de divizie, Boeriu.”1.

Ofițer6. Remarcăm că D. Papp, a fost implicat și în activitățile
organizatorice și cultural-confesionale
confesionale care erau desfășurate,
desfă
îndeosebi în Transilvania, de Asociația
ția Generală a Românilor
Uniți
ți (A.G.R.U.), fiind ales la un moment dat președinte ale

În rândurile marilor unități
ți militare românești din
di

Filialei din Cluj, al susmenționatei
ționatei asociații, ca urmare a

Transilvania a fost inclus Corpul Voluntarilor Români

demisiei lui Valeriu Pop7. În 11 aprilie 1930, generalul Papp a

(ardeleni), care a fost chemat sub arme de guvernământul

fost decorat cu Marea Cruce a Ordinului Coroana României,

provizoriu de la Sibiu din 4 februarie 1919. Interesul pentru o

pentru ca în 1936 să fie distins cu Medalia Ferdinand I cu spade

armată bine organizată în Transilvania, a fost exprimat și

pe panglică, iar în ianuarie 1937, cu un an anterior investirii sale

susținut în cercurilee politice care orbitau în jurul Casei Regale.

în funcția
ția de rezidnt regal al Ținutului Mureș, să fie distins cu

Principele de coroană Carol inspectase personal, cu ocazia

,,Ordinul Ferdinand I în Grad de Mare Ofițer”
Ofi

vizitei sale făcute în 1919, regimentele române aflate în
subordinea Consiliului Dirigent din Alba Iulia, Bra
Brașov, Orăștie,
Sibiu 2 . În evenimentele caree au urmat, generalul ss-a aflat în
fruntea Divizii a 18-aa de Infanterie cu care a trecut Tisa în
Ungaria. Din rațiuni
țiuni personale, la sfârșitul anului 1920, genralul
Papp și-aa înaintat demisia din Armată, însă, din considerente
superioare de stat, a fost refuzat
uzat de ministrul de război, care a
dispus imediat menținerea
ținerea sa în activitatea militară, iar la
recomandarea M.S. Regelui Ferdinand I, generalul Papp este
trecut pe o treaptă superioară în interesul și binele serviciului
militar și al statului român3. În marte 1923, generalul Papp, a
devenit membru activ în Societatea Regală Română de

În concluzia studiului nostru, am remarcat distinc
distincția și
excelența de care generalul D. Papp a dat dovadă în întreaga sa
viață
ță de ofițer și în toate demnitățile în care a fost investit în
cariera sa, atât în serviciul împăratului, când a activat în armata
imperială a Austro-Ungariei, cât și sub grația făuritorului
României Mari, atunci când, genera
generalul s-a aflat în serviciul
statului român, activând în diferite func
funcții și misiuni (ofițer de
comandă, oragnizator militar și logistic al sistemului militar
românesc din Transilvania, șef de stat major, comandant al unor
corpuri de armată în Oltania și apoii în Transilvania, rezident
regal al Ținutului Mureș, iar mai apoi, ambasador plenipotențiar
al României la Vatican între 1941-1944.
1944.

Geografie, iar tot din acel an a fost distins și a devenit membru
al Ordinului Coroana României în grad de Mare Ofițer
Ofi 4. Mai
remarcăm că D. Papp a fost înaintat la gradul de general de
divizie prin Înalt Dectret Regal nr. 1435 din 31 martie 1923, iar
cu data de 2 aprilie același
și an, a fost investit în funcția de
comandant al Corpului I Armată din Craiova, func
funcție în care s-a
aflat până la începutul lunii aprilie 1924, când a ffost numit la
comanda Corpului VI Armată din Cluj 5 . În perioada anilor
1925-1930,
1930, generalul D. Papp, a fost decorat cu Medalia
Victora a Marelui Război pentru Civilizație
ție (10 ianuarie 1925),
dar și cu decorația ordinului Steaua României în grad de Mare
1 M.N.U.A.I., Colecția documente și inventare, inventar nr. 6411
2 Gazeta oficială, I, nr. 7 din 19 ianuarie 1919, p. 37-38; Patria I. nr. 9 din 23 februarie 1919; Ioan I.
Șerban, Istoricul Legiunii Române din Italia, în Apulum,, XXVIII, 1980, p. 522. Format din fo
foștii prizioneri
transilvăneni și bucovineni din Rusia, Corpul Voluntarilor Români a avut în fruntea sa pe Victor Deleu și
colnelul Marcel Olteanu în bătălia de la Mărășești.
șești. Acestei structuri militare i s-a
s alăturat pe măsură ce
soseau legiunile de voluntari care au luptat în Italia.
3 M.N.U.A.I., Colecția
ția documente și inventare, inventar nr. 6414; Ioana Rustoiu, Smaranda Cutean,
Marius Cristea, Excelență sub două flamuri. Dănilă Papp (1868-1950), p. 13-14.
14.
4 M.N.U.A.I., Colecția documente și inventare, inventar nr. 6413; nr. 6415
5 Ibidem, nr. 6416; Iulian Patca; Vasile Tutula, Comandanți ai Armatei a 4-aa din Transilvania: 1916
1916-2001,
p. 41; Ioana Rustoiu, Smaranda Cutean, Marius Cristea, Excelență
ță sub două flamuri. Dănilă Papp (1868
(18681950), p. 14.
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Centenarul Marii Uniri.
De ce a fost aleasă Alba Iulia ca loc al
adunării din 1 Decembrie 1918
1 Decembrie 1918 este data la care „Adunarea
Naţională a tuturor Românilor din Transilvania, Banat şi
Ţara Ungurească” a proclamat, la Alba Iulia, unirea cu
România. Erau ultimele provincii istorice care se alăturau
ţării. Înainte de a fi întreagă pe hartă, România unită a
existat în mintea politicienilor, în lecţiile de limbă română,
în strategiile militare şi în eforturile diplomatice.

A

dunarea de la Alba Iulia nu a fost o simplă defilare cu
steaguri. Armata germană în retragere traversa
Transilvania spre Vest, gărzile maghiare şi secuieşti
priveau Declaraţia de Independenţă a românilor faţă de
Budapesta ca un act de trădare, iar orăşelul Alba Iulia urma să
6 M.N.U.A.I., Colecția documente și inventare, inventar nr. 6418, 6419.
7 Viața Creștină, nr. 21-22, 1999; http://www.agru.ro/istorie/,, accesat în 02.10.2018, orele: 20: 24; Ioana
Rustoiu, Smaranda Cutean, Marius Cristea, Excelență
ță sub două flamuri. Dănilă Papp (1868-1950), p. 14;
Dan Fornade, Personalităţi clujene (1800-2007), Cluj-Napoca,
Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007, p. 472
472473.
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găzduiască 100 de mii de persoane. În ciuda riscurilor şi
dificultăţilor, politicienii din Consiliul Naţional Român al
Transilvaniei şi militarii au reuşit o performanţă uimitoare şi
astăzi. O adunare fără nici un incident, organizată în numai
două săptămâni.
Startul organizării pentru adunarea de la Alba Iulia a fost dat de
Iuliu Maniu, preşedintele Consiliului Naţional al Transilvaniei,
imediat după eşecul negocierilor din 12-14 noiembrie 1918 cu
trimisul Budapestei la Arad, ministrul pentru minorităţi, Oskar
Jaszi. În ciuda promisiunilor maghiare, 12 membri ai
Consiliului Naţional Român au rămas loiali României. Era
vorba despre o Românie cu perfomanţe economice remarcabile,
o Românie în fruntea căreia se afla regele Ferdinand şi
curajoasa Regină Maria şi oameni de stat care negociau de la
egal la egal cu trimişii Angliei şi Franţei. Armata Română era
capabilă să înfrunte trupele bolşevice care ameninţau regiunea.
Cel mai mare depozit de arme din Transilvania,
la Alba Iulia
Permanent în contact cu autorităţile regale aflate încă în refugiu
la Iaşi, politicienii ardeleni au ales Alba Iulia ca loc de
desfăşurare a votului pentru Unire. Alternativele erau Sibiu sau
Blaj. Dar Alba Iulia era nu numai capitala medievală a
Transilvaniei, cetatea Unirii înfăptuite de Mihai Viteazul în
1600, ci şi un punct strategic bine apărat de români.
Gabriel Rustoiu, director Muzeul Unirii Alba Iulia: „Un alt
punct forte al oraşului Alba Iulia era garda naţională. La Alba
Iulia exista cea mai puternică gardă naţională din Transilvania.
De ce? Pentru că aici a existat cel mai mare depozit de arme din
Transilvania, gardiştii au reuşit să pună mâna pe acest depozit,
garda maghiară civilă din oraşul de jos a fost dezarmată, trupele
maghiare din cetate - din regimentul 50 infanterie - a fost de
asemenea dezarmat. Şi garda naţională română din Alba Iulia sa făcut stăpână pe un depozit foarte bun, foarte mare de arme.
Iar aceste arme au fost răspândite şi la celelalte gărzi din jur.
Practic, Alba Iulia era cel mai sigur oraş din Transilvania în acel
moment.

Iuliu Maniu
În plus, în vreme de pace, zona era apărată de un regiment
celebru prin excepţionala sa pregătire militară. Fiind însă
dominat de români, în timpul Primului Război Mondial fusese
retras din zona în care ar fi întâlnit în luptă armata Regatului
României şi trimis pe frontul rusesc, apoi pe cel italian şi, în
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cele din urmă, în 1918, la Viena. Acest regiment s-a întors în
zona Orăştie - Alba Iulia tocmai ca să apere Adunarea. Cel mai
influent ofiţer al regimentului era chiar Iuliu Maniu, liderul
politic al românilor transilvăneni.
Mihai Căstăian, istoric, Orăștie: „Acest regiment, care era
regiment chezaro-crăiesc, devine primul regiment românesc. Îşi
schimbă denumirea. Este organizat un Senat al ofiţerilor şi
soldaţilor. Un rol hotărâtor în organizare îl are Iuliu Maniu, care
era căpitan de artilerie în vremea respectivă participant la
război, condus de către Traian Boieriu. Depun jurământ de
credinţă faţă de Comitetul Naţional Român de la Arad, deci se
subordonează şi ei devin nucleul care gestionează defluirea de
pe fronturi a militarilor români care participaseră la război în
părţile occidentale ale Imperiului. Ei sunt cei care vor asigura
acele unităţi militare care la 1 decembrie 1918 vor permite
declararea independenţei şi unificarea Cehoslovaciei la Praga.
Sunt cei care prin aceşti militari români îndrumaţi către
teritoriile transilvănene, se organizează garda naţională
românească. E braţul armat care va asigura posibilitatea unei
consultări a românilor transilvăneni, organizarea acelei mari
adunări naţionale. Un rol hotărâtor îl are fratele lui Aurel Vlad,
Alexandru Vlad, maior în armata austro-ungară şi unul dintre
conducătorul gărzilor naţionale”.

Consiliul Național Român
Cum a fost posibilă o mobilizare rapidă
La negocierile europene care urmau să redeseneze harta
continentului după Primul Război Mondial era crucial ca
argumentele româneşti să fie nu numai istorice şi militare, ci şi
democratice. Consiliul Naţional Român - înfiinţat la Budapesta,
imediat ce parlamentarii români din Parlamentul de acolo au
anunţat la 18 octombrie, ruperea de Ungaria - şi-a constituit
filiale în majoritatea localităţilor locuite de români.
Profesor Valentin Șerdan-Orga: „Au existat aceste structuri
care doreau să preia puterea, administraţia. CNR a dat o
directivă în teritoriu şi se spunea că pe această structură,
avocaţi, preoţi, dascăli să se organizeze la toate nivelurile
adminitrative, consilii naţionale româneşti - la comitate consiliu
naţionale comitates şi locale. Chiar şi în interiorul unor asociaţii
s-a decis constituirea unui consiliu naţional. A existat această
structură foarte bine consolidată, acest mesaj a fost preluat şi
pus în practică foarte repede. Au avut loc astfel adunări în care
s-au constituit Consiliile Naţionale. De aceea s-a realizat atât de
repede, când s-a hotărât marea adunarea naţională de la Alba
Iulia. Toate aceste structuri şi-au ales delegaţii. Pe parcursul
unei săptămâni aceşti delegaţi au fost votaţi în adunările
electorale”.
Liderii români au folosit la maximum faptul că autorităţile
habsburgice se dezintegrau pe fondul înfrângeriii din Primul
Război Mondial. Când, în noiembrie, Consiliul Naţional Român
a dat semnalul alegerii reprezentanţilor pentru Alba Iulia,
scrutinul a putut avea loc în mai puţin de 2 săptămâni. Mesajul
s-a dat prin biserici.
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Rolul bisericii în Marea Unire
Florentin Crihălmeanu, episcop greco-catolic: „Suntem în
timpul războiului. Aici la Alba Iulia se întâmplă acest moment
istoric, dar nu este un pelerinaj triumfal, ci sunt cei care reuşesc
să scape de sub ameninţarea gărzilor maghiare care fac totul să
oprească această mişcare. Ei bine, aici este rolul Bisericii.
Deopotrivă ortodoxă şi greco-catolică. Pentru că prin preoţi, ei
fac mobilizarea maselor. Alminteri nu aveau posibilitatea pe
cale oficială, telex, alte mijloace, sau prin foi, prin ziare, să
transmită poporului o asemenea mobilizare pentru Alba Iulia. O
fac prin preoţi. Şi episcopul Hossu, şi episcopul Miron Cristea,
transmit curier, transmit circulare prin care mobilizează
credincioşii să vină la Alba Iulia”

Ofițeri din armata habsburgică, trecuți de partea
Consiliului Național Român
Dacă acţiunea politică a pornit de la politicieni experimentaţi,
organizarea practică de la Alba Iulia, capitala medievală a
Transilvaniei, s-a bazat pe mulţi ofiţeri profesionişti din armata
habsburgică, trecuţi de partea Consiliului Naţional Român. Aşa
a fost posibilă capturarea garnizoanei maghiare şi mai ales a
depozitului de armament şi a proviziilor alimentare din cetate.
Ofiţeri români au preluat şi conducerea Comitetul Reunit al
Gărzilor Române şi Maghiare. Unul dintre aceşti ofiţeri de
carieră a fost Florian Medrea.
Cine a fost Florian Medrea

Valentin Șerdan-Orga, conferențiar universitar, Cluj-Napoca:
„Într-un timp foarte scurt, toate comunităţile şi-au ales delegaţii,
au eliberat acele credenţionale, mandate pentru a participa. În
unele credinţionale se şi spune: să decidă soarta noastră
împreună cu a României, să voteze pentru Unirea fără condiţii.
Într-un interval extrem de scurt. În ziua de azi cred că ar fi
foarte greu oricărui partid să organizeze aşa ceva. Probabil că şi
statului român însuşi i-ar fi greu să organizeze aşa ceva. Care a
fost intervalul dintre convocare şi data propriu-zisă?
Convocarea a fost lansată cu circa două săptămâni. În intervalul
acesta au avut loc adunările în care au fost votaţi delegaţii, au
fost votaţi chiar şi supleanţi-. S-au luat în calcul şi acești
supleanţi în cazul în care unul nu poate merge. Cele mai multe
credenţionale sunt eliberate în perioada 23-28 noiembrie. O
săptămână”.

Claudiu Secașiu, istoric: Florian Medrea era un căpitan din
armata austro/ungară. Îşi făcuse studiile în Austria, la Şcoala de
Cadeţi de la Styria, promoţia din 1904. În momentul în care
revoluţia a atins Imperiul a venit acasă şi-a dat seama că are de
jucat un rol în ţara lui şi la Alba Iulia şi-a asumat poziţia de
coordonator al gărziii naţionale şi de organizator al siguranţei
Adunării de la Alba Iulia. Împreună cu colegul său Grita, au
asigurat liniştea, paza. În zonă defluiau soldaţii lui Mackensen,
trupe germane, deci care la un moment dat, chiar în preajma lui
1 decembrie, îşi anunţaseră intenţia de a trece efectiv prin Alba
Iulia. Au fost discuţii în sensul de a ocoli oraşul, tocmai în
scopul evitării unor incidente. Din fericire nu s-a ajuns la nici
un conflict, iar acest lucru se datorează inclusiv iscusinţei
căpitanului Medrea, talentului de negociator al său în raport cu
unităţile germane”.

Cum s-a ajuns la o mare adunare populară pentru a
proclama Marea Unire

Gabriel Rustoiu, istoric: „Florian Medrea este o personalitate
de un film hollywoodian, adică ar lua oricând cu un regizor bun,
ar lua un Oscar ca şi personaj. A avut un destin deosebit, o viaţă
de roman. A luptat desigur în armata austriacă. A fost citat pe
ordin de zi din 1905 pentru inovaţia lui de a trece rapid un râu.
El a organizat Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, el a
organizat modul în care cei 100.000 de oameni nu au dus lipsă
de nimic. Într-un oraş cu 10.000 de locuitori a reuşit să
primească 100.000 de români din toată Transilvania. Au avut
unde să doarmă, au avut ce să mănânce ceea ce, din punct de
vedere logistic, pentru acele vremuri era un lucru deosebit”.

Când liderii Consiliului Naţional Român, Iuliu Maniu,
Alexandru Vaida Voevod, Aurel Vlad, au anunţat că cei 1228
de delegaţi au fost aleşi şi că votul lor poate fi exercitat şi
înregistrat ca atare, autorităţile României au cerut expres o mare
adunare care să arate că nu numai elitele, ci întreaga populaţie
doreşte Unirea.
Gabriel Rustoiu, director al Muzeului Unirii din Alba Iulia:
„Au existat contacte permanente cu Iaşiul. A existat chiar şi un
zbor al Unirii, cum îi spunem noi. Un aviator plecat de la
Bacău, împreună cu un ardelean plecat cu 2 săptămâni înainte,
zbura şi a aterizat la Blaj cu instrucţiuni din partea guvernului
României. Se dorea ca Armata Română să nu înainteze în
Transilvania până când nu ar fi avut loc acest act plebiscitar.
Era foarte important pentru Conferinţa de Pace care a urmat
acestui război, ca oricărui război, să arătăm că Transilvania s-a
unit cu România şi nu a fost o ocupaţie militară. De altfel
fotografiile făcute de Samoilă Mîrza la Alba Iulia a fost unul
dintre argumentele delegaţiei române de la Paris, arătau
caracterul plebiscitar”.

Alba Iulia
Performanță logistică excepțională
El a fost ajutat pe linie civilă de avocatul Ioan Pop din Alba
Iulia care a strâns donaţiile în alimente din zona Alba IuliaOrăştie, dar şi de primarul din Alba Iulia, Camil Velican.
Acesta din urmă şi-a pus casa la dispoziţie pentru primele
şedinţe ale Consiliului Dirigent, condus de Iuliu Maniu,
guvernul provizioriu al Transilvaniei creat pe 2 decembrie, cel
care va asigura tranziţia autorităţii către noua capitală,
Bucureşti.
Ordinea în care s-au desfăşurat evenimentele de la Alba-Iulia nu
s-a bazat însă pe entuzism. Gărzile naţionale primeau soldă.
Conducerea românească - cea care a preluat puterea după
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ruperea de Budapesta din toamnă - trebuia să demonstreze că
este capabilă să o exercite şi deci să îşi şi plătească soldaţii. A
făcut-o,
o, dar CHIAR cu banii personali ai noilor conducători.
Mihai Căstăian, istoric Orăștie:: „Aceste gărzi naţionale
trebuiau plătite. Aveau o soldă. Ofiţerii aveau 20 de coroane,
soldaţii
ii simpli aveau 5 coroane pe zi. Aceşti bani trebuiau
procuraţi. S-aa luat şi măsura la un moment dat să nu fie plătiţi
decât cei din contingentul 1886, care era contingentul
Mileniului. Cel care îşi garantează cu averea proprie această
această sumă mare de bani este Aurel Vlad. Deci Aurel Vlad şişi
a pus chezăşie Banca Ardeleană şi bunurile proprii pentru plata
acestor gărzi naţionale. Un rol hotărâtor îl are fratele lui Aurel
Vlad, Alexandru Vlad, maior în armata austro--ungară şi unul
dintre conducătorul gărzilor naţionale.

având datoria morală să nu lăsăm niciodată să se aașterne uitarea
față de jertfa lor.
În cele ce urmează, vom încerca să reamintim contribu
contribuția
acestor mari români la împlinirea visului Unirii, dar și imensa
suferință
ță îndurată ani în șir în închisorile comuniste. În acest
sens, ne-au
au ajutat sintezele disponibile
disponibil pe platforma online
www.memorialsighet.ro.

Apărarea Apusenilor și înaintarea spre Vest
Rezoluţia de Unire de la Alba-Iulia
Iulia a dat startul unor operaţiuni
militare de anvergură atât pentru apărarea Transilvaniei, cât şi
pentru blocarea avansului bolşevic spre centrul Europei. Florian
Medrea, primit în Armata Română cu gradul de maior, a primit
din partea preşedintelui Consiliului Dirigent, Iuliu Maniu,
însărcinarea să organizeze trupe de voluntari care să apere zona
Apusenilor de gărzile maghiare. Armata română intrase în
Transilvania,, dar nu putea trece Carpaţii Occidentali din cauza
acordului guvernului de la Bucureşti cu Antanta. Ulterior,
ameninţarea comunistă a schimbat poziţia Franţei, iar Armata
Română a înaintat spre Vest.

Generația Unirii,, secerată
în închisorile comuniste
Raluca OANŢĂ

Ion Nistor

Gheorghe I. Brătianu (1898-1953) - mort în închisoarea de
la Sighet.
Studiază istoria la Paris, trece prin arhivele de la Geneva și
Napoli, obține doctoratul
ratul sub îndrumarea lui Nicolae Iorga și,
mai târziu, a lui Ferdinand Lot. După performanțe
performan istorice
strălucite devine la 30 de ani membru corespondent al
Academiei. Va deveni în anul următor, la 1 martie, director al
Institutului de Istorie Universală fondat
ndat de acesta cu câ
câțiva mai
înainte. În 1943 devine membru al Academiei Române.
În 1947 i se stabilește
ște arest la domiciliu în București, str.
Biserica Popa Chițu,
țu, unde revizuiește și termină patru din
lucrările sale de istorie. În 1948 este exclus din Academia
Ac
Română.
În mai 1950 este arestat fără mandat și dus la penitenciarul
Sighet, unde va muri în 1953.
Iuliu Maniu (1873-1953) - mort în închisoarea de la Sighet.

Marele moment de la 1918 nu poate să fie retrăit în
memoria colectivă fără să ne amintim de genera
generația politică
care a făcut posibilă Unirea și care a fost violen
violent secerată în
închisorile comuniste.
e la fruntașii Marii Uniri - Gheorghe I. Brătianu, Ion
Mihalache, Iuliu Maniu, Ilie Lazăr și mulți, mulți alții,
trebuie să învățăm
țăm ce înseamnă dragostea de țară,

D
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Organizator și participant la Marea Adunare de la Alba Iulia,
care a proclamat la 1 decembrie
mbrie 1918 Unirea Transilvaniei cu
România. A fost apoi ales președinte
ședinte al Consiliului Dirigent
(guvernul de tranziție
ție al Transilvaniei până la 4 aprilie 1920),
fruntașș al Partidului Național Român, președinte al Partidului
Național Țărănesc (din 1926), președinte
ședinte al Consiliului de
Miniștri (1928-1930).După
1930).După preluarea puterii de către comuniști,
comuni
partidul este scos în afara legii, iar Maniu, Mihalache și ceilalți
conducători sunt arestați,
ți, judecați și condamnați. În etate de
aproape 75 de ani la data arestării,
i, Maniu este condamnat, la 11
noiembrie 1947, la temniță
ță grea pe viață pentru „înaltă trădare și
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spionaj în favoarea anglo-americanilor”. Este întemnițat întâi în
penitenciarul Galați, iar din august 1951 la Sighet. Aici va fi
exterminat la 5 februarie 1953 și aruncat într-o groapă anonimă.

Maniu se opune dictaturii regale și Frontului Renașterii
Naționale, când PNȚ este dizolvat. După război se opune
sovietizării țării, fiind arestat în iulie 1947, după înscenarea de
la Tămădău, și condamnat în noiembrie la muncă silnică pe
viață. După regimul exterminator din penitenciarele Galați și
Sighet este transferat în 1955 în arestul Ministerului de Interne,
unde refuză orice fel de tranzacție cu anchetatorii. Transferat în
închisoarea de la Râmnicu Sărat, moare, la 5 martie 1963, după
16 ani de detenție, la vârsta de 81 de ani.
Ilie Lazăr (1895-1976)

Iuliu Hossu (1885-1970)
Episcop greco-catolic, este cel care a citit la 1 decembrie 1918
la Alba Iulia „Proclamația de Unire cu Țara”. Membru al
Consiliului Dirigent, a făcut parte din delegația care a prezentat
Hotărârea de Unire Regelui Ferdinand, la București. Senator de
drept în Parlamentul României.

Arestat la 28 octombrie 1948, va rămâne privat de libertate timp
de 20 de ani, trecând prin diverse închisori și locuri de
domiciliu obligatoriu. Între 25 mai 1950 și 4 ianuarie 1955 a
fost închis împreună cu alți 50 de preoți și episcopi greco și
romano-catolici în penitenciarul Sighet. I s-a stabilit apoi
domiciliu obligatoriu pe termen nelimitat, întâi la mănăstirea
Ciorogârla, apoi la mănăstirea Căldărușani. Grav bolnav, a
murit la 28 mai 1970 la spitalul Colentina din București.
Ion Mihalache (1882-1963) - mort în închisoarea de la
Râmnicu Sărat.
Combatant în primul război mondial, decorat cu ordinul „Mihai
Viteazul”, învățătorul Ion Mihalache înființează după Unire
Partidul Țărănesc, care prin fuziunea cu Partidul Național din
Transilvania formează în 1926 Partidul Național Țărănesc.
Mihalache participă în guvernele din anii 1928-1933 ca
ministru al Agriculturii și ministru de Interne. Împreună cu Iuliu
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Doctor în Drept al Universității din Cluj. La sfârșitul războiului,
organizează împreună cu alți fruntași români administrația
românească în comitatul Maramureș, organizează Gărzile
Naționale și reprezintă Maramureșul la Marea Adunare de la
Alba Iulia din 1 decembrie 1918, apoi însoțește delegația
ardelenilor la predarea actului Unirii la București. După 1918, a
fost deputat, membru în delegația permanentă a Partidului
Național Țărănesc, organizator al gărzilor țărănești „Iuliu
Maniu”, șef al organizațiilor muncitorești centrale.

Arestat prima oară la 27 mai 1946, a fost condamnat la 7 luni
închisoare corecțională, pentru "omisiunea denunțării
complotului”, în procesul "Mișcării Naționale de Rezistență”,
fiind eliberat condiționat la 8 decembrie 1946. Implicat în
înscenarea de la Tămădău, este arestat a doua oară, la 14 iulie
1947.. A fost condamnat la 12 ani temniță grea, în procesul
conducătorilor Partidul Național Țărănesc, pentru "complot în
scop de trădare” (noiembrie 1947). Încarcerat la Galați, Sighet,
Râmnicu Sărat, Periprava, a fost eliberat abia la 9 mai 1964.
Pantelimon Halippa (1883-1979)
Publicist și om politic, vicepreședinte (1917) și președinte
(1918) al Sfatului Țării de la Chișinău, promotor al Unirii cu
România, ministru al Basarabiei în mai multe guverne de după
1918, ministru al Lucrărilor Publice, al Comunicațiilor, al
Muncii, Sănătății și Ocrotirilor Sociale, senator și deputat
(1918-1934), membru corespondent al Academiei Române
(1918).
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Arestat în 1950 și întemnițat la Sighet fără a fi judecat, a fost
predat în 1952 autorităților sovietice, care l-au
au condamnat la 25
ani muncă silnică. A fost readus în țară, fiind de astă dată închis
la penitenciarul Aiud până în 1957.

Omul care a făcut Unirea. Comuni
Comuniștii
i-au luat tot, l-au
au ucis la
l Jilava. L-au
înmormântat lângă un gard
Jurn. Lucia HOSSU - LONGIN
Basil Stoica, un diplomat cu ștaif, vorbitor și înțelegător de
14 limbi străine, a fost omul trimis de către Regele
Ferdinand în Statele
ele Unite, în 1917, pentru a le povesti
americanilor despre Unire, despre identitatea națională.
na

A
Ion Flueraș (1882-1953) - mort la Gherla

cutreierat printre yankei, a susținut
sus
60 de prelegeri.
Comuniștii i-au luat tot, l-au
au bătut la Jilava și l-au lăsat
să moară de septicemie. Un erou uitat. Redescoperit de
Doamna Lucia Hossu-Longin
Longin în ”Oamenii mari care au făcut
România Mare”

Lider al Partidului Social Democrat din Transilvania, membru
al Consiliului Dirigent al Transilvaniei (1918-1920),
1920), pre
președinte
al Confederației Generale a Muncii (1926-1938).
1938).
A fost reținut
ținut timp de 3 luni, în 1945, de către autor
autoritățile
comuniste pe motiv că a răspândit „manifeste interzise”. A fost
rearestat în iunie 1948 și condamnat la 15 ani temniță grea
pentru „crimă de înaltă trădare”. A murit în închisoarea Gherla
la 7 iunie 1953.
În egală măsură, Marea Unire nu ar fi fost posibilă fără
implicarea lui Silviu Dragomir (1888-1962),
1962), Ioan Lupaș
Lupa (18801967), Ion Nistor (1876-1962),
1962), Mihai Popovici (1879
(1879-1966),
George Grigorovici (1871-1950),
1950), Ion Flueraș
Fluera (1882-1953),
Aurel Vlad (1875-1953),
1953), Daniel Ciugureanu (1885
(1885-1950),
Sever Bocu (1874-1951), Ghiță Popp (1883-1967),
1967), Onisifor
Ghibu (1883-1972), Zenovie Pâclișanu
șanu (1886
(1886-1957), Emil
Hațieganu (1878-1959),
1959), Iosif Jumanca (1893
(1893-1949), Iuliu
Moldovan (1882-1966), Sever Dan (1885-1961).
1961).
Veșnica lor pomenire, din neam în neam!
Bibliografie:
•Romulus Rusan, Cronologia și geografia represiunii. Recensământul populației
concentraționare din România (1945-1989), Fundația
ția Academia Civică, 2007
•www.memorialsighet.ro

Basil Stoica este unul dintre ei. Cunosc drept Vasile Stoica, s-a
născut în Avrigul marelui Gheorghe Lazăr,
Lazăr în prima zi a anului
1889, cel al stingerii lui Eminescu.. ”Din povestirile mamei,
amuzante, am aflat că voiau să-ll boteze de Bobotează. Bunica
n-aa avut timp să facă toate pregătirile în timpul scurt de la
naştere şi ziua botezului. Când a ajuns la biserică, preotul
plecase la Olt să sfinţească apele. Se considera că e mare
ghinion să pleci cu
u copilul la botez şi să ajungi acasă cu el
nebotezat, să amâni botezul. S-aa dus după preot la Olt, l-a
l
aşteptat să sfinţească apele, preotul a luat copilul, l-a
l înmuiat în
Olt, l-aa scos, aşa a fost botezat. Bunica a ajuns acasă, a băut un
pahar cu toţi ai casei. Aşa a fost începutul de viaţă al bunicului
meu. Ştiu că n-aa avut probleme de sănătate, faptul că a fost
botezat în Olt, l-a întărit”.
Studiile universitare le-aa terminat pe la 1912, când a și plecat la
Paris, întru specializarea în limba și literatura franceză
medievală. Prin sânge-ii curge românism, de
deși dincolo de munți
viața
ța e grea. În 1916 se înrolează voluntar, în Primul Mare
Război. O schijă-ii rămâne în plămân, în luptele de pe Arge
Argeș, pe
12 noiembrie 1916. E tras într-unspital.
unspital. Stă, aici,
aici trei luni și
suferă patru operații.. Cere să fie retrimis pe front.
f
E decorat cu
cele mai înalte medalii ale epocii.
Prof. univ. dr. Ioan Opriş, istoric: ”În martie 1917, într-o
Românie ajunsă un fragment de ţară, cu o parte a Parlamentului
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la Odesa, cu o bună parte a diplomaţiei la Sankt Petersburg, cu
puţinii care rămăseseră la Iaşi, Regele Ferdinand îi
încredinţează prin Ionel Brătianu misiunea de a merge în Statele
Unite ale Americi pentru a face propaganda pro-românească.
Primeşte această misiune cu părintele Lucaciu şi cu Ion Moţa,
doi preoţi, unul ortodox şi unul greco catolic, sunt asociaţi şi
trăiesc aventura vieţii lor. Trec prin Rusia până la Vladivoslock,
rămân câteva zile în Japonia, apoi ajung, în vara lui 1917, la
Washington. Este primul mesager al idealurilor pe care
guvernul român nu înceta să le stabilească şi să le propună lumii
contemporane americane în acel extrem de greu an, acea vară
care va fi vara victorioasă a noastră în urma bătăliilor de la
Oituz, Mărăşeşti, Mărăşti”.
În Statele Unite, Stoica vine cu o contribuţie extarordinară la
prezentarea doleanţelor româneşti. Îşi asociază în demersurile
sale pe Thomas Masaryk, cel ce reprezenta vârful de lance al
cehilor, pe Pavelevski, pianistul ce ajunge în fruntea Poloniei în
urma războiului şi pe Hincovici. Cu aceştia el creează în 1918,
Uniunea Europeană. Este primul semnal că popoarele din
Imperiul Austro-Ungar cel dualist nu vor să mai aparţină
acestuia. Este un semnal catastrofic pe care-l prezintă
autorităţilor americane, în primul rând lui Robert Lansing,
secretar de stat cu probleme ale afacerilor externe, apoi ajung
după Marea Adunare de la Philadelphia din Independence Hall,
sala Libertăţii, la preşedintele Americii, Woodrow Wilson şi-i
prezintă declaraţia. Despre impresia puternică pe care a lăsat-o
audienţa se vorbeşte în documentele vremii.
Basil Stoica este un globe trotter. Conferenţiază cu bani puţini
în 60 de centre româneşti. Vuia îi trimite bani de la Centrul
Franţei, care milita pentru aceleaşi idealuri româneşti. Face
acelaşi prozelitism şi reuşeşte să înfiinţeze Liga Naţională a
Românilor Americani. Este un miracol, căci românii au această
carenţă comportamentală, câte asociaţii atâţia şefi, dar el
reuşeşte să-i adune pe toţi într-un singur congres la
Pittsburgh creând astfel o forţă de prezentare şi susţinere a
ideilor româneşti.

La 5 iunie 1918 a întemeiat Liga Naţioanală Română din
America al cărui preşedinte a fost ales. Scopul ligii era
obţinerea unui angajament în favoarea Unirii Ţărilor Române
într-un singur trup politic. Această declaraţie oficială se produce
în 5 noiembrie în acelaşi an când Guvernul SUA a promis că
prin influenţa sa, va da României tot spirijinul ca această ţară în
conferinţa păcii generale să-şi câştige drepturile politice şi
teritoriale.
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Părinţii îi trimit depeșă lui Vasile Stoica: „Scrie-mi dragu’
mami minteni, să ştiu de tine, că aşa-i rău dorul de copil, te
străpungu’ la pieptu’ şi te sărutu’. Gheorghe nu mai aude, el nu
se lasă, da are norocu’ că are boi cuminte, să duce în caru’ şi
vina în caru’. Tata stă tot la radio şi să auză de tine, tot pân’ la
10 şi 11 să auză de tine. Vii la Bucureşti ori nu, au spusu’ la
radio că vii la Bucureşti”. Mama şi Tata.
Reformaţii au creat în Transilvania un adevărat lobby englezesc
şi american pentru a arăta că autoritatea română nu e capabilă să
guverneze. Stoica este cel care demonstrează contrariul şi prin
intermediul cuvântului autorizat al celor de la Liga Naţiunilor
Unite va şti să facă cunoscută poziţia românească în aceste
locuri.
Anii trec. Comuniștii se instalează la putere, după cel de-al
Doilea Război Mondial. Este rechemat de la Haga. Pentru Basil
Stoica începe infernul. E fidel ideilor lui Nicolae Titulescu. I se
sistează salariul. Vinde din casă, trăiește din ajutorul dat de
rude. După abdicarea Regelui, își dă seama că nu mai poate fi
diplomat. I se propune intrarea în Partidul Muncitoresc. Refuză.
Vrea să fugă din țară. Este prins și arestat. Bătut. În 1954,
vreme de doi ani și jumătate, este eliberat. Mihai Beniuc,
poetul, îl toarnă la Securitate. Este arestat pentru ”atitudine
dușmănoasă contra regimului” și acuzat că ascultă postul de
radio ”Europa Liberă”.
”Jilava prezenta o particularitate agravantă, aceea de a păstra
frigul şi umezeala până târziu în vară, dacă nu chiar tot timpul
[…] . Într-o bună zi, ne-am trezit cu încă o victimă a terorii, un
bărbat înalt, slab, cu o zeghe ponosită, care nu-i era nici pe
măsură. I s-a făcut un loc la primul nivel din cele trei ale
redutului, toate arhipline. Era diplomatul Vasile Stoica,
septuagenar închis la 17 iunie 1958”. Academician Alexandru
Zub, „Un diplomat după gratii”.
“Suferind cumplit de frig, Vasile Stoica îşi lega pantalonii de la
zeghea ponosită cu sfoară de glezne ceea ce i-a produs rosături
şi inflamaţia picioarelor. A cerut insistent să-l vadă medicul
închisorii, însă medicul nu s-a arătat. Când a fost scos la medic
era prea târziu. Internat la infirmerie, s-a constatat că infecţia
era prea avansată, iar organismul prea slăbit ca să reziste. La 27
iulie 1959 moare. Se stingea cu zile marele diplomat. Imaginea
lui în zeghe, înalt, distins, costeliv, parcă stângaci în uniforma
mizeriei le revenea mereu în memorie tovarăşilor de celulă,
completând cu tragism tabloul întunecat al epocii”.
Făcuse septicemie. Fusese lăsat să moară în chinuri. În cimitirul
penitenciarului nu mai sunt locuri, așa că urmează să fie zvârlit
pe undeva. Preotul din Avrig află, se duce după el. Nimeni nu-l
recunoaște, dar, finalmente, îl află după schija rămasă în
plămân. Basil Stoica, eroul de pe front, diplomatul de excepție,
omul care, alătuiri de alți Oameni Mari făcuseră Unirea cea
Mare, își doarme somnul de veci lângă un gard al cimitirului din
Avrig... Fragmente din ”Oamenii mari care au făcut România Mare”, Lucia
Hossu-Longin, Editura ”Hyperliteratura”.
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Aşa au fost introduşi legionarii
ionarii în ecuaţia asasinatului

Asasinate atribuite în mod mincinos
legionarilor
Vasile SANDU

„Crimele” legionare sub lupa adevărului. „Generalul
rus mi-aa spus că aş fi idiot dacă aş continua să cred că
legionarii l-au asasinat pe Iorga.”
Asasinarea lui Virgil Madgearu şi a lui Nicolae Iorga d
de
către Komintern la 27 noiembrie 1940

„Important nu este adevărul, important este ce ajung să
creadă oamenii.”

L

a 27 noiembrie 1940, marele cărturar Nicolae Iorga, a
fost ridicat din Sinaia şi în după-amiaza
amiaza zilei, a fost
împuşcat, la marginea comunei Strejnicu, lângă Ploieşti.

Savantul de renume mondial, care a publicat peste 1250 de
titluri de cărţi şi circa 25.000 de studii şi articole, în româneşte
şi în alte limbi străine, deranja prin patriotismul său fierbinte,
prin naţionalismul său idealist. Cei care l-au
au ucis, au fost formal
membrii partidului cel mai naţionalist din România, legionarii.
Istoria consemnează că, un grup de legionari, condus de Traian
Boieru, din proprie iniţiativă, pentru a nu rămâne „mai prejos”
decât camarazii lor de la Jilava, l-au
au asasinat pe Nicolae Iorga.
Au trecut 76 de ani de la acest asasinat şi încă mai sunt oameni
care mai cred această minciună, că Nicolae Iorga, a fost asasinat
de legionari. A venit vremea, ca să demontăm această minciună
şi să o aruncăm la lada de gunoi
unoi a istoriei. În acest sens, o
informaţie de mare însemnătate, a furnizat-oo într-o
într emisiune la
postul OTV, Dl. Radu Vergatti. Istoricul Vergatti, a lămurit
misterul asasinării lui Virgil Madgearu! Era chiar de neînţeles
motivul pentru care legionarii i-ar fi vrut capul.
Ţinta principală a dublului asasinat, făcut de Traian Boieru şi
echipa sa, a fost așadar
șadar Virgil Madgearu, iar asasinarea lui
Nicolae Iorga, a fost făcută ca o diversiune, ca să se deplaseze
atenţia tuturor de la Madgearu!

Cumplită diversiune, a celor care au gândit-o!
gândit Nu exista nici un
motiv ca legionarii să-ii poarte sâmbetele lui Madgearu. Dacă în
noiembrie 1940 ar fi fost asasinat numai Madgearu, nimeni nu
s-ar fi gândit la legionari,
onari, ci ar fi început să caute să afle
adevărul, să vadă cine ar fi avut interes să dispară Madgearu! Şi
aici vine informaţia adusă de istoricul Vergatti: „Madgearu era
băgat în nişte afaceri financiare dubioase, chiar murdare,
ale Kominternului. Prin el se făceau plăţi puţin onorabile, banii
veneau de la bănci khazare din România şi ajungeau în
Occident, la oameni foarte legaţi de Moscova, agenţi
ai Kominternului!! Cum de a ajuns Virgil Madgearu să nu se
mai bucure de încrederea mafiei financiare, e altă poveste! Iar
pentru ca asasinatul, să nu ducă pe nimeni cu gândul la
adevăraţii asasini, la cei care erau interesaţi de dispariţia /
pedepsirea lui Madgearu, l-au
au băgat şi pe Iorga în scenariu, cu
scopul de a compromite şi Mişcarea Legionară, ca un fel de
bonus de nerefuzat! Chiar indispensabil!
Istoricul Radu Vergatti a aflat aceste informaţii de la secretarul
şi colaboratorul de încredere al lui Madgearu, profesorul
Alexandru Halunga şi le-aa publicat în cartea: „Puncte de vedere,
asupra faptelor petrecute în România, între 21 – 23 ianuarie
1941”, Bucureşti, Editura Mustang, 2011
Chiar şi la un parastas făcut lui Madgearu, prin anii ´70, când se
discuta despre asasinarea lui, de către legionari, spre mirarea
tuturor, soţia defunctului, d-na
na Madgearu, a intervenit
inte
la un
moment dat şi a precizat apăsat, punând capăt discuţiei: pe
soţul meu nu l-au asasinat băieţii! Aşa le spuneau cucoanele
din lumea bună legionarilor; „băieţii”!
Acum să trecem şi la cazul Iorga, să facem lumină în tenebrele
acestei crime, făcută
tă de Traian Boieru şi colaboratorii săi.
Nicolae Iorga a fost ucis din ordinul NKVD-ului
NKVD
sovietic, în
urma unei hotărâri luate la cel mai înalt nivel sovietic. U.R.S.S.
se pregătea să declanşeze un război de ocupare a României şi
ştia care va fi reacţia lui
ui Nicolae Iorga şi ecoul acesteia în
întreaga lume.
Fostul deţinut politic dl. Ionel Pangrati, aduce un element în
plus, căpătat de la un agent al Siguranţei, tot aşa, destăinuiri
între oameni, cândva adversari, ajunşi tovarăşi de suferinţă, în
aceeaşi temniţă.
mniţă. Acel agent al Siguranţei ii-a dezvăluit lui Ionel
Pangrati detaliul că în primăvara lui 1940, Traian Boieru,
viitorul asasin al lui Nicolae Iorga, a petrecut două luni
la Moscova! Deci era agent NKVD, infiltrat în Legiune, unde a
avut de îndeplinit nişte
işte misiuni secrete, din ordinele
superiorilor.
Una dintre ele a fost asasinarea celor doi: Madgearu şi Iorga.
Aceste două crime făcute de Traian Boieru, au urmărit şi scopul
de a compromite Legiunea, în faţa opiniei publice interne şi
externe şi pentru caa Mişcarea Legionară să fie receptată de
opinia publică, precum o bandă de criminali. De asemenea, a
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fost preludiul evenimentelor din ianuarie ´41, când Legiunea, a
fost înlăturată de la conducerea ţării, în urma loviturii de stat a
generalului Antonescu.
Traian Boieru n-a acţionat tipic, ca un legionar. Cei care i-au
suprimat pe Duca, Armand Călinescu, pe Stelescu, n-au fugit de
răspundere, ci au considerat că au făcut un act de justiţie. Boieru
n-a acţionat ca un legionar, el s-a ascuns şi apoi a fugit în
Germania.
Legionarii când şi-au dat seama că s-ar putea produce un atac
criminal asupra lui Iorga, l-au sunat pe Nicolae Iorga la telefon
ca să-l avertizeze. Legionarul Ilie Stângă din Poliţia Legionară
Prahova, a insistat pe lângă d-na Iorga, ca profesorul să plece de
acasă şi să se ascundă, dar n-a fost crezut de soţia profesorului.
Nu voi omite să spun cititorilor, că în noaptea de 27 spre 28
noiembrie 1940, Horia Sima a plecat la Ploieşti şi Câmpina, cu
intenţia de a-l salva pe Nicolae Iorga, din mâinile răpitorilor săi.
Cu acel prilej, potrivit unor declaraţii date la închisoarea Aiud
de către avocatul Victor Biriş (acesta îndeplinea atunci funcţia
de Secretar general al Ministrului de Interne şi îl însoţea pe
Comandantul Mişcării, în călătoria la Ploieşti), un mesager
german, l-a întâmpinat şi i-a adus vestea că Antoneştii,
plănuiesc un complot, împotriva Legiunii.
Ne spune Victor Biriş: „Pe şoseaua Bucureşti – Ploieşti am fost
întâmpinaţi de I. Olteanu şi Kräutle, omul lui Himmler (acesta
era ofiţer S.S. şi îşi desfăşura activitatea în cadrul Legaţiei
germane). Acesta i-a transmis lui Horia Sima, informaţia că
Fabricius şi Antonescu, urmăresc răsturnarea guvernului
legionar, de la putere şi cineva trebuie să plece urgent la Berlin
şi să ia legătura cu Himmler.

– Şi cine ţi-a răspuns la telefon d-le Ilie?
– D-na Iorga… S-a speriat când i-am spus că ar fi bine să plece
de acasă, măcar dl. profesor. A zis că nu e acasă, n-a vrut să
mi-l dea să vorbesc cu el!
– Dacă noi, legionarii, am fi vrut să-i omorâm pe Iorga şi
Madgearu, am fi trimis o echipă la Bucureşti după Madgearu
şi altă echipă la Sinaia să-l ridice pe Iorga.
Nu era deloc logic, când legionarii din Bucureşti erau sute şi
mii, să trimitem aceeaşi echipă după amândoi! Nu uita acest
detaliu, faptul că Iorga la Sinaia şi Madgearu la Bucureşti, au
fost omorâţi în aceeaşi zi, de aceeaşi echipă, de acelaşi Boieru
Traian, asta dovedeşte că asasinii n-au fost trimişi de
legionari!

Închipuieşte-ţi că tu erai comandant legionar şi hotărai
uciderea celor doi.
Cum procedai, ştiind că unul se află la Bucureşti şi celălalt la
Sinaia?
Cum făceai să-i lichidezi în răstimpul cel mai scurt?
Trimiteai două echipaje! Nicidecum altfel!
– De ce? De ce asasinii n-ar fi trimis şi ei două echipe? Una la
Sinaia şi alta la Madgearu acasă?
– Pentru că nu aveau decât o echipă! Atât au reuşit să infiltreze
printre noi!
– Traian Boieru?

Profesorul Ion Coja, a făcut cercetări serioase, pe această temă
şi ne aduce dovezi imbatabile, care demontează această
minciună abjectă!

– A lucrat clar ca un om care avea de îndeplinit o misiune,
urgent de îndeplinit ocazia nu i se mai putea ivi încă o dată şi
trebuia profitat.

Las la aprecierea cititorilor să tragă concluziile de rigoare:

Iar misiunea, e limpede, n-o avea de la noi, legionarii!
Ilie
Stângă,
deţine
dovada
celei
„Domnul
cumplite mistificări din istoria neamului nostru!”

mai
– Eu am fost coleg de liceu, la Mircea şi sunt prieten bun
cu Istrate Papuc…

Asasinarea lui Iorga de către legionari!
Când s-a aflat că echipa lui Boieru a plecat la Sinaia, bănuind
şi temându-ne de ce. Dl. Ilie Stângă a sunat la locuinţa lui
Nicolae Iorga să-l avertizeze şi să-l sfătuiască să plece de
acasă!

Au fost vecini, zicea Istrate, casă-n casă cu familia lui Traian
Boieru… Istrate mi-a deschis ochii prima oară, când a ştiut să
se mire de nevasta şi copii lui Boieru, cât de frumos s-au
purtat cu ei kominterniştii!
– Adică?

– Din al cui ordin ai dat telefon, nene Ilie?
– Din al Comandantului!

– Nici un fel de persecuţii! Cu Boieru fugit în Germania, iar
ei rămaşi în România. Nici un reproş că sunt copii celui mai
nenorocit asasin din istoria României!

Al lui Horia Sima, îmi „traduce” dl. Petre Ţuţea, ca să fie totul
clar! Comandantul Legiunii!

– Ce vină aveau copiii?!
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– Dar copii legionarilor, ce vină au avut când nu li s-a dat voie
să se înscrie la liceu?!

– Ne pare rău, dar asta este procedura! Aşa că bietul proaspăt
orfan, a trebuit să aştepte vreo trei săptămâni, până s-a văzut
cu paşaportul în mână.

Toţi copiii de legionari au avut de suferit cumplit!
Paşaportul pentru Cernăuţi!
Cei mai mulţi, săracii, au trebuit să-şi schimbe numele, să se
lase înfiaţi de rude, doar – doar, li se va pierde urma lui tătânesău!
– Deci, primo – tempo, comuniştii şi securitatea nu se ating de
copiii şi nevasta lui Traian Boieru! Nu-i tratează aşa cum îşi
băteau joc de ceilalţi, soţii sau copii, ori fraţi şi nepoţi de
legionari!
Trebuia să-l cercetaţi aşa cum l-aţi cercetat pe Stelescu şi să
aflaţi ce a urmărit!
– De ce l-a ucis pe Iorga fără să ceară sfatul şi
consimţământul cuiva?! Sau poate că l-a avut! Asta nu vă
interesa să ştiţi?
– Gândul că, probabil a acţionat manipulat sau comandat de
undeva din afara mişcării…

A cumpărat o floare şi atât a mai putut să facă, s-o pună pe
mormântul deja năpădit de buruieni al maică-si.
– În timp ce…
– În timp ce paşaportul pentru Bonn şi pentru feciorul lui
Traian Boieru a fost eliberat în câteva ceasuri fără nici un
notariat, ca să poată bietul om prinde avionul de seară…
– Cine i-a dat paşaportul aranjându-i şi viza germană s-o
primească în drum spre aeroport?
Au colaborat perfect autorităţile româneşti şi germane, trupele
NATO şi ale pactului de la Varşovia, toată lumea bună, pentru
ca asasinul lui Iorga să nu fie îngropat fără onorurile şi
lacrimile familiei!
Poate că şi altele…

– Şi a ţării!

Concluzii:
– Ne-a venit mai târziu!
– Niciodată nu a fost prea târziu ca să aflaţi răspunsul clar
la întrebarea cine l-a ucis pe Iorga!
– Cine a comandat moartea lui Iorga?

– Unu: Securitatea română, nu s-a purtat cu băiatul lui Traian
Boieru, aşa cum s-a purtat dintotdeauna, cu urmaşii
legionarilor! Deci?
– Deci Traian Boieru nu era legionar, cel puţin pentru
autorităţile româneşti! Era altceva!

Următoarea întâmplare povestită de Viorel Patrichi:
Şi securitatea ştia ce!

În 1983, când doi colegi de-ai săi, de slujbă, au primit din
străinătate, în aceeaşi zi, vestea că le murise unuia mama,
celulalt tatăl. La Cernăuţi şi Bonn.

Ce şi cine este propriu-zis Traian Boieru al nostru.
Ştia Securitatea, iar legionarii nu!

Primul a primit telegrama, cum că biata maică-sa aşa şi pe
dincolo, cel de-al doilea un telefon, că nu mai are în viaţă nici
un tată în Germania capitalistă, care să-i strice dosarul de la
Securitate de cadre, căci cine era taică-su?

Doi: La Bucureşti, securitatea română nu a mai avut nevoie să
verifice prin declaraţii la notariat, dacă într-adevăr Traian
Boieru murise!

Era însuşi Traian Boieru!

Şi asta deoarece, se vede, ştia!

S-au prezentat amândoi la şeful de la cadre, la acelaşi, unul cu
telegrama în mână, celălalt cu vestea de la telefon. Securistul
fabricii a informat mai sus şi răspunsul:

Ştia că murise!

– Telegrama trebuia verificată, nu te iei după o telegramă,
oricine poate să aranjeze să i se trimită o telegramă şi să scrie
orice vrea în ea, aşa că mai este nevoie şi de o copie
autentificată la notariat şi tradusă în limba română, după
actul de deces.
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Trei: dumneavoastră legionarii, cum de n-aţi aflat despre
Boieru când, unde şi cum a murit?
– Pentru că fusese exclus din Mişcare, nimeni nu mai avea o
legătură cu el. Nici un legionar!
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– Înseamnă că Securitatea, care ştia că Boieru a murit, fusese
mai departe în legătură cu Boieru!?
– Securitatea s-a înfiinţat în ´49!
– Boieru l-a ucis pe Iorga în noiembrie 1941! Nu ţine!
– Adică în ´49 Securitatea s-a născut din nimic?
– Păi ce, Securitatea din România e una singură?
– E mai multe! E şi o securitate a KGB-ului şi una a Mossadului şi una a C.I.A.
Viorel Patrichi s-a dus la şeful de cadre şi l-a întrebat
tovărăşeşte:
-Tovarăşe, dar de ce Securitatea dă mai uşor un paşaport
pentru Bonn, decât unul pentru Cernăuţi?
Răspunsul: persoana moartă la Bonn, a făcut servicii
importante! Cui? Nouă! Care noi? Noi proletarii din toate
ţările! Noi Kominternul.
Subsemnatul X… X… îm vârstă de … ani, domiciliat în…
perfect conştient de însemnătatea afirmaţiilor pe care înainte de
a închide ochii, doresc să le fac, declar următoarele, în
legătură cu moartea tragică a marelui român şi istoric Nicolae
Iorga, pe care eu şi generaţia mea, l-am respectat şi l-am iubit,
ca pe un mare dascăl al neamului românesc.
– Am fost bun prieten cu răposatul general Nicolae Dragomir,
născut la Odobeşti, fiu de oameni mari naţionalişti şi de o
corectitudine exemplară. Acest general, a fost ministrul
coordonator în timpul guvernului mareşalului Ion Antonescu,
motiv pentru care a fost arestat de comunişti şi predat
autorităţilor care l-au deportat în Siberia, unde a pătimit timp
de zece ani.
În Siberia, generalul Dragomir a fost tovarăş de suferinţă, cu
un general rus, fost membru al C.C. al P.C.U.S., căzut în
dizgraţia lui Stalin. Acest general rus, al cărui nume din pricina
vârstei înaintate, nu-l mai ţin minte, i-a făcut generalului
Dragomir, dezvăluiri extrem de interesante în legătură cu
împrejurările în care a fost asasinat marele profesor Nicolae
Iorga, susţinând că persoanele care l-au ucis pe Iorga, nu erau
propriu-zis legionari, ci agenţi ai U.R.S.S. infiltraţi în Mişcarea
Legionară.
De nenumărate ori fostul general rus l-a contrazis pe Nicuşor
Dragomir, afirmând că a fost de faţă când s-a luat hotărârea
asasinării lui Nicolae Iorga.
Iorga era o personalitate de un uriaş prestigiu european, a
cărui poziţie consecvent patriotică, era incomodă pentru
planurile care vizau de atunci ocuparea României de către
U.R.S.S.
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Îl citez pe Nicuşor Dragomir.
„Generalul rus, mi-a spus că aş fi idiot dacă aş continua să
cred că legionarii l-au asasinat pe Iorga.”

Pe oricine ar fi ucis ruşii în România, pe toţi românii dacă i-ar
fi împuşcat, Occidentul nu ar fi reacţionat, aşa cum era de
aşteptat să reacţioneze atunci când ruşii l-ar fi omorât pe
Iorga!
Însuşi generalul rus se arăta indignat de caracterul diabolic al
diversiunii comuniste, îndreptate împotriva conştiinţei naţionale
româneşti. Succesul acestei maşinaţiuni, s-a bazat pe trădătorii
de neam de teapa acelui odios Boieru, din Constanţa, unealtă a
agresiunii bolşevice asupra neamului românesc.
Generalul Nicuşor Dragomir a povestit aceste lucruri şi în
puşcăria Jilava, de faţă fiind subsemnatul, avocatul Nicu
Miloiu, doctorul Popescu Vişină din Ploieşti şi un preot
protopop de la Drăgăşani al cărui nume l-am uitat. De
asemenea a povestit toate acestea şi în familia sa.
Dau această declaraţie de faţă fiind soţia mea şi domnul
profesor Ion Coja şi precizez că am povestit până acum la toţi
prietenii mei despre aceste lucruri aflate de la generalul
Dragomir.
O ipoteză halucinantă, dar credibilă
În privinţa declaraţiei alăturate, referitoare la mărturia
generalului Nicolae Dragomir, ţin ca mai înainte de orice să
certific realitatea persoanei, care a dat această declaraţie.
O persoană în vârstă, care a suferit de pe urma instaurării
comunismului, pierzându-şi averea şi făcând cu totul nevinovat,
ani grei de temniţă.
Detaliul cel mai important este, că domnia sa nu a fost
legionar şi nici nu are simpatii legionare.
Dimpotrivă aş putea spune. Adică, dacă s-a temut să dea
această declaraţie s-o semneze, teama domnului X… X… vine
de la legionari, să nu-l pedepsească pentru dezvăluirea acestui
act de trădare naţională, de colaborare criminală cu duşmanul
ţării, de care s-a făcut vinovat singurul grup de „legionari”,
asasini ai lui Nicolae Iorga.
A fost curios pentru mine să constat că autorul declaraţiei Dl.
X… X… să-i spunem şi noi, dădea o astfel de interpretare celor
aflate de la generalul Dragomir, considerând că fiind vorba de
un legionar (sau mai mulţi) agent KGB, această împrejurare, e
de natură să compromită, o dată în plus, întreaga Mişcare
Legionară şi deci să stârnească replica răzbunătoare a
legionarilor.
Pentru mine însă cele relatate de generalul Dragomir
constituie, dacă se adevereşte, o disculpare spectaculoasă a
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legionarilor, de pe ai căror umeri este ridicată astfel, povara
crimei cele mai odioase şi de neiertat, cu care istoria le-a
pecetluit amintirea: asasinarea marelui dascăl al neamului
românesc, Nicolae Iorga.

Aşadar, legionarii ar fi cei mai interesaţi în a se confirma
ipoteza că asasinii lui Iorga, sau măcar unul dintre ei, au
acţionat după un plan elaborat în afara Mişcării Legionare.
Dar l-am sfătuit de dl. X… X… să rămână totuşi anonim, nu de
teama legionarilor, ci a altora, ştiind bine cât de lung a rămas
braţul celor pe care îi incriminează, propriu-zis, mărturia
generalului Dragomir.
Nu pot să nu recunosc că eu însumi, din aceleaşi motive, am
ezitat să fiu „amestecat” în această poveste. Sper ca ezitarea
mea să fi fost complet gratuită.
Ce să credem însă despre mărturia generalului Dragomir,
transmisă posterităţii, prin declaraţia domnului X… X…?
În ce măsură ea poate fi luată în serios?
Concordă ea cu alte date ale problemei?
Ce consecinţe ar avea pentru isoriografia românească şi pentru
conştiinţa publică din România concluzia că Nicolae Iorga nu a
fost ucis de legionari, ci de agenţi străini infiltraţi în rândurile
Mişcării Legionare?

Mai aveau şi alţii interes ca Nicolae Iorga să dispară, inclusiv
interesul, ca Mişcarea Legionară să fie compromisă chiar şi
cu acest preţ enorm de mare pentru poporul român, dar nu şi
pentru „agenturile străine”, foarte active şi pe vremea aceea.
3.

S-a stabilit cu ocazia procesului, atât pe baza mărturiei date de
soţia marelui profesor cât şi din alte mărturii, că persoane de
prim rang din conducerea legionară aflând de Traian Boieru şi
„camarazii” săi, cu ce intenţii plecaseră din Bucureşti spre
Sinaia, au
încercat
să-l
oprească
telefonând
la
comandamentul legionar din Ploieşti să le iasă în faţă pe
şosea şi să-i întoarcă din drum.
De asemenea, au telefonat şi la Sinaia lui Nicolae Iorga însuşi
avertizându-l asupra primejdiei şi sfătuindu-l să plece imediat
de acasă pentru a nu fi găsit de ucigaşi. Din păcate, a fost să
fie… După cum a relatat la proces soţia lui Nicolae Iorga,
aceasta s-a temut că telefonul primit de la Bucureşti face parte
din scenariu, că intenţia legionarilor este să-l ucidă atunci când
va parăsi locuinţa. A rămas deci pe loc uşurând, „sarcina” lui
Traian Boieru. Aşadar, un element sigur în toată această
discuţie este că asasinii lui Nicolae Iorga, nu au acţionat din
ordinul conducerii legionare şi nici cu acordul acestora.
4.

Departe de a putea răspunde la aceste întrebări atât de
neaşteptate, mă simt dator cu unele observaţii şi succinte
consideraţii, utile cititorilor.
Le voi enumera.
1.

Mai întâi voi face cunoscut că încă de acum 16 – 17
ani, circula printre istorici zvonul că în Occident, după
deschiderea arhivelor interbelice (perioadei), ar fi
apărut unele dovezi de implicare a unor forţe străine
în asasinarea lui Nicolae Iorga. În Bucureşti, persoane
pe care le-am auzit afirmând categoric acest lucru,
inclusiv regretând la vremea aceea că aceste
dezvăluiri nu pot fi aduse la cunoştinţa opiniei
publice româneşti.

Cred că acum nimic nu-i mai împiedică să facă cunoscut
publicului românesc, tot ce se ştie asupra acestei chestiuni.

Ce ziceţi stimate domn Zamfirescu Dan?
2.

Oricum mărturia generalului sovietic, se pare că
priveşte luarea unei decizii, decizia că Nicolae Iorga
să fie omorât, asasinat.

Nu pare că generalul sovietic avea certitudinea să afirme că
decizia a fost dusă până la capăt de agenţii KGB!
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Un lucru bine stabilit de ancheta care s-a făcut asupra
împrejurărilor asasinării lui Nicolae Iorga este acela
că ucigaşii din echipa condusă de legionarul Traian
Boieru au acţionat de capul lor, fără ştiinţa
conducătorilor legionari.

În urmă cu 16-17 ani, când am aflat despre cele
relatate mai sus la pct. 1, această ipoteză, a unui
amestec străin în asasinarea lui Iorga, am discutat-o
cu colegul meu de liceu Papuc Istrate, ulterior
decedat. Bunul meu coleg a comentat în felul următor
cele aflate de la mine: Traian Boieru era, de felul său,
tot din Constanţa, ba chiar era vecin în Anadalchioi,
cu casa lui Istrate Papuc. Fugind în Germania în
1941, numai Traian Boieru după 1944 nu a provocat
vreo suferință celor rămași în țară, când se ştie,
familiile erau deseori puse în situaţia de a plăti ele
pentru crimele reale sau imaginare ale celor fugiţi din
ţară, această plată însemnând să suporte felurite
tracasări şi persecuţii.

Ca vecini, toţi s-au mirat că familia lui Traian Boieru nu a
fost supărată de nimeni, adică de autorităţile instalate la
putere de Armata Roşie.
Mai mult, pe la finele anilor ’50, familia acestuia a primit
permisiunea de a părăsi România şi de a pleca în Occident, la
Traian Boieru!
Asta într-un moment când legionarii înfundau închisorile
României, inclusiv pentru „vina” de a-l fi asasinat pe Nicolae
Iorga. Cred că această chestiune – a condiţiilor în care familia
lui Traian Boieru a trăit în România anilor ’50, ar putea fi uşor
lămurită confirmând sau nu ciudatele lucruri afirmate de
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Istrate Papuc. Evident, în acelaşi fel sunt interesante şi cele ce
s-ar
ar putea afla despre familiile rămase în România ale
celorlalţi asasini, din echipa condusă de Traian Boieru.
5.

Odată dovedit amestecul străin în asasinarea lui
Nicolae Iorga devine mai plauzibil acest amestec şi în
declanşarea „rebeliunii”.

Evenimentele de atunci prezintă o multime de similitudini cu
cele petrecute în Decembrie 1989.
Despre asasinarea lui Nicolae Iorga, fragment din mărturia
preotului Nicu Crăcea (prietenul lui Boieru)
„Echipa Boieru (au fost găsiţi) în noaptea crimei şi aduşi în
faţa lui Horia Sima, care i-aa întrebat de ce au făcut această
faptă, de ce nu l-au întrebat sau de ce nu s-au
au consultat cu
nimeni.

Boieru a răspuns că dacă l-ar
ar fi întrebat pe Sima, ştiau bine că
nu le-ar fi încuviinţat această faptă, i-ar
ar fi oprit, dar ei erau
hotărâţi să-l răzbune pe Căpitan.
Pe ei nu i-a interesat complicaţiile ce s-ar
ar fi ivit după fapta lor.
Horia Sima l-aa anunţat pe Generalul Antonescu, că făptaşii
crimei Iorga-Madgearu,
Madgearu, au fost prinşi de poliţia legionară şi
şi-l
întreabă ce intenţii are cu ei.

Dar nimeni nu ştia cine a fost în spatele lui Boieru. După
intrarea ruşilor în Austria şi apropierea lor de Viena, legionarii
au început să se împrăştie pe drumuri diferite, cât mai sspre
apus, ca să nu cadă pradă în mâna ruşilor.
Eu cu alţi legionari ne-am
am îndreptat spre Italia, alţii spre
Franţa etc. În drum, aproape de Salzburg, l-am
l
întâlnit pe
Boieru cu grupa lui, care ne-aa spus că el rămâne pe loc: “pot
să vie ruşii, noi nu ne temem
em de ei”, mi-a răspuns el. Acest
lucru ne-a
a întărit presupunerea că el fusese un agent al
Serviciului Secret rusesc, dar nu aveam nici o probă”.
Şi în cazul Traian Boieru, ca şi în privinţa grecului asasin în
ianuarie ’41, Sarantopoulos, ne lovim de aceeaşi
aceea persoană:
Colonelul Rioşeanu, agent al Intelligence Service.

Mâna dreaptă a lui Antonescu, colonelul Rioşeanu ştia ce hram
poartă Traian Boieru şi îi eliberează paşaportul cu care acesta
fuge în Germania.
Grecului asasin Sarantopoulos i-aa expirat viza de
d şedere în
România în iulie 1940 şi i-a
a fost prelungită la cererea expresă a
lui Rioşeanu.
Cum se leagă lucrurile.

Rămâne un mare semn de întrebare: de ce generalul Antonescu
l-a
a lăsat să scape pe Traian Boieru, asasinul lui Nicolae Iorga?

Antonescu cere să fie duşi imediat la el.

În biroul generalului see găseau Ică Antonescu şi colonelul
Rioşeanu. Antonescu i-aa primit cu înţelegere şi le-a
le spus: „Aţi
lucrat bine, măi băieţi! Canalia asta trebuia de mult sa
piară!”

Sursa: Capitolul X din cartea „Rebeliunea
Rebeliunea legionară, o minciună mare cât tot
secolul XX…”, autor Vasile Sandu.

Maria Arsenescu n. Buduluca

Am aflat acest lucru din gura lui Boieru, cu care m
m-am întâlnit
la Viena, în timpul guvernului
lui român din exil, alcătuit imediat
după ce România căzuse sub ruşi. (…)
Boieru mi-a comunicat atunci că imediat după vizita la
Antonescu, peste două zile, au primit paşapoarte şi au plecat
în Germania.
Mişcarea legionară îi eliminase pentru totdeauna din mişcare
şi nu mai aveau contact cu legionarii. (…) Nu fusese închis în
lagărul de la Buckenwald unde erau ceilalţi legionari, trăia
într-un
un cămin german, unde avea casă şi masă, iar între timp
toţi trei căpătaseră şi ceva de lucru.
În timpul convorbirii noastre s-aa apropiat un legionar vechi şi
i-aa adus aminte că el nu are voie să stea de vorbă cu alţi
legionari sau să intre în incinta legaţiei române.
În timpul şederii mele la Viena n-am
am putut afla nimic despre
Boieru, toţi legionarii se temeau parcă să discute acest caz şi
toţi credeau că la mijloc a fost o mână străină.
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Soția colonelului Gheorghe Arsenescu, conducător al grupării de rezistenţă
din Masivul Făgăraş, arestat abia în 1960, a fost condamnat
co
la moarte şi
executat la 29 mai 1962

Maria a fost arestată în 1951 și a primit o condamnare
administrativă de 24 luni pentru sprijinul acordat partizanilor,
fiind eliberată în 1954. În februarie 1960 a fost arestată pentru a
doua oară şi condamnată,, în 1962, la 10 ani temni
temniță grea pentru
”favorizarea actelor de teroare”. Încarcerată la Pitești,
Pite
Arad,

Lohanul nr. 46, decembrie 2018

istorie
Miercurea Ciuc, Văcărești.
ști. A fost eliberată prin graţiere în
aprilie 1964.

…În februarie (1962) a venit sentinţa. M-au
au ţinut tot timpul, la
Piteşti, singură
ingură în celulă. Asta e pedeapsa cea mai grozavă: să
stai singură! Vii de la anchetă, să nu ai cu cine să schimbi o
vorbă! (…)
A venit condamnarea prin februarie, pe la jumătatea lui
februarie. Deschide vizeta de acolo şi spune, îmi citeşte
hotărârea: ”Sunteţi
unteţi condamnată la 10 ani muncă silnică, 5 ani
ridicarea de drepturi şi asta, – nu ştiu cum se cheamă – şi
carceră grea.”

ocluzie
luzie intestinală, dr. Sari a încercat zadarnic să-l
să convingă pe
comandantul lagărului să-ii dea voie să-l
să
opereze cu
instrumentele pe care le aveau la infirmerie. Refuzat în mod
categoric, dr. Sari a asistat neputincios şi profund îndurerat la
moartea prietenului
tenului şi camaradului său de arme şi detenţie,
Ştefan Tumurug. (sursă biografie: Poeţi după gratii)

Poveştile torţionarilor care au semănat
groaza în temniţele comuniste: au bătut,
au ucis şi au trăit regeşte după Revoluţie

Şi zic : – „10 ani?” Şi am început să ţip. „10
10 ani să mă plimb
prin celulă? 10 n-am să mai trăiesc eu” … Şi ţipam şi urlam
acolo când am auzit de 10 ani. Zic: „Într-adevăr,
adevăr, nn-o să mai
trăiesc în condiţiile astea 10 ani.” Eram convinsă! Dar un om e
mai tare decât un câine.
Şi după aia zic : ”Vă rog un lucru! Spuneţi-mi,
mi, tatăl meu cât
are?” „Tatăl
Tatăl dumneavoastră are 15 ani.” „ Şi soţul meu?” „
Condamnat la moarte.” Mi-aa spus toate sentinţele. Urlam,
Urlam
acolo şi ţipam în celulă!
Zice: „Aveţi drept de recurs.” ”Ce
Ce drept de recurs?” Nici nu se
punea problema să mai facem recurs. Erau aranjate pedepsele.
Ah, Doamne!
Fragment din interviul cu Maria Arsenescu Buduluca, realizator Ioana Boca,
București, 5 aprilie 2000, AIOCIMS nr. 1087.

59 de ani de la trecerea la Domnul a
profesorului Ştefan Tumurug, privat de
asistenţă medicală în lagărul de la Salcia Balta Brăilei
Ştefan Tumurug s-a născut
ăscut în comuna Ciurea, judeţul
Iaşi. A fost profesor de muzica la liceul din Miroslava,
judeţul Iaşi.

P

rizonier de război, a îndurat foamea, gerul şi tifosul
exantematic din lagărele de prizonieri din Siberia, în care
foarte mulţi mureau în fiecare zi. În lagărul de ofiţer
ofiţeri de
la Oranki refuză cu demnitate întoarcerea în ţară cu Diviziile
Tudor Vladimirescu sau Horia, Cloşca şi Crişan. În lagăr
compune cântece, colinde şi poezii. „Colindul prizonierilor de
război” este cântat de toată această lume a lagărelor.
lagă
Datorită
neclintitei lui atitudini patriotice, la repatriere a fost arestat,
judecat şi condamnat la ani grei de închisoare. Împreună cu dr.
Ahile Sari (autorul volumului „Pohod na Sibir”), cu care a
împărtăşit lungul calvar, a fost adus în Balta Br
Brăilei, la Salcia,
punctul Strâmba, unde o parte a deţinuţilor erau cazaţi în
pântecul fără lumină şi aerisire al unor vase plutitoare. În
condiţiile de muncă inumană de aici, Ştefan Tumurug se
îmbolnăveşte grav şi e dus la infirmeria lagărului. Făcând o
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Mariana IANCU
Poveştile
le cumplite din abatorul terorii Peninsula.
Lăgărul comunist de... Alexandru Vişinescu şi Ioan Ficior
sunt cei doi călăi ai închisorilor comuniste care au fost
condamnaţi pentru crime împotriva umanităţii.

A

lexandru Vişinescu, fostul comandant al Penitenciarului
Peniten
Râmnicu Sărat, a fost condamnat definitiv, în 10
februarie 2016, la 20 de ani de închisoare în dosarul în
care a fost găsit vinovat de crime împotriva umanităţii, decizia
fiind o premieră din punct de vedere judiciar. Procurorii
Parchetului instanţei supreme l-au
au acuzat pe Vişinescu că, în
perioada 1956-1963
1963 a luat măsuri de persecutare a deţinuţilor
politici încarceraţi la Râmnicu Sărat. El a fost de altfel ultimul
comandant al închisorii, unde a murit, în urma torturilor, liderul
PNŢ Ion Mihalache.
e. Fostul călău a murit la 5 noiembrie, în
Spitalul-Penitenciar
Penitenciar Rahova. Nici celălalt torţionar, Ioan Ficior
nu a apucat să ispăşească pedeapsa primită, tot de 20 de ani de
închisoare, sfârşind la 26 septembrie 2018, la Spitalul
Penitenciarului Jilava. Ficior
ior a fost trimis în judecată în august
2014, fiind acuzat că în perioada 1958-1963,
1958
când a condus
Colonia de muncă Periprava, a introdus şi coordonat un regim
de detenţie represiv, abuziv, inuman şi discreţionar împotriva
deţinuţilor politic, fiind înregistrate
strate 103 decese. Despre cei doi
torţionari condamnaţi, Alexandru Vişinescu şi Ion Ficior,
teologul Radu Preda, preşedintele executiv al Institutului de
Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului
Românesc (IICCMER), a declarat recent: „Hotărâ
„Hotărât lucru: Ficior
şi Vişinescu nu reprezintă «procesul comunismului în
România». Ei au plătit pentru fapte reale, pentru abuzuri şi chiar
crime. Fără dubii. Cu toate acestea, ei nu sunt nici baza şi nici
vârful piramidei răului dictaturii comunismului. Au fost
fo utili şi,
cum s-aa văzut în probatoriu şi audierea martorilor, entuziaşti.
Au dat dovadă de abnegaţie. Au slujit regimului, de unde şi
uimirea de a fi traşi, la mare distanţă de timp, la răspundere.
Nedumerirea lor era reală: de ce doar ei? Întrebarea rămâne.
ră
De
curând, un judecător de cameră preliminară nu vedea ca fiind
relevante dovezile aduse de IICCMER în cazul altui torţionar,
printre ultimii care mai sunt în viaţă. Procesul comunismului,
cel fără ghilimele, se dovedeşte nu doar anevoios, dar din ce în
ce mai frustrant pentru cei care nu încetează să aducă dovezi.
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Nu abandonăm. Dimpotrivă“. La rândul său, istoricul Marius
Oprea, fondatorul IICCMER, atrage atenţia că, în continuare,
torţionarii din fostele închisori comuniste au pensii fabuloase, în
timp ce victimele lor duc o bătrâneţe la fel de grea precum le-a
fost tinereţea pierdută în colonii de muncă, în temniţe sau
departe de casă. El a dezvăluit faptul că, în România, sunt foarte
mulţi oameni care au comis păcate de moarte în numele
comunismului şi care, în loc să fie aduşi în faţa instanţelor de
judecată, au pensii de zece ori mai mari decât ale victimelor lor.
„Un ofiţer de Securitate are o pensie de 7-8.000 de lei pe lună,
în timp ce un deţinut politic primeşte pentru un an de temniţă o
pensie de 200 de lei. Este cumva un paradox. Trăim într-o ţară
în care comunismul a fost condamnat ca regim criminal, iar
uneltele lui continuă să fie recompensate de noi“. Istoricul a
încercat să deconspire călăii comunişti la 17 septembrie 1991
când a depus la Parchetul General o sesizare penală cu privire la
crimele săvârşite de Securitate. „Nu s-a întâmplat nimic concret.
Toate dovezile pe care le-am dus la Procuratură au fost luate în
considerare, dar procurorul militar mi-a spus aşa: «Bun, eu sunt
de acord să încep procesul comunismului, dar spuneţi-mi pe ce
stradă stă comunismul, ce vârstă are şi, mai ales, arătaţi-mi
cadavrul, dacă spuneţi că a comis o crimă. Pentru că noi nu
punem porni un proces pentru o crimă dacă nu avem un
cadavru». Credea că a găsit o soluţie să renunţ. Dimpotrivă.
Atunci mi-am adus aminte de prima mea dragoste: arheologia,
şi am reunit cele două expertize: cea de arheolog şi cea de
doctor în istoria Securităţii, astfel că în 2005 când am creat
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului. Primul lucru
a fost să aduc alături de mine o echipă de arheologi şi am
început să dezgropăm la propriu victimele regimului comunist“,
povesteşte Marius Oprea despre începuturile campaniilor
arheologice de deshumare a osemintelor deţinuţilor politic din
perioada comunistă. Istoricul Mădălin Hodor vorbeşte despre
sutele de torţionari care nu au plătit niciodată, care, la
Revoluţie, au tremurat puţin, dar care şi-au revenit repede. „Ce
să credeţi voi (n.r. – torţionarii) despre statul acesta nou şi
democratic? Că e foarte bun. Statul, reprezentat de poştaşul care
în fiecare lună aduce pensia, zicea: «Să trăieşti nea’
Vişinescule!» Da. În fiecare lună statul român, membru UE şi
NATO, îi mulţumea lui Alexandru Vişinescu. «Să ne trăieşti! Ia
de aici 90 de milioane, ne scuzi că e puţin faţă de merite, dar
promitem să îţi creştem pensia»“, râde sarcastic istoricul.
Deţinuţii politici nici nu visau la aşa pensie. Ei, spune istoricul,
aveau gratuitate pe CFR. „Mişto asta. La cum arată CFR-ul tot
un fel de tortură. Lasă că ei sunt obişnuiţi să stea zeci de ore
într-un loc strâmt, fără aer vara şi îngheţaţi bocnă iarna. Din 208
torţionari trimişi iniţial prin 2008 la Parchetul Militar au rămas
35, din care au fost trimişi în instanţă vreo cinci, din care au fost
condamnaţi doi, din care au murit amândoi. Acesta e procesul
comunismului. «Nurenberg-ul» românesc“, spune Mădălin
Hodor. În arhivele comunismului, mărturiile foştilor deţinuţi
politic vorbesc de alte sute de torţionari ai sistemului criminal
comunist, care nu au fost traşi la răspundere pentru crimele
săvârşite, pentru teroarea instaurată în lagărele şi coloniile de
muncă. Unii au emigrat în Occident, bucurându-se tocmai de
drepturile şi civilizaţia pentru care, altădată, mii de români au
luptat şi au ajuns după gratii. „Weekend Adevărul“ vă prezintă
portretele călăilor din spaţiul concentraţionar românesc după
instaurarea regimului comunist în România imediat după
intrarea ţării noastre sub ocupaţia sovietică. Victimele
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torţionarilor Se învelea în cearşaf pentru a nu se murdări de
sângele victimelor Gheorghe Enoiu, şef al Direcţiei a VIII-a Anchete din M.A.I., participa personal la anchete, dezbrăcat
până la brâu şi acoperit cu un cearşaf pentru a nu se murdări de
sânge, au povestit cei care au supravieţuit metodelor sale
barbare de anchetă. Conform Deciziei nr. 1697 din 2007 a
Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivei Securităţii, s-a
decis că a fost agent al poliţiei politice comuniste. Colonelul de
Securitate este cel care a coordonat anchetarea grupării din jurul
lui Vasile Luca în 1952, activist şi politician comunist român,
care a sfârşit ca deţinut politic în închisoarea Aiud, victimă a
epurărilor în spirit stalinist din propriul său partid. Tot Enoiu a
fost cel care a anchetat revolta studenţilor români din anul 1956.
În România, în acel an, au avut loc mai multe revolte studenţeşti
anticomuniste, inspirate după modelul din Ungaria. Tinerii
cereau printre altele condiţii mai bune de viaţă, retragerea
armatelor sovietice şi dreptul la liberă exprimare. La Timişoara,
dorinţa de libertate a tinerilor a fost înăbuşită de Securitate, iar
zeci de studenţi au înfundat temniţele comuniste. Liderul
mişcării, Teodor Stanca, a fost condamnat la opt ani de
închisoare. Gheorghe Enoiu nu doar a coordonat interogatoriile,
ci a participat personal la torturarea unora dintre cei arestaţi.
Demostene Andronescu în „Reeducarea de la Aiud. Peisaj
lăuntric. Memorii şi versuri din închisoare“ povesteşte
tratamentul primit de la Enoiu când a spus că nu ştie nimic
despre manifestaţie. „M-a trecut într-o cameră alăturată,
spunându-mi să aştept acolo. Aşteptând, am examinat cu
privirea camera în care, în afară de două mese şi un scaun, nu
mai era nici un fel de mobilă. Pe una din mese erau câteva
ustensile (două vine de bou, vreo trei-patru nuiele de diferite
dimensiuni, un capăt de furtun, un gârbaci şi alte cele). Într-un
colţ, rezemate de perete, câteva bate din lemn şi vreo trei ţevi de
fier de diferite dimensiuni. După vreo jumătate de ora de
aşteptare, a apărut, în sfârşit, Enoiu, însoţit de trei haidamaci.
Toţi erau cu busturile goale, având pe ei doar maieurile. Fără ami mai adresa vreun cuvânt, şeful porunci celor trei: «Pregătiţil!». Unul dintre ei mi-a pus cătuşele la mâini, apoi mi-a ordonat
să mă aşez jos pe duşumea. M-au silit să-mi duc genunchii până
sub bărbie şi mi-au trecut mâinele încătuşate peste ei. Printre
mâini şi încheieturile genunchilor, au trecut o rangă pe care au
sprijinit-o cu un capăt pe una dintre mese şi cu altul pe cealaltă.
Suspendat astfel între cele două mese, eram uşor de balansat,
pentru a oferi bătăuşilor, alternativ, când tălpile picioarelor,
când dosul. După ce totul a fost gata, au purces la treaba.
Începutul l-a făcut Enoiu. Primele lovituri au fost groaznice. Eu,
bineînţeles, am început să urlu ca din gură de şarpe, dar urletele
mele nu i-au impresionat. Totuşi, agasat probabil de ele, Enoiu
a ordonat: «Liniştiţi-l, mă, că trezim tot cartierul!». Atunci, unul
din cei trei s-a executat imediat, astupându-mi gura cu un
prosop. În felul acesta urletele mi-au fost atenuate şi «tovarăşu’
căpitan» şi-a putut continua nestingherit treaba. La un moment
dat, părându-i-se, probabil, că ceva nu este în regulă, i se adresă
celui ce îmi apasă prosopul peste gură: «Fii atent, mă, să nu se
sufoce, că pe urmă îl plătim de bun!». La care cel vizat
răspunse: «Se poate, tovarăşu’ căpitan? Noi doar lucrăm
ştiinţific». Când Enoiu a obosit, considerând că îşi făcuse partea
lui de treaba, întinse gârbaciul celorlalţi, zicând: «Na mă,
scoateţi-i pantofii şi continuaţi voi!». Mi-au scos imediat
pantofii şi au început să mă bată alternativ, când la fund, când la
tălpi (...) Ce mai, oamenii băteau, într-adevăr, ştiinţific!“. O altă
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victimă a lui Enoiu a fost scriitorul Paul Goma. Pe vremea în
care era student, a fost arestat şi anchetat de acesta. Pe pagina sa
de web oficială, Paul Goma a publicat o „Listă a securiştilor,
1949-1989“. Despre Gheorghe Enoiu, Goma scrie: „Enoiu
Gheorghe - căpitan în 1956, când se ocupa de legionari şi de
studenţi. Altfel numitul «Măcelarul» – erau mulţi măcelari în
Securitate. M-a bătut şi pe mine (floare la ureche pe lângă ce au
pătimit Petrişor, Ivasiuc, Cocioran, Costică Iliescu) el este
vinovat de moartea studentului Ştefan Negrea; l-a bătut în cap,
numai în cap, până a înnebunit şi s-a spânzurat la Gherla.“
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România
a adunat mai multe mărturii privind tehnicile de tortură folosite
de Gheorghe Enoiu şi serviciul pe care-l conducea. Iată câteva
dintre metodele barbare: bătaia repetată la tălpi cu ranga peste
încălţăminte, urmată de obligarea celor anchetaţi să alerge;
acestora li se dislocau oasele metatarsiene, bătaia pe capre,
constând în legarea celor anchetaţi cu braţele pe sub genunchi şi
introducerea unui baston pe sub braţe şi genunchi; bastonul era
sprijinit pe două birouri, iar victima, atârnând cu capul în jos,
era bătută cu cruzime. O altă metodă era bătaia la testicule, până
când acestea se umflau şi cauzau dureri îngrozitoare. Cei care iau trecut prin mâini mai vorbesc despre faptul că le interzicea să
meargă la toaletă însă primeau mâncare lichidă, iar reţinerea
urinei le îmbolnăvea rinichii. Gheorghe Enoiu a murit în
decembrie 2010, la vârsta de 83 de ani, fiind înmormântat la
Măniceşti, Argeş, localitatea sa natală, unde Enoiu se retrăsese
după Revoluţie şi beneficia de pensia de fost ofiter de
Securitate. Torţionarul care a emigrat în SUA Ştefan Koller, un
evreu comunist, care după cel de-Al Doilea Război Mondial a
fost şef al Circumscripţiei suburbane „Tudor Vladimirescu“, s-a
angajat din 1952 în MAI (la Direcţia Generală a Lagărelor),
devenind ulterior comandantul închisorii Aiud (1954-1957) şi
apoi al închisorii Văcăreşti. Colonelul s-a făcut remarcat nu
doar prin completa izolare a deţinuţilor politic, lui datorându-se
iniţiativa de a pune obloane la ferestrele penitenciarului, ci şi
prin faptul că a transferat din infirmerie pe toţi bolnavii de TBC
în celulele penitenciarului, conform raportului final al Comisiei
Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România.
Regimul de detenţie impus deţinuţilor politici din Penitenciarul
Aiud de către Koller a fost foarte dur, aici decedând pe perioada
mandatului său peste 100 de persoane. Pe lângă tratamentul
inuman la care erau supuşi deţinuţii, arhivele consemnează
faptul că în anul 1955, la Aiud nu a ajuns niciun medicament. În
aprilie 1957, a izbucnit cea mai mare grevă din istoria
sistemului penitenciar comunist atunci când circa 700 de
deţinuţi s-au baricadat în celule cerând dreptul la pachet,
vorbitor şi în general un regim de detenţie mai bun. Protestul a
durat 23 de zile, fiind înăbuşit prin intervenţia brutală a
administraţiei. Mulţi dintre participanţii la revoltă au fost apoi
trimişi la izolare sau transferaţi în alte unităţi. Pentru a
preîntâmpina acest gen de proteste, liderii revoltei au fost
transferaţi ulterior la Penitenciarul Râmnicu-Sărat.Plecarea sa
din sistem s-a făcut din motive medicale. Cel puţin asta reiese
din ordinul 2238 din 1967 al ministrului Afacerilor Interne, în
care se specifică faptul că Iosif Ştefan Koller, din Direcţia
generală a penitenciarelor şi coloniilor de muncă, se scoate din
funcţia de şef al penitenciarului de categoria I Văcăreşti şi se
pune la dispoziţia DGPCM în aceeaşi funcţie şi salarizare până
a terminarea tratamentului medical prescris. „Colonelului i s-a
prescris de organele sanitare un tratament medical cu
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spitalizare, care va dura aproximativ 4 – 5 luni de zile“.
Torţionarul de la Aiud nu a fost niciodată pedepsit pentru că la
mijlocul anilor ‘60 a emigrat în Statele Unite ale Americii.
După Revoluţie, presa a scris că fostul torţionar trăia în
Bucureşti, în locuinţa cochetă a fiicei sale. Conform unor
informaţii, el a murit în vara anului 2011. Înfigea o ţepuşă în
cadavre pentru a le verifica Liviu Borcea a ocupat funcţia de
comandant al coloniei de muncă Cernavodă, apoi al coloniei
Capu Midia. Supravieţuitorii Gulagului românesc povestesc că
torţionarul obişnuia să verifice cadavrele înfingând în ele o
ţeapă lungă de fier, pentru a fi sigur că respectivii chiar sunt
morţi şi nu se prefac pentru a nu merge la muncă. Pentru
atrocităţile săvârşite, Liviu Borcea a fost condamnat în iunie
1956 la 25 ani de muncă silnică pentru infracţiunea de „crimă
împotriva umanităţii“. Nu a apucat să facă nici măcar un an din
pedeapsa primită, fiind eliberat în 1957 şi repus în drepturi.
„Prin octombrie 1952, lt.maj. Borcea Liviu, aflând că deţinutul
general Ignat se află bolnav în baracă mi-a dat ordin să-l aduc în
faţa sa, deşi acest deţinut nu putea merge, având o fractură a
coloanei vertebrale neconsolidată. Deţinutul a fost adus de alţi
doi deţinuţi călare pe o bâtă în faţa lt. Maj. Borcea Liviu care
după ce l-a văzut m-a întrebat ce boală are şi pentru ce nu vrea
să meargă. După ce i-am spus că are coloana vertebrală
fracturată şi o anestezie a membrelor inferioare, lt. maj. m-a
insultat şi mi-a spus să tac de gură, după care i-a ordonat
bolnavului să meargă. Deţinutul mergând un pas s-a prăbuşit la
pământ. Văzând aceasta, lt.maj. Borcea Liviu s-a năpustit
asupra deţinutului şi l-a călcat cu cizmele, lovindu-l puternic pe
tot corpul, după care a dat ordin să fie vârât în închisoare“.
Aceasta este declaraţia dată de Liviu Radu la 22 decembrie
1955, act depus la Fondul D, Dosarul 19 aflat în arhiva CNSAS.
Liviu Borcea a apucat să beneficieze de binefacerile
democraţiei, fiind unul dintre pensionarii cu venituri mari, care
trăia liniştit la sfîrşitul anilor ’90, în Cluj. Justificare de
torţionar: „Cine ştia că o să vină vreodată un 1989?“ Alexandru
Nicolschi (Boris Grunberg, pe numele său adevărat) este una
dintre figurile triste ale sistemului de represiune din România. A
fost recrutat de NKVD şase luni după anexarea sovietică a
Basarabiei, anume în decembrie 1940, şi mutat la Cernăuţi,
unde a urmat un curs de instruire pentru agenţi ai Direcţiei de
Informaţii Străine INU şi NKVD. Echipat cu acte de identitate
false, pe numele Vasile Ştefănescu, a fost trimis peste graniţă la
26 mai 1941, pentru a culege informaţii în legătură cu mişcările
de trupe româneşti. După numai două ore a fost arestat de
grănicerii români. A fost judecat pentru spionaj în iulie 1941 şi
condamnat la muncă silnică pe viaţă, fiind întemniţat la Ploieşti,
apoi mutat la Aiud. În octombrie 1944, Nicolschi a intrat în
poliţie (Direcţia Generală a Poliţiei) şi, după instaurarea
guvernului Groza în martie 1945, a fost numit inspector-şef al
Corpului de detectivi. La 17 aprilie 1947 a fost numit Inspector
general al Poliţiei de Siguranţă, iar după înfiinţarea DGSP, în
anul următor, a devenit unul dintre adjuncţii lui Gheorghe
Pintilie (Pantelimon Bodnarenco, supranumit Pantiuşa). În
1953, i s-a încredinţat postul de secretar general al Ministerului
de Interne. Ca şef al Corpului de detectivi din Direcţia Generală
a Poliţiei, s-a ocupat de lichidarea oricărei opoziţii de dinainte
de alegerile din noiembrie 1946, care au fost fraudate şi în urma
cărora s-a instaurat comunismul în România. El a fost cel care a
organizat diversiunea Tămădău, prin care mai mulţi fruntaşi
ţărănişti au fost arestaţi pe aeroportul Tămădău, la 14 iulie
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1947, eveniment rămas în istorie sub numele de „Înscenarea de
la Tămădău“. Iată cum au fost descrise evenimentele din prisma
Siguranţei: „Organele de Siguranţă fiind informate că în
dimineaţa de 14 iulie 1947 se pregăteşte o plecare clandestină a
unor avioane militare de pe aeroportul Ajutător Tămădău, jud.
Ialomiţa, am procedat la supravegherea zisului aerodrom.
Informaţiile s-au dovedit exacte şi au fost arestaţi în momentul
în care se pregăteau să decoleze, printre alţii: Ion Mihalache,
Nicolae Penescu, Nicolae Carandino şi Ilie Lazăr, toţi patru
făcând parte din organele de conducere ale Partidului Naţional
Ţărănesc“. Despre faptele sale reprobabile la adresa deţinuţilor
există nenumărate dovezi. În arhiva de la Memorialul Sighet se
află mărturia Adrianei Georgescu, fosta secretară de cabinet a
prim-ministrului Nicolae Rădescu, pe care a torturat-o cu
sălbăticie. „Traversăm un coridor. Celule (...) Un birou. Patru
oameni. Unul scund, gras, cu faţă ca de şobolan. Unul dintre ei
mi-a imobilizat braţele, altul, picioarele. Un al treilea scoate
dintr-un sertar un soi de mânecă prinsă la ambele capete şi
umplută. Se apleacă, îmi pune o batistă groasă pe gură şi biciuie
aerul cu mâneca (...) Prima lovitură mă atinge în coapsă. A
doua, în plin obraz. Totul şuieră, se învârte. Mă zvârcolesc. Toţi
ţipă. Şi eu? Muşc, muşc batista din gură. Coapsa, încă o dată
coapsa. Cercurile. Galbenul se roteşte, se roteşte, se apropie. Nu
mai ştiu nimic“. Singurul jurnalist care i-a luat un interviu a fost
realizatoarea de televiziune Lucia Hossu Longin, în faţa căreia
fostul torţionar şi-a justificat toate crimele spunând: „Cine ştia
că o să vină vreodată un 1989?“ În 17 aprilie 1992, când era
aşteptat la Procuratură pentru a fi audiat, în vederea unui proces
care n-a mai avut niciodată loc, familia lui s-a prezentat cu
certificatul de deces. Securistul care a ars manuscrisele lui
Eugen Lovinescu Iosif Bristran a avut o carieră de succes în
fosta Securitate, până la căderea regimului comunist.
Ascensiunea sa în carieră s-a construit pe un caz celebru: pe
cercetarea penală, în 1958, a Ecaterinei Bălăcioiu-Lovinescu,
mama Monicăi Lovinescu. În timpul anchetei, a ars manuscrise,
cărţi, scrisori care i-au aparţinut lui Eugen Lovinescu,
considerându-le „nefolositoare pentru anchetă“. Ecaterina
Bălăcioiu-Lovinescu a fost închisă la vârsta de 71 de ani în
diferite penitenciare şi supusă unui regim de exterminare.
Maiorul Francisc Butyka, şeful Direcţiei Anchete Penale a
interzis ca bătrâna să primească medicamentele necesare, pentru
a o determina astfel pe fiica ei, Monica Lovinescu, exilată la
Paris, să se reîntoarcă în România sau, după alte surse, să-i
solicite colaborarea cu sistemul. Ecaterina Bălăcioiu a murit în
detenţie. Prigoana împotriva familiei a continuat şi după aceea,
colonelul Iosif Bistran fiind implicat în acţiunea de lichidare
fizică a lui Virgil Ierunca, soţul Monicăi Lovinescu, conform lui
Vladimir Tismăneanu. Iosif Bistran a trăit peste 20 de ani după
Revoluţie, beneficiînd de pensie specială în calitate de fost
ofiţer de securitate. Torţionarul a murit în somn în august 2013.
Călăul deconspirat prea târziu. În 2015, IICCMER anunţa
deconspirarea unui alt torţionar: Fizula Refic. A lucrat ca băiat
de prăvălie, argat sau croitor, iar în 1950 a fost recrutat pentru
şcoala de ofiţeri politici MAI Oradea. Fizula a ajuns în doar
câteva luni, locţiitor politic la penitenciarul Târgu Mureş
(decembrie 1950). În 1951 a ocupat acelaşi post la penitenciarul
Făgăraş, apoi a ajuns şef al biroului Penitenciar în cadrul
regiunii MAI Ploieşti (1953). A fost comandant la
penitenciarele Buzău (octombrie 1953), Dumbrăveni (noiembrie
1955), la colonia de muncă Tulcea (iunie 1958) şi la
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penitenciarul Tulcea (martie 1959). După un an a fost trecut în
rezervă. „În perioada în care a condus penitenciarul Făgăraş au
murit cel puţin 22 deţinuţi politici, având vârste cuprinse între
39 şi 71 de ani. Cauzele deceselor, indicate în actele de moarte,
dovedesc că regimul de detenţie, alimentaţia şi îngrijirea
medicală au fost gândite în scopul eliminării fizice a
deţinuţilor“, a stabilit IICMER. La Penitenciarul Dumbrăveni,
Fizula lovea frecvent deţinuţii, lucru pentru care a fost pedepsit
disciplinar de şefii săi. Zelul său este remarcat în dosarul de
cadre pe care l-a studiat istoricul Mihai Burcea, fost cercetător
IICMER şi fondator al Miliţiei Spirituale. Din păcate, a fost
deconspirat prea târziu. Torţionarul a murit pe 4 februarie 2014
la Tulcea. În zeghe, la Canal Torţionarul care s-a deconspirat
singur Şi lista torţionarilor este lungă. Pentru că nu au fost
judecaţi, unii dintre ei vin în faţa publicului şi dau lecţii de
moralitate şi îi apără pe alţi călăi. Aşa este cazul lui Constantin
Cişmigiu, care a apărut la instanţă ca susţinător al lui Alexandru
Vişinescu. Încercând să disculpe crimele care au avut loc după
gratii şi în coloniile de muncă, acesta a spus că ordinele veneau
„de sus“, de la Răsărit. „Nu el a făcut, au fost ordine. El a fost
comandant pe problemele de regim, de hrană. Erau norme
stabilite. Pentru deţinuţii politici, regulile erau mai stricte.
Stăteau câte unul în celulă, ieşeau 20 de minute la plimbare.
Primeau un ceai cu marmeladă, la prânz o ciorbă“, a povestit
fostul inspector al torţionarilor. La final, el a concluzionat: „Se
face prea mult caz de comunism. În România nu a fost
comunism“. Este surprinzător de ce IICCMER nu a strâns
documente şi mărturii care să îl incrimineze. De precizat este
faptul că CNSAS l-a trimis în instanţă pentru calitatea de
lucrător al Securităţii, instituţia câştigând procesul, conform
sentinţei din Dosarul 215/2/2015. Florian Cormoş, fost
comandant de lagăr: „Dumnezeu să mă facă ţăndări“ Florian
Cormoş (91 de ani ani) este judecat pentru crime împotriva
umanităţii. În perioada în care a deţinut funcţia de comandant al
coloniei de muncă de la Cernavodă din decembrie 1952 până în
aprilie 1953, faptele sale au dus la moartea a cel puţin 115
deţinuţi politici din lagăr, primul şantier deschis pentru lucrările
la Canalul Dunăre - Marea Neagră, după cum arată
reprezentanţii Institutului de Investigare a Crimelor
Comunismului si Memoria Exilului Românesc. Acelaşi institut
a cerut urmărirea penală a fostului comandant pentru infracţiuni
contra umanităţii. Despre abuzurile lui Florian Cormoş aflăm
mai multe din Dosarul 2667/ 1959 privind abuzurile şi crimele
săvârşite la colonia de muncă de la Cernavodă. În urma unui
proces care a avut în anul 1957, la Tribunalul Militar Bucureşti,
proces în care Cormoş era acuzat de crime împotriva umanităţii,
acesta a fost condamnat la moarte, apoi amnistiat, după patru
ani. Torţionarul deconspirat nu şi-a recunoscut niciodată
crimele. Într-un interviu acordat ziarului „Gândul“, el a spus că
oamenii mureau de epuizare sau din cauza lipsei
medicamentelor. „Dacă în perioada cât am fost comandant am
dat vreo palmă, Dumnezeu să mă facă ţăndări“, a spus el. Foştii
deţinuţi au însă o altă poveste. Conform mărturiei deţinutului
Iosif Cardei, din data de 14.05.1953, zilnic se petreceau acte de
tortură şi schingiuire „care nu pot fi concepute de mintea unui
om sănătos şi conştient de urmările lor“, iar mulţi dintre cei
aflaţi în vizorul lui Cordoş erau bolnavi de epilepsie. „În timp
ce detaşamentele ieşeau pe poartă pentru a se aduna la locul de
muncă, doi-trei epileptici au căzut din cauza bolii. Unul dintre
persoanele din conducere a dat ordin ca următorul detaşament
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să treacă peste ei, călcându-i“,
i“, povesteşte el. Grozăviile
petrecute în colonia de muncă sunt susţinute şi de declaraţiile
unui fost medic deţinut. Gheorghe P. Munteanu a povestit cum,
în ziua de 5 martie 1953, a fost
ost adus la penitenciar deţinutul Ion
Răpciug. „Acesta a stat 15 zile în canceră în lanţuri şi apoi a
fost trecut la penitenciar fiindcă i se umflaseră picioarele şi nu
le mai simţea. L-am
am reţinut în infirmerie deoarece membrele
inferioare erau tumefiate până
ână aproape de genunchi. Am
întocmit foi de evacuare la spital, dar până la 16 martie nu am
putut obţine evacuarea. Trimiterea la spital era necesară pentru
a se putea face amputarea“. Omul nu a mai ajuns la spital,
murind la infirmerie, pe 6 martie.

Sfinţi
nţi români din închisori
Mihai RĂDULESCU
Părintele Stăniloae despre detenţie: "În afară de
regretul pentru suferinţele familiei mele, nu-mi
mi pare rău că
am împărtăşit suferinţa fraţilor români"

R

ostiţi un Cuvânt despre rostul suferinţei în temniţă,
temniţ
acum că am ilustrat cât m-am
am priceput nenorocirea
abătută asupra unora dintre clerici - desigur, cei mai
buni. Totul este atât de absurd în contrastul dintre aspiraţia lor
la o viaţă în puritate şi nevolnicia la care i-a
i condamnat
ateismul izbânditor... Simt că nici eu nu mai înţeleg nimic din
aceste destine la care am meditat atâta timp...
Venerabilul Profesor, cu chipul asemănător aceluia al Sfântului
Nicolae, datorită bărbii scurte albe şi marii bunătăţi înscrisă pe
el, îmi dezleagă misterul smeririi ne- cesare a tuturor celor din
lotul lor: În afară de regretul pentru suferinţele familiei mele revine Sfinţia Sa la durerea sa cea mai de seamă - nu-mi pare
rău că am împărtăşit suferinţa atâtor fraţi români, pentru a fi
dovedit că şi dintre preoţi au fost
ost unii, au fost destui care au
împărtăşit durerea poporului nostru.
Îi revăd pe rând pe toţi cei pomeniţi în această revărsare a
memoriei
surprinsă
de
creion
până
aici.
- Acolo, în temniţă, am meditat mult la suferinţă, iar aceste
reflecţii se oglindesc şi în scrisul meu de după aceea. Nu am
lăsat nici o clipă să treacă fără o vorbă adresată oamenilor
despre Credinţă; Sărbători; Evanghelie; Crucea lui Hristos, ce te
poate înnobila. Cred că a fost bine că m-am
am aflat şi eu printre ei.
Majoritatea celor care au fost deţinuţi şi chinuiţi prin închisori a
crescut şi s-aa înnobilat
prin Ea,
prin
Cruce.
Vorbitorul rămâne o clipă adâncit în tăcere. Apoi:
- Adeseori mă-ntreb
ntreb ce cruzime sălbatică a putut lucra în
reprezentanţii sistemului comunist, de au aruncat în ssuferinţă
atâtea zeci şi sute de mii de oameni fără nici o vină, pe ei şi cu
familiile lor. Ce umanitate mai poate pretinde că reprezintă
acest sistem? A fost cea mai eclatantă dovadă despre răutatea
fără margini la care poate ajunge un sistem lipsit de cre
credinţa în
Dumnezeu. În loc să răbufnească, glasul său ss-a interiorizat,
este mai vibrat.
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- Aceasta trebuie să învăţăm astăzi. Aceasta e concluzia noastră.
Să părăsim necredinţa - cel mai îngrozitor izvor al răului, al
neînfricatei răutăţi ce şi-o
o pot face oamenii
o
prin lipsa de
credinţă. Ar trebui ca ziarele noastre să accentueze mai mult
această consecinţă majoră pe care ne
ne-a adus-o eliberarea de
regimul comunist. Din păcate, găsesc prea puţin accentuată, în
gazetele noastre, valoarea credinţei pentru armonia
armoni dintre
oameni. La alte popoare toată disidenţa avea şi are drept temei
fundamental afirmarea credinţei. De ce nn-am văzut aceasta şi nu
o vedem şi la noi? Nu este aceasta o piedică în calea refacerii
unităţii şi puterii noastre, ca neam?
Părintele Profesorr Academician Dumitru Stăniloae îşi
cercetează cugetul câteva momente şi adaugă liniştit:
- Acesta e Cuvântul meu.
- fragment din volumul lui Mihai Rădulescu - RUGUL APRINS DE LA
MÂNĂSTIREA ANTIM LA AIUD.

Părintelui Daniil Sandu Tudor. În iureşul
ancheteii de la Aiud. Mărturii cutremurătoare
despre moartea mărturisitorului
Dr. Camelia SURUIANU
"Virgil Maxim, în volumul memorialistic Imn pentru
crucea purtată, precizează că ieroschimonahul Daniil Sandu
Tudor, care de ceva vreme fusese izolat la Zarca,
Zar
„primind
hârtie şi cerneală, în loc să facă plăcerea adversarului, părintele
a făcut un rechizitoriu detaliat concepţiei materialiste şi
guvernării comuniste, deconspirând lucrarea satanică. (...)
Aproape o lună de zile a scris întruna şi a aşteptat din
di zi în zi să
fie chemat la confruntare”. În urma îndelung aşteptatului
moment, „într-o dimineaţă, s-aa zvonit, în tot Aiudul, că a fost
găsit mort în celulă”. Conform fişei medicale, pe 17 noiembrie
1962, ieroschimonahul Daniil Sandu Tudor, în urma unei
„hemoragii
emoragii cerebrale, boală hipertronică visceralizată”, a trecut
la cele veşnice. Certificatul medical nu ne furnizează prea multe
informaţii cu privire la motivul care a declanşat hemoragia
cerebrală. Dintr-un
un alt document aflăm că Sandu Tudor a fost
adus la infirmerie „cu 11 ore înainte de deces, în comă
profundă”. Dat fiind firea sa nedispusă la compromisuri, alături
de atrocităţile la care erau supuşi deţinuţii politic, nu ne este
greu să înţelegem, printre rânduri, cauza hemoragiei cerebrale.
Ieroschimonahul
nahul Daniil Sandu Tudor a trecut la cele veşnice în
celebra celulă Zarca, asemenea şi altor personalităţi postbelice.
Teofil Dumbrăveanu, fost deţinut politic, într-o
într
scrisoare
adresată Mitropolitului Antonie Plămădeală, precizează că: „La
ieşirea pe poartă,
tă, către cimitirul Trei Plopi, i-au
i
înfipt o suliţă
de fier în inimă, ca să vadă dacă este viu sau mort”, ca în
martirologiile medievale. Mai târziu, săpându-se
săpându
un şanţ pe
lângă zidurile închisorii, au găsit un schelet „cu lanţuri la
picioare”. Cei de faţă, aducându-şi
şi aminte că părintele Daniil
Sandu Tudor s-aa numărat printre puţini călugări, care au purtat
lanţuri pe tot parcursul detenţiei, „credeau că acela era deţinutul
«Daniil Sfântul.»” Mitropolitul Antonie Plămădeală, în
monografia Rugul Aprins, îşii încheie prelegea cu următoarea
concluzie: părintele Daniil Sandu Tudor „poate fi canonizat!
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(...) El a murit în închisoare la Aiud, unde a fost închis pentru
Rugul Aprins, pentru credinţa lui. (...) El a murit în închisoare
pentru credinţa lui! El ar putea
ea intra foarte bine într
într-un catalog
al martirilor creştini, pe care ar trebui să-ll alcătuim noi astăzi, ar
trebui să intre printre cei dintâi în acest catalog cu nume sau
fără nume, martiri morţi în închisori pentru credinţă, sfinţi, cum
sunt cei 40 de martiri
rtiri din istoria creştinismului, şi printre aceştia
ar intra, fără îndoială, şi Daniil Sandu Tudor”. Părintele
ieroschimonah Daniil Sandu Tudor a fost şi un mare anahoret,
manifestând o predilecţie spre rugăciunea neîncetată. Alexandru
Mironescu, în Floarea
ea de foc, ne aduce la cunoştinţă o
mărturisire pe care prietenul său i-a făcut-o,
o, cu puţin timp
înainte să fie arestat. „Trăiesc o mare pace interioară, o
prospeţime sufletească rară, ca mireasma unei flori, desigur la
aceasta contribuie şi ... postul acesta
sta sever. În această
ambianţă de pace îmi fac rugăciunea de seară, obişnuită. Mă
culc, am stins, e întuneric. Cu ochii închişi, cu mâna pe inimă,
mă rog în minte. Ascult în acelaşi timp cadenţa, ritmul inimii.
Încetul cu încetul însă nu mă mai gândesc la nimic, nici chiar la
ecoul rugăciunii, care parcă răsună în minte şi în inimă ca sub
cupola unei catedrale... Sub degetele mele din dreptul inimii
parcă s-ar
ar petrece ceva, ceva nelămurit, de care nu
nu-mi mai
aduc aminte... Deodată în tot trupul, din creştet până-n tălpi,
trece o adiere, un fior şi mă simt dintr-oo dată într
într-un alt
registru de viaţă, într-o stare pe care n-am
am cunoscut
cunoscut-o
vreodată. O căldură... ca o plită brusc încălzită la roşu, nici o
transpiraţie, nici o uscăciune. Dar inima, inima unde e? Nu o
mai aud bătând... un susur, ca o apă care curge repede. O stare
de uşurare, de plutire... o oarecare teamă parcă m
m-ar cupinde,
dar în acelaşi timp şi încrederea că nimic rău nu mi se poate
întâmpla. Doresc să revin la normal, mă străduiesc, respirând,
silind
lind inima să bată iarăşi ca mai înainte, ca totdeauna, dar
reîntoarcerea nu e bruscă, e întreruptă, e alternativă, fiorul
revine cu intensitatea unui suspin... ”. Despre această trăire
interioară ne vorbeşte şi Virgil Maxim, în volumul
memorialistic Imn pentru
entru crucea purtată. Fiind coleg de celulă
cu părintele ieroschimonah, observă că: „Din când în când m
mam uitat la faţa omului, să-ii cunosc starea în care se afla.
Observam mişcarea ritmică a buzelor, ochii aproape închişi,
capul înclinat spre stânga. Imaginea, care--mi era foarte
cunoscută şi dragă, mă făcea să înţeleg că am lângă mine un
nuntaş al cerului, cu care zburam pe Golgota spre Dumnezeu”.

Din poezia temniţelor comuniste.
Virgil Mateiaş: Camera 12 - Ocnele Mari
...Pe-o sabie de Arhanghel o cruce mi-am făcut.
Firav, cu faţa suptă şi tot aşa senin
Aştept potop de ură, otravă şi venin.
S-au năpustit cu pumnii, cu beţe, cu ciomege,
Că-ntr-o aşa năvală stă moartea şi culege.
Şi nopţi în şir, la uşă, un glas necunoscut:
- De n-a spus tot nici astăzi, să-l luaţi de la-nceput!
Acum repetă-ntocmai şi se întrec la dat,
Ca nu cumva vreunul să fie suspectat.
Sugrum un ţipăt, două, apoi tăcere-adâncă.
- Dă-i un picior în coaste şi vezi, mai mişcă încă?
Şi-mi apucară mâna s-o frângă, numai trei...
Strămoşi cu faţa aspră şi ochii de scântei,
Din depărtări, de veacuri s-apropie de mine,

59

Obrazu-i plin de sânge şi mâinile mi-s pline.
- Hei, spui acum, martire? Ia uite că zâmbeşte!
Şi mai năprasnic goana ciomegelor porneşte.
Un băţ, sub apăsarea durerilor, s-a frânt...
- De ce oprirăţi goana? mai am încă cuvânt,
Vă văd cum daţi în mine ca-n sacul cu nisip.
Ucideţi-mă, frate, că nu aveţi alt chip.
- A-nnebunit, lăsaţi-l şi mâine o să-l scad.
Mă scol pe brânci, în oase, încerc un pas, dar cad,
Mă iau şi mă apasă în vas cu apă rece,
O milă fără seamăn prin sufletul meu trece.
Apoi, rânjind, m-aruncă să zac pe-o rogojină.
Pe gratii se oprise un chip de lună plină.
S-au dus... şi mă-nfioară tăcerea de mormânt.
Mă uit în jur şi-n mine, să văd dacă mai sunt.
Auzi... cum plânge unul, nebunul râde iar,
S-a spânzurat azi noapte un altul c-un ştergar
Şi-aceluia, cu mâna şi faţa ca de scrum,
Un semn al crucii sfinte i s-a oprit pe drum.
Pustiu... şi carnea arde, dar mâini uscate, reci
Mi-aduc pe gene somnul, un somn ca cel de veci.
- Dar cine eşti? vreun înger ori un copil de-acasă,
acasă,
Cu lumânare-aprinsă si-n haină de mătasă?
Vai!... clopote în noaptea de sânge şi mister
Şi nu-i pe-aproape nimeni, un ajutor să-i cer.
Vor vrea să mă îngroape, ori ceva s-a-ntâmplat?!
tâmplat?!
Şi mii de glasuri cântă: „HRISTOS A ÎNVIAT!”

8 aprilie 1951, camera 12, Ocnele Mari – izolare; CAMERA 12 - OCNELE
MARI
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Ca urmare a evenimentelor politice care
c
au favorizat
actul de la 23 august 1944, schimbările care au marcat
istoria României, cât și evoluția ultimilor ani de activitate ai
Asociațiunii Transilvane, s-au
au derulat foarte repede,
repede dar
mai ales într-un
un interval de timp scurt.

P

rincipalele premise
se care au stat la temelia acestei
afirmației
ției noastre de mai sus, au fost, înainte de toate,
apariția
ția unor noi autorități județene, înputernicite de
Guvernul condus de dr. Petru Groza, după 6 martie 1945, cât și
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prezența unor numeroase unități militare sovietice pe teritoriul
României. După acordurile româno-aliate din septembrie 1944
de la Moscova, România, devenea parte a Coaliției Națiunilor
Unite, însă se va vedea în curând, că alianța aceasta, a avut
urmări nefaste pentru evoluția situației democratice de la noi.
Prezența unor unități ale Armatei Roșii, aflate în marș spre
teatrele de operațiuni din Ungaria și Cehoslovacia a fost
receptată pornind de la tradiționala noastră ospitalite, destul de
bine.
Este elocventă alocuțiunea protopopului ortodox
Nicolae Vasiu, refugiat din Cluj în 1940 și care sub impresia
unei mulțumiri față de recuperarea Ardealului de Nord, cu girul
politic al autorităților comuniste de la Moscova, scria: ,,Cu
cuvintele în care neamul nostru cuprinde sentimente de bucurie
la venirea unui oaspe prețuit, întâmpinăm pe pământul orașului
marilor acte naționale, glorioasa armată a Uniunii Republicilor
Socialiste Sovietice și-i zicem: Bine ai venit!”1. Evident, trebuie
să apreciem că starea și reacția aceasta a vicepreședintelui
Despărțământului central județean Alba, protopopul ortodox
Nicolae Vasiu, era oarecum determinată și de impresiile lăsate
de ocupația maghiară a Ardealului de Nord-Est imediat după
cedarea acestei părți a României în 1940. În decursul lunii
septembrie 1944, membrii biroului de conducere al
Despărțământului central județean Alba în colaborare cu
membri Societății refugiaților și expulzaților din Ardealul de
Nord, au urmărit organizarea în Alba Iulia a unei adunări
publice a Blocului Național Democrat în data de 3 septembrie
1944.
În cadrul acestei adunări au luat cuvântul liderii
importanți ai Partidului Național Țărănesc, pentru care, Alba
Iulia, era simbolul unității dar și al marilor lor adunări naționale.
Printre cei care au cuvântat mulțimii adunate s-au evidențiat:
avocatul Ioan Pop, acesta fiind și președintele organizației
județene Alba a Partidului Național Țărănesc. Fostul primar al
Alba Iuliei, avocatul, Ioan Colbazi, a vorbit din partea
Partidului Național Liberal. Vicarul, Alexandru Baba, mult timp
membru al biroului de conducere al Despărțământului central
județean Alba, a cuvântat din partea Bisericii Ortodoxe
Române. Biserica unită a fost reprezentată de preotul Ioan
Pioraș iar protopopul Nicolae Vasiu, a vorbit din partea
Societății refugiaților și expulzaților din Ardealul de Nord. Este
de remarcat, prezența în cadrul acestei adunări, pentru prima
dată a unui reprezentat al Partidului Comunist din România, în
persona lui Dumitru Ciumbrudean. Adunarea membrilor
despărțământului care a fost organizată în Alba Iulia la 3
septembrie 1944, a adoptat o moțiune prin care și-a declarant
loialitatea față de Dinastie, Tron și forma de guvernare a țării.
Devotamentul adunării a fost exprimat față de Rege,
1

Alba Iulia, XXIII, serie nouă, nr. 4 din 14 septembrie 1944.
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față de Iuliu Maniu și față de Dinu Brătianu. O altă prevedere
de seamă o reprezenta declararea ca nulă a Dictatului de la
Viena din anul 1940. Moțiunea a fost semnată din partea tuturor
partidelor politice întrunite în Alba Iulia, iar Ioan Pop și
profesorul Eugen Hulea, i-au dat girul final2. Un element demn
de remarcat îl reprezintă înființarea în Alba Iulia, în cursul lunii
noiembrie 1944, a unei Comisii de control aliate, care era în
fapt o comisie formată din reprezentanții Armatei Roșii 3 .
Trebuie afirmat că mesajul pe care Asociațiunea și forurile sale
de conducere din Sibiu la oferit despărțămintelor sale județene,
în tot cursul anului 1945, a fost unul neclar și ambiguu. Acesta
oscilând în permanență între loialitatea sa tradițională față de
Tron, Biserică și țară, cât și declarații de apreciere a
fenomenului sovietic4. În anul 1946, președintele Asociațiunii,
profesorul dr. Iuliu Moldovan, avertiza pe toți președinții
despărțămintelor centrale județene din Trasilvania și Banat, cât
și pe aceia care conduceau despărțămintele de plasă din județele
țării, că a provoca nevolnic dușmănia acestor forte politice și
sociaale noi ar fi o crimă pentru Astra”5. Evident, I. Moldovan
s-a refereit la situația economică precară a României și la
statutul său de țară aliată, ocupată însă de forțele militare ale
Uniunii Sovietice.
Situația regimului politic din România de după 1945,
era deasemenea neclară, cel puțin pentru factorii politici români.
Totodată se spera la o ocupație vremelnică a României de către
Armata Roșie, aspect care să permită țării noastre să revină la
sistemul său politic și social tradițional, pluralist, democratic.
Un refuz categoric de colaborare a Asociațiunii, în plan central,
cât și în județe, în plan local, cu noile autorități politice ale
momentului ar fi semnificat ca însăși existența și formele de
manifestare ale Astrei să fie puse sub semnul întrebării.
Dealtfel, trebuie remarcat faptul că însuși prim-ministrul
României de atunci, dr. Petru Groza, solicita Asociațiunii, în
termeni amiabili, în cursul anului 1946, să își reia activitatea sa
organizatorică și culturală. Trebuie precizat că noile autorități
politice ale statului român, au promis Astrei întreg sprijinul lor,
însă au impus drept condiție, Astrei, atât în ceea ce privește
manifestarea membrilor Comitetului central al său, cât și în ceea
ce privește activitatea despărțămintelor centrale județene și de
plasă, să fie evitat partizanatul politic6. În fond, se cerea în mod
clar Asociațiunii, să se mențină echidistantă față de oricare
partid politic din România.
De observat faptul că, în pofida atitudinii prudente față
de noile evoluții politice din România, după 1945-1946,
2

Alba Iulia, XXIII, nr. 3 din 7 septembrie 1944.
Ibidem, nr. 14 din 21 noiembrie 1944; Valer Moga, Despărțământul Alba Iulia
al Astrei (1918 – 1948), în Apulum, XXXI / 1994, p. 486.
4
Transilvania, 76, nr. 1-2, ianuarie-februarie, 1945, p. 97; Idem, nr. 3-4,
martie-aprilie, 1945, p. 84-85.
5
Serviciul Județean Sibiu al Arhivelor Naționale (se va cita prescurtat:
S.J.S.A.N.), Fond Astra, dosar 1 / 1946, doc. nr. 65, f. 5-7.
6
Ibidem, dosar 1 / 1946, nr. 65, f. 9.
3
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Asociațiunea a fost desființată în 1950. Instituții ale statului,
precum Ministerul Educației Naționale, prin intermediul căruia
s-a trecut după 1946-1947, la un nou mod de îndoctrinare
ideologică, emitea în 1945, un ordin cu nr. 38401, prin care
trecea la epurarea cadrelor didactice de elită din Liceul Mihai
Viteazul din Alba Iulia, care nu acceptau și adeseori chiar nu
înțelegeau să se integreze în noile structuri politice din
România. Sub termenul de epirare de fasciști, s-a procedat în
mod discriminatoriu cu multe cadre didactice din acest liceu,
ceea ce a afectat și Despărțământul central județean Alba și
biroul său de conducere, format în mare și din cadre didactice1.
Conducerea Asociațiunii a recomandat despărțămintelor sale
prin circulara internă din 10 august 1945 să fie aniversat actul
politic de la 23 August 1944, respectiv, să aibe loc alocuțiuni
locale, prin care conducerea despărțămintelor centrale județene
și a despățrțămintelor din plasele județene, să fie evidențiat rolul
regelui Mihai în cadrul acestor evenimente notabile pentru
istoria României și pentru menținerea ființei statului român.
Răspunsul biroului de conducere al Despărțământului central
județean Alba, prezidat de profesorul Eugen Hulea, nu s-a lăsat
mult așteptat.
În calitatea sa, Eugen Hulea, anunța forurile superioare
ale Asociațiunii de faptul că în Alba Iulia, activitatea
despărțământului pe care îl conducea s-a limitat doar la
depunerea de coroane de flori la monumentul lui Horea și în
Piața Eroilor 2 . Aceasta, deoarece, în programul serbării,
întocmit de Frontul Național Democratic, doar cu această
manifestare i-a fost permis să participe biroului central județean
al Astrei din Alba. Este de remarcat și faptul că în decursul
anului 1946 a expirat mandatul biroului de conducere prezidat
de profesorul Eugen Hulea în perioada celui de-al doilea mandat
între 1941-1946. Comitetul central al Asociațiunii din Sibiu,
aproba continuarea activității de conducere a biroului
Despărțământului central județean Alba, prezidat de Eugen
Hulea, aceasta deoarece împrejurările politice complexe ale
acelor ani, nu erau favorabile organizării unor adunări pentru
alegeri. Însăși forurile superioare ale Asociațiunii din Sibiu se
găseau în aceeași situație de fapt datorită neputinței de a
organiza adunări în vederea alegerii unei noi conduceri3.
În perioada anilor 1945-1946, s-a trecut cu o frenezie de
neegalat, la epurarea fondului de carte din bibliotecile
despărțămintelor centrale județene și a despărțămintelor de
plasă din județe. Acum trebuia realizată o literatură nouă,
expresie a voinței formării omului nou.
În acest fel, literatura tradițională românească trebuia
1
Anuarul Liceului ,,Mihai Viteazul” din Alba Iulia, anul școlar 1944-1945, p.
40-41.
2
,,Astra” Alba Iulia, dosar 3123, nr. 98-103; Valer Moga, Despărțământul Alba
Iulia al Astrei, p. 488.
3
S.J.S.A.N., Fond Astra, dosar 1/1946, doc. nr. 68, f. 1-4; doc. nr. 93, f. 1-2.
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înlocuită, nemaifiind necesară. Procesul acesta s-a desfășurat în
temeiul unei legi cu nr. 364 din 2 mai 1945, iar în Monitorul
Oficial al României, s-au publicat mai multe liste de cărți și
autori, care nu mai trebuiau să încapă în biblioteci. Operele
acestora trebuind a fi casate iar notorietatea lor, impunându-se
politic de la centru, să fie ștearsă. Prefecturile județene, implicit
Prefectura Alba, transmitea despărțămintelor centrale județene,
ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 5.339 din 8 martie
1945, în baza căruia se solicita retragerea unor autori și a
cărților acestora din circuitul public al bibliotecilor școlare și a
celor din despărțăminte. Este de remarcat situația oarecum
ironică a Despărțământului central județean Alba, care deși a
colaborat în cursul anului 1943, la înființarea și dotarea cu fond
de carte a bibliotecii orașului Alba Iulia, nu dispunea în epocă
de o bibliotecă publică proprie. Fondul de carte pentru lectură, a
fost întreținut după 1930 și până în 1944 de doi inimoși
secretari ai Despărțământului central județean Alba, aceștia
fiind profesorii Leonte Opriș, urmat apoi de Virgil Cucuiu.
Profesorul Virgil Cucuiu, în calitatea sa de secretar al
Despărțământului central județean Alba, a distrus unele cărți
considerate periculoase în situația apărută în România după
Actul de la 23 August 19444.
Biroul de conducere a Despărțământului central
județean Alba, a transmis în cursul anilor 1946-1947, o serie de
adrese tuturor despărțămintelor de plasă, cât și cercurilor
culturale din județul Alba, să treacă la epurarea bibliotecilor
proprii, prin înlăturarea și casarea cărților considerate
indezirabile. În anumite locuri s-au făcut excese, fiind distruse
fonduri întregi de carte, realizate cu eforturi financiare
importante în perioada 1930-1940. Trebuiesc apreciate adresele
de răspuns în ceea ce privește procesul de epurare a bibliotecilor
comunale din cercurile Berghin, Ciugud și Șard, pentru a ne
face o impresie asupra modului în care au fost aplicate aceste
măsuri5.
Autori importanți ai culturii române scrise, precum:
Simion Mehedinți, Liviu Rebreanu, Nicolae Iorga, Radu Gyr,
Octavian Goga, Mircea Eliade, Constantin Kirițescu, trebuiau să
nu mai fie citiți. Opera lor, trebuia să fie, epurată”, deoarece
contrazicea noul spirit al epocii, ce urmărea formarea omului
nou. Prefectura de Alba, prin însăși persoana lui Cornel Frâncu,
cel numit de Guvern să conducă această instituție a sa, a tratat
biroul de conducere al Despărțământului central județean Alba
în mod ostil și fără menajamente, fără îndoială ducând la
îndeplinire o directivă politică venită de mai sus. În condițiile în
care, biroul acestui despărțământ județeam, prezidat de Eugen
Hulea, a dorit să participe în cursul anului 1946 la campania de
ajutorare a românilor din Moldova afectată de foamete,
4

Ibidem, doc nr. 18, 37.
Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, (se va cita prescurtat: M.N.U.A.I.),
Colecția diocumente, Fond ,Astra” Alba Iulia, dosar 3124, nr. 30-33; Valer
Moga, Despărțământul Alba Iulia al Astrei, p. 488.
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eforturile sale s-au lovit de indiferența autorităților publice
locale1. La îndemnurile Comitetului central al Asociațiunii din
Sibiu, conducerea Despărțământului cntral județean Alba, a
trecut în perioada lunilor octombrie-noiembrie 1946 la o
reorganizare a cercurilor sale culturale. Eforturile de
reconstrucție a structurilor județene ale acestui despărțământ au
fost din nou și direct obstrucționate de autoritățile locale
conduse de Prefectul de Alba, Cornel Frâncu. Autoritățile
politice locale, acuzau Asociațiunea și Despărțământul său
central județean Alba, atât de partizant politic, cât și de
implicare în campania electorală din anul 1946, ceea ce nu era
adevărat. Totuși, autoritățile politice locale au pus în aplicare
împotriva dspărțământului acele mai vechi atenționări făcute de
Petru Groza lui Iuliu Moldovan, care îi cerea președintelui
Asociațiunii, echidistanța politică. În 1946, pe fondul unei
constante politici de obstrucționare din părea autorităților
publice locale, a eforturilor Despărțământului central județean
Alba, de reorganizare a sa la nivelul județului, s-a ajuns să se
interzică despărțământului, organizarea și sărbătorirea zilei de 1
Decembrie 1946 – Ziua Astrei.
Situația devenea tot mai dificilă pentru Astra din Alba
Iulia. Cursurile pentru neștiutorii de carte organizte în
colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Alba între anii
1946-1947 au fost în număr de două, deci, foarte puține, pentru
ca Despărțământul central județean Alba să-și poată oferi cu
real succes serviciile. Totodată, merită să evidențiem faptul că
în această perioadă, organizarea cursurilor pentru școlile
țărănești, a trecut ca activitate în sarcina Camerei Agricole,
astfel încât, interesul locuitorilor din mediul rural a scăzut
treptat pentru aceste forme de școlarizare. Fără îndoială și
datorită formalismului prin care funcționarii Camerei Agricole
din județul Alba, au înțeles să desfășuoare aceste cursuri. În
perioada anilor 1946 – 1947, aceste cursuri durau în medie trei
zile, erau strict formale, ceea ce a avut ca efect o diminuare a
interesului locuitorilor din mediul rural, pentru aceste forme de
școlarizare. Potrivit, relatărilor profesorului Eugen Hulea,
niciun țăran nu putea fi văzut a doua oară la un astfel de curs2.
La 9 februarie 1947, din rândurile unei scrisori, pe care
profesorul Eugen Hulea, a adresat-o Comitetului central al
Asociațiunii, se putea întrezări, un sentiment al neputinței, al
zădărniciei tuturor eforturilor depuse, atât de el, în mod
personal, cât și d membrii biroului de conducere, pe care, cu
atâta cinste și eficacitate, profesorul Eugen Hulea, i-a
reprezentat și condus, în vederea redobândirii rolului acestui
despărțământ central județean al Albei, în noile condiții sociale
și politice. Răspunsul primit din partea forurilor superioare din
Sibiu ale Asociațiunii, privind colaborarea dintre Guvern și
Asociațiune, l-a descumpănit pe Eugen Hulea, accentuându-i

sentimentul de neputință și de zădărnicie. Considerăm, că și
acesta, a fost una dintre cauzele, care l-au determinat, câteva
săptămâni mai târziu, în ziua de 3 martie 1947, să-și înainteze
demisia din funcția de președinte al biroului de conducere al
Despărțământului central județean Alba al Astrei. În celebra
scrisoare din 9 februarie 1947, profesorul Eugen Hulea, constata
câțiva dintre factorii care împiedicau continuarea în condiții
bune a activității despărțământului județean pe care îl conducea.
De evidențait că printre acești factori identifica, în principal,
starea acută a nemulțumirilor sociale față de condițiile de viață,
la care se adăuga o indiferență crescută față de activitățile
culturale și fără îndoială o depreciere a elementului moral și a
conștiinței oamenilor, influențați de noile direcții politice din
județe și din România în ansamblu.
În 19 aprilie 1947, Comitetul Central al Asociațiunii
numea ca președinte al Despărțământului central județean Alba,
însă, doar provizoriu, până la proxima adunare generală a
membrilor din acest despărțământ, pe medicul militar, Nicolae
Igna, director al Spitalului Militar din Alba Iulia3. Începând cu
anul 1947, sursele financiare ale Despărțământului central
județean Alba, începeau să fie tot mai puține și ca urmare a
faptului că Guvernul rezultat în urma noilor realități politice și
sociale din țara noastră, nu mai înțelegea rostul Asociațiunii, cu
atât mai mult a despărțămintelor sale județene, drept pentru care
susținerea tradițională sub forma unor subvenții, era tot mai
redusă, tinzând să fie chiar anulată. Ceea ce dealtfel s-a și
petrecut în anul 1947.
Din acest punct de vedere, averea și resursele
Despărțământului central județean Alba, s-au limitat la banii
puțini rezultați din cotizațiile personalităților din conducrea
despărțământului, cât și la arendarea lotului pentru casa
națională, deținut de acest despărțământ județean al Albei, încă
din anul 1926, în urma marilor împroprietăriri funciare, ca
urmare a amplei reforme agrare din România. Profesorul Virgil
Cucuiu, secretarul acestui dspărțământ județean, s-a văzut
determinat să predea diferite cote din recolta obținută e lotul dat
în arendă. Situația economică total dezavantajoasă începând cu
luna decembrie 1947, ivită ca urmare a adoptării unei legi care
interzicea arendaările, a afectat mai mult situația acestui
despărțământ județean. Noul context economic, social și politic,
total nefavorabil Asociațiunii, dar și Despărțământului central
județean Alba, l-a determinat pe secretarul acestuia să
precizeze, noului președinte, medicul militar, Nicolae Igna, că,
în zilele de azi, dacă omul nu se ține de dispozițiunile ce le dau
autoritățile, ușor ajunge la închisoare”. Acesta este un extras
dintr-o ultimă adresă a Despărțământului central județean Alba,
datată în ziua de 8 decembrie 19474.

1

S.J.S.A.N., Fond Astra, dosar 1/1946, nr. 74, 76.
M.N.U.A.I., ,,Astra” Alba Iulia, dosar 3124, nr. 39; Valer Moga,
Despărțământul Alba Iulia al Astrei, p. 489.
2
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4

M.N.U.A.I., Fond ,,Astra” Alba Iulia, dosar 3124, nr. 73.
Ibidem, nr. 42, 87; Valer Moga, Despărțământul Alba Iulia al Astrei, p. 490.
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De remarcat faptul că în primăvara anului 1948,
Comitetul central al Asociațiunii,
țiunii, a înaintat în repetate rânduri,
atât Guvernului României, cât și Prefectului de Alba,
numeroase memorii, rugând, atât autoritățile
țile central, cât și pe
cele locale, să adopte măsurile necesare în vederea reactivării
despărțămintelor
țămintelor central județene și a celor din plasele judțelor.
Această situație
ție este întâlnită și la nivelul județului Alba, fiind
solicitat, prefectului, că personal sau prin intermediul pretorilor,
să ia măsurile care se impun1.
N-a fost însă să fie așa.
șa. În cursul lunii ianuarie 1948,
Dumitru Ciumbrudean, un lider de seamă local
ocal al mișcării
mi
comuniste din România, era numit de autorită
autoritățile central și
acceptat de cele locale, în funcția
ția de consilier cultural al
Județului
țului Alba, fiind plasat ierarhic în subordinea Ministerului
Informaților.
ților. De remarcat aspectul că în atenția acel
aceluiași
minister, Comitetul central al Asociațiunii,
țiunii, trebuia să înainteze
diferitele sale rapoarte de activitate. Prefectura jude
județului Alba,
prin intermediul prefectului a solicitat avizul favorabil, astfel
încât, conducerea Despărțământului
țământului central județean Alba, să
poată organiza o adunare generală, pentru a aborda problema
reorganizării sale și cea a alegerii unui nou birou de conducere
județean,
țean, cel prezidat de medicul militar Nicolae Igna, așa cum
am evidențiat
țiat mai sus, fiind doar unul provizoriu. Astfel în data
de 25 iunie 1948, a avut lc în Alba Iulia, ultima adunare
generală a Despărțământului
țământului central județean Alba al Astrei,
însă aceasta finalizându-se
se fără urmări clare în cea ce privea
situația despărțământului și soarta să viitoare2. În cursul anulu
anului
1949 au apărut în județul
țul Alba instituții de cultură noi, care a
fost subordonate noului regim politic de la noi din țară. Printre
acestea se pot evindenția:
ția: Ateneul popular din Alba Iulia și
căminele culturale din comunele județului
țului Alba, toate acestea
dezvotându-se
se pe mai vechile structuri teritoriale ale
Despărțământului central județean Alba3.
Nu în ultimul rând, trebuie precizat că o serie de
personalități
ți marcante ale Despărțământului central județean
Alba, precum: profesorii Eugen Hulea, Leonte Opriș,
Opr
Ion
Berciu, Virgil Cucuiu, au avut de suferit din partea noilor
autorități politice din România, represalii care le--au afectat viața
și cariera, în urma perioadelor petrecute în detenție ori în
lagărele de muncă forțată.
țată. Mai mult, avocatul Ioan Pop, fo
fost
lider al Partidului Național
țional Țărănesc din județul Alba, a fost în
repetate rânduri reținut și întemnițat, stingându--se din viață în

1

Serviciul Județean Alba al Arhivelor Naționale
ționale (se va cita prescurtat:
S.J.A.A.N.), Fond Prefectura Județului Alba, dosar nr. 2167 / 1948
1948, doc. nr.
393.
2
Matei Pamfil, Asociațiunea
țiunea transilvană pentru literatura română și cultura
poporului român (Astra) și rolul ei în cultura națională (186
(1861-1950), Cluj
Napoca, Editura Dacia, 1986, p. 139.
3

S.J.A.A.N., Fond Prefectura Județului Alba, dosar nr. 2269 /
1949, doc. nr. 1899.
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detenție
ție la Sighet în 1953. Un alt lider țărănist din județul Alba,
inginerul Ioan Popa s-aa aflat în deten
detenție între 1947-1951.
Ultimul președinte
ședinte al Despărțământului central județean Alba,
medicul militar, Nicolae Igna a trecut și el prin repetate anchete
și persecuții.

Primăvara de la Praga.
1968-2018
2018
Corneliu VLAD

O carte. Pe coperta ei albastră scrie: „Ministerul
„
Afacerilor Externe al României – 1968. Primăvara de la
Praga – Documente diplomatice ianuarie-aprilie
ianuarie
1969,
Editura MondoMedia”.
ceste „inscripționări” de pe copertă explică multe.
Onorabilul ministerium se dă drept autor al căr
cărții, dar
numai pentru
u că diriguitorii lui ii-au îngăduit autorului
real („Ediție de Dumitru Preda”, sună, tot ilogic, formularea de
la pagina III) să facă publice parte din documentele MAE din
specificata perioadă. În fond, tot e bine, tot aflam mai multe.
Mai ales că această carte urma să apară la 30 de ani de la
evenimente.... n-aa apărut, între timp a murit autorul ,,studiului
introductiv”, prietenul și colegul meu de la revista Lumea
Cristian Popișteanu, n-aa apărut nici la 40 de ani de la
evenimente, între timp nici autorul ,,cuvântului înainte”, Adrian
Severin, n-aa mai fost ministrul de Externe în exerci
exercițiu și cartea a
apărut, în sfârșit,
șit, după 41 de ani. Dar a apărut.

A

Documentele selectate în carte (de către cine, de către autor sau
de minister?) pun surdină... până la tăcere
tăce reacțiilor diplomatice
și de presă din lume la demersurile temerare ale protagonistului
incontestabil al acelei clipe istorice, care a fost Nicolae
Ceaușescu.
șescu. Reticența deloc justificată, mai ales că și Estul (de
atunci), și Vestul (de atunci și de astăzi)
zi) se simt acum culpabili,
fiecare pentru altceva, în ce privește
ște poziția lor în epocă.
Sunt jenați,
ți, și unii, și ceilalți. Occidentalii, pentru că e greu să-i
să
recunoască meritele – câte au fost – ale lui Ceaușescu,
Ceau
esticii,
căci au trebuit să-şi ceară scuze, într-un
un târziu, pentru invadarea
Cehoslovaciei, la care România nu a participat și pe care a
condamnat-o
o vehement. Se preferă tăcerea, se simulează candid
ignoranța (de tipul „Dar România de ce nu și-a cerut scuze
pentru invazie?”). Ce să mai comentăm,
comentăm e o secvență
internațională
țională penibilă și incomodă pentru aliații României de
ieri și pentru aliați de-ai ei de azi și e un motiv de mândrie
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pentru români. Actul temerar românesc din 1968 nn-a fost însă
un spectacol exclusiv Ceaușescu,
șescu, iar meritul principa
principal al cărţii,
după mine, tocmai acesta este: ea mărturiseşte, documentat, că,
în singura împrejurare, poate, când a fost valabilă lozinca,
devenită apoi searbădă, mincinoasă și catastrofală: ,,Ceaușescu
și Poporul”, diplomații noștri și-au
au făcut cu cinste datoria.
d
Alături de presă, armată, serviciile secrete, de fapt întregul
aparat de partid și de stat, dar și de cei ,,fără de partid”, dintre
care unii s-au înscris arunci în PCR.
Adrian Severin exprimă splendid acea clipă, când vorbe
vorbește de
,,capacitatea federatoare a”... etc. etc.
În luna mai 1968, eram trimis special al revistei Lumea la
Praga și relatam despre entuziasmul și speranța care inundaseră
bulevardele și pieţele capitalei cehe. Nu știam atunci că
ambasadorul român Ion Obradovici și colaboratorii săi înroșeau
firele de comunicaţii cu informații
ții despre intensa și tensionata
activitate politică și diplomatică din jurul evoluțiilor de la
Praga. N-aa fost chip să întâlnesc atunci nicio înaltă oficialitate a
țării vizitate, erau cu toții prinși (sau prudenți?),
ți?), dar citeam cu
satisfacție
ție pe zidurile orașului graffiti de tipul „Ave Cisar”.
Cestmir Cisar tocmai fusese ambasadorul Cehoslovaciei la
București
ști înainte de a ajunge unul dintre cei mai populari lideri
ai noului curs, unii vorbeau chiar că va prelua ștafeta puterii de
la Dubcek. În ţară, aveam să-i iau totuși,
și, peste câteva
săptămâni, un interviu ministrului de Externe Jiri Hajek, venit
în vizită la începutul lui iulie 1968, și i-am
am dat titlul „Să se
respecte respectarea neamestecului în treburile int
interne” (așa
cum se exprimase în mod voit ministrul). Unii, în redacție,
redac
obiectau că e un pleonasm supărător, dar redactorul-șef
redactorul
Ion
Cârje a decis acest titlu, tocmai pentru ca el să șocheze.
Cuvintele de ordine ale zilei erau atunci respectul, respectarea.
A legii internaționale,
ționale, a Cehoslovaciei, a României.
Aflu acum, din documentele înmănunchiate în carte, că tocmai
Cisar și Hajek au fost liderii cehoslovaci cei mai receptivi la
întrevederi cu ambasadorul român la Praga. Cu ei s-a
s perfectat
vizita delegației
ei române la vârf în Cehoslovacia din luna august
1968, despre care, din păcate, nu întâlnim reacții
ții diplomatice în
carte. Așa
șa cum nu întâlnim ecouri nici la faimosul discurs al lui
Ceaușescu
șescu din Piața Palatului. Mai nimic nici despre discuțiile
purtate în multe capitale, la recepțiile
țiile date de Ambasadele
României cu prilejul Zilei Naționale
ționale de la 23 august.
Cu câteva excepții,
ții, din fericire absolut remarcabile. La Beijing,
recepția
ția a fost onorată de prezența premierului Ciu Enlai, a doi
vicepremieri și a șefului
ului Marelui Stat Major. Ciu Enlai a ținut să
vorbească el însuși la recepție și a spus că „România se află în
faţa pericolului intervenției
ției străine și agresiunii”, iar în ziua
următoare l-aa primit pe ambasadorul României și i-a transmis:
„Rezistați, dacă aveți nevoie, vă dăm și tunuri!”.
Dintr-un
un alt capăt al globului, de la New York, unde a fost
primit de ministrul de Externe Corneliu Mănescu, atunci și
președintele
ședintele Adunării Generale a ONU, ambasadorul sovietic I.
Malik a dat, peste câteva zile, o replică vehementă. Ciu Enlai, a
spus el, „a împrumutat încă o dată tezele clevetitoare ale celor
mai înverșunați
șunați dușmani ai Uniunii Sovietice și a instigat în
mod direct la rebeliune și vărsări de sânge”.
De un deosebit interes sunt cele câteva telegrame trimise la
București de Corneliu Mănescu, într-una
una dintre ele relatându
relatându-se
cele spuse de secretarul de stat Dean Rusk ambasadorului A.A.
Dobrînin în ce privește
ște o eventuală intervenție militară în
România: ,,O asemenea acțiune
țiune din partea Uniunii Sovietice ar
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fi considerată
nsiderată de către guvernul Statelor Unite ale Americii
drept o chestiune foarte serioasă care creează, din punctul său
de vedere, o situație
ție foarte grea președintelui SUA”.
La Paris, după aproape o lună de la recep
recepția de la Ambasada
României, la care a participat
rticipat André Malraux, pe atunci
ministru de stat pentru problemele culturii, ii-a spus
ambasadorului Constantin Flitan că, ,,în zilele dificile de după
ocuparea Cehoslovaciei și când situația României era
amenințată,
țată, Generalul de Gaulle a dat cuvânt de ordine
or
să se
multiplice manifestările de simpatie față
fa de țara noastră; așa se
explică prezența
ța a numeroase personalităţi franceze la
Ambasadă cu prilejul sărbătorii noastre naționale
na
”.
Iată cum o pagină remarcabilă a politicii externe și diplomației
românești s-aa scris tocmai pe vremea lui Ceaușescu,
Ceau
iar el –
vrem, nu vrem – i-a fost protagonist.
Dacă ne mai e frică de istoria din vremea lui Ceaușescu
Ceau
înseamnă că ne e frică de noi. Să fim drepți,
drep să fim corecți și
respectuoși
și cu propria noastră istorie. Dacă tragem, dacă am tras
în pianist, să nu dăm foc și pianului.

Ruşii la hotare. Cum i-am
am întâmpinat?
August 1968
Jurn. Ion N. OPREA - Iaşi

La cei 50 de ani împliniţi în august a.c. de la
numita„Primăvară de la Praga”, care poate fi un bilanţ Ungaria 1956, Cehoslovacia 1968.

P

olonia cu „Solidaritatea” 1980, Bucureşti 1989 – mulţi
dintre noi, chiar dacă am trăit evenimentele, ne-am
ne
pus
întrebarea; scena balconului şi discursul lui Ceauşescu
au fost act de eroism sau mascarada momentului?
Din
n ce am citit despre acestea în 2018 răspunsurile mi se par
contradictorii chiar şi pentru mai vârstnici darămite pentru
tineret!
„O primăvară
vară care a murit în august...” îşi scrie concluzia
Alexandru Călinescu în Ziarul de Iaşi, 17 august 2018.
„Scena balconului din 68”, scrie Florin Cîntic titlul a două
documentare în acelaşi ziar, 22 şi 29 august 2018, redacţia
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sintentizându-i susţinerile pentru primul episod „Dacă
profesorul A. Călinescu amintea aici, săptămâna trecută, despre
Primăvara de la Praga şi reprimarea ei de către sovietici, nu
putem lăsa să treacă necomentată scena de acum exact 50 de ani
care l-a făcut celebru pe Nicolae Ceauşescu”care, spune autorul,
„visa interesele proprii în politica României şi pe plan
internaţional”; iar pentru cel de-al doilea articol rezuma: „In faţa
celor 80.000 de oameni adunaţi în piaţă, Ceauşescu va rosti de
la balconul Comitetului Central, un discurs care-i va aduce
celebritatea pe plan naţional şi internaţional şi care va fi folosit
ca o scuză perpetuă de colaboraţioniştii regimului, de ieri şi de
azi, pentru eroizarea dictatorului”, care, pe parcurs, intră într-un
crescendo, de face ca mulţi români nu numai să sprijine poziţia
României şi a conducătorului, ci, încadraţi în Gărzile patriotice,
atunci înfiinţate, cer puşti să apere ţara, ba, unii, intelectualii
mai cu seamă, şi dobândirea titlului de membri ai partidului,
când, în realitate,o spusese acelaşi commentator discursul, cu
„accente isterice”, ascundea frica lui şi a celor din prezidiu, mai
ales „că de-a lungul graniţei erau aliniate divizii sovietice,
bulgare, ucrainiene şi maghiare, cele sovietice trecând,
ostentativ , şi la provocări la Albiţa şi Sculeni”
...”Din fericire pentru Ceauşescu şi România, URSS nu avea de
gând să atace şi ţara noastră”, pare a se contrazice mai jos
istoricul Florin Cîntic, şi nici nu relatează ceea ce a consemnat
presa timpului.După discursul de la balcon, când spusese
„intregul popor român nu va permite nimănui să calce teritoriul
patriei noastre” şi că se vor lua măsuri imediate, pentru a apăra
cuceririle revoluţionare, pentru a asigura munca paşnică,
independenţa şi securitatea patriei noastre socialiste”, iar la 24
august la întâlnirea cu Tito de la Vârşeţ îl asigurase „Suntem
hotărâţi să apărăm independenţa ţării”, la sate şi la oraşe s-au
organizat adunări populare în cadrul cărora s-a făcut cunoscut
mesajul conducătorului, faţă de care, cum spune şi istoricul
Mihai Dorin, în Ziarul de Iaşi, 28 august, din cât îşi aduce
aminte ca elev şi de la mama sa, participanţii, mai ales
„combatanţi de pe frontul de răsărit”, încurajaţi de delegaţii
veniţi de la judeţ, se declarau dispuşi să-şi apere până la sfârşit
casa şi ogorul strămoşesc.
Eram în concediu de odihnă acasă, la Iaşi, am urmărit
Cuvântarea la televizor, iar seara am primit vizita colegului
Vasile Manolache, care mi-a adus la cunoştinţă că din dispoziţii
superioare, trebuie să mă prezint la locul de muncă, funcţionam
ca secretar al Comitetului executiv al Consiliului Judeţean
Vaslui. A doua zi, conform graficului stabilit, am fost delegatul
judeţean la Adunarea sătească din comuna Pungeşti, unde,
conform indicaţiilor, în baza Cuvântării am vorbit eu ca şi cei
care au mai luat cuvântul despre relaţiile României cu Rusia şi
URSS de-a lungul timpului, despre pătimirile românilor de la
muscali cu mult înainte de 1812 când ni s-a furat Basarabia, dar
şi despre acţiunile de jaf ale vecinului de la răsărit în Ţările
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Româneşti şi datoria ca în actualele împrejurări istorice să
arătăm că suntem nu doar prezenţi, ci buni apărători a ce
moştenim de la Ştefan cel Mare, de la neamul Basarabilor, de la
Mihai Viteazul, Cuza sau Ferdinand, întregitorul.
Numai că... numai că, imediat după discuţia de la Braşov, cu
ambasadorul sovietic din 25 august, am fost din nou convocaţi,
cu indicaţia, să mergem din nou la comunele respective şi să le
vorbim oamenilor despre tradiţionala prietenie ruso-română dea lungul vremurilor şi că „vom face totul, şi în viitor, pentru
această prietenie care trebuie să rămână nealterată...”
- Vom apărea total neserioşi, tovarăşe prim-secretar, am
îndrăznit eu către Ion Savin, şi preşedinte al Comitetului
executiv, mergem, fireşte, sarcinile sunt sarcini de partid, dar să
schimbăm comunele, eu merg în comuna unde a fost delegat
tovarăşul vice-preşedinte Cornel Ouatu, iar domnia sa la
comuna unde am vorbit eu ieri...
Şi aşa, s-au făcut permutările, oamenii, auditorul –care n-a mai
fost deloc ataşat nouă - înţelegând că ceva-ceva iarăşi s-a
întâmplat în relaţiile cu vecinii, în Pactul de la Varşovia,
deveniseră buni cititori ai evenimentelor şi procedurilor şi
ei...auditorii.
Despre„August 1968: Solidaritate cu reformele din
Cehoslovacia”, documentar semnat de Ioan Scurtu, am citit şi în
revista Saeculum 5-6/2018. Referitor la prezenţa trupelor
ruseşti, istoricul face trimitere la ce a scris alt cunoscător trăitor
al evenimentelor: „In acele zile şi săptămâni, România a fost
supusă unor puternice presiuni la graniţele de est, sud şi vest,
iar românii au trăit momente dramatice. Un autentic cunoscător
al situaţiei reale din vara anului 1968, Cristian Popişteanu – în
studiul introductiv la volumul 1968 Primăvara de la Praga.
Documente diplomatice, publicat în 2009 – aprecia: „Primejdia
devenise reală, iar tezele istorice contemporane ce încearcă să
minimalizeze sau chiar să ignore evoluţia periculoasă a situaţiei
în care s-a găsit România atunci, în august 1968, ca urmare a
poziţiilor ferm adoptate prin condamnarea categorică a
intervenţiei sovietice în Cehoslovacia exprimate în documentele
oficiale ale conducerii statului şi Partidului Comunist, nu
reprezintă decât o sfidare a adevărului istoric” (p. XXXVII).
Acelaşi istoric, Ioan Scurtu, actualizează şi altă atitudine: „După
1989, unii cercetători au urmărit să falsifice adevărul istoric.
Cel mai mediatizat, Vladimir Tismăneanu, în cartea intitulată
Stalinism pentru eternitate. O istorie politică a comunismului
românesc, publicată în 2005, scria: „Scena balconului” din 21
august 1968, în timpul căreia Ceauşescu s-a adresat din
balconul clădirii Comitetului Central unei mulţimi de 100.000
de persoane adunate în Piaţa Palatului, condamnând în termeni
de o rară duritate intervenţia Pactului de la Varşovia, la numai
câteva ore după invadarea Cehoslovaciei, şi care a devenit o
legendă a comunismului naţional, nu a fost altceva decât o
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mascaradă”. Acest text a fost preluat aidoma în raportul
Comisiei Prezidenţiale pentru analiza dictaturii comuniste din
România, publicat în 2007, fapt ce arată cât de „ştiinţific” este
acel raport”. Auzi cu urechile tale, citeşti textul
extul pe care îl ştie o
lume, şi spui, ca la învăţământul politic când nu ştiai lecţia, ceea
ce a fost o legendă de care s-aa minunat o lume, probabil şi
pentru curajul vorbitorului, „Nu a fost decât o mascaradă”! Fals
acceptat şi de Traian Băsescu, atunci Preşedintele Ţării!
Ca istoric ce este, Ioan Scurtu scrie în continuare, averizând pe
amatorii de metafore nejustificate istoric şi literar dar care,
folosite, fac mare rău istoriei însăşi, că scrisul rămâne: „
Realitatea este că istoria îşi are meandrele ei. judecăţile de
valoare care nu se bazează pe documente conduc inevitabil la
denaturarea adevărului istoric. A judeca liniar o întreagă
perioadă istorică (1945-1989)
1989) şi pe liderii săi, prin prisma
evoluţiilor de după 1989, este o greşeală. Evident, au existat şi
există persoane care urmăresc să manipuleze istoria, să falsifice
realitatea pentru a crea o imagine conformă cu propriile lor
opţiuni politice. Iar alţii şi-au
au făcut o profesie din a „demitiza”
realitatea, imitându-l pe Mihail Roller, cel care dădea directive
„frontului istoric” din România în anii 1948-1956”.
1956”.
Fireşte, spune Ioan Scurtu, anul 1968, în contextul istoric, nu
era prielnic reformelor, de aceea şi PCR a decis să renunţe la
ele, abia începute, iar „glasnosu” şi „perestroika” lui Gorbaciov
în 1985, respinse de Nicolae Ceauşescu, au grăbit ceea ce a
însemnat Decembrie 1989 în România.

Parchetul Militar confirmă: În decembrie
1989 A FOST LOVITURĂ DE STAT! De
câte ori au încercat SĂ-L
L EXECUTE PE
CEAUȘESCU?

Sorin ANDREIANA
Patru
ru preşedinţi, 28 de ani şi 13 premieri ii-au trebuit
statului român pentru a lămuri ce s-aa întâmplat cu adevărat
în timpul evenimentelor din 1989, care au dus la căderea
regimului Ceauşescu. În sfârşit, Parchetul Militar a
comunicat care este stadiul cercetărilor
tărilor în „Dosarul
Revoluţiei”, demontând practic toate argumentele lui Ion
Iliescu şi a echipei cu care a venit la putere.
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ceştia au susţinut în ultimii 28 de ani teza unei
revoluţii realizate de poporul român împotriva lui
Nicolae Ceauşescu.

Despre teza loviturii de stat s-aa vorbit fără încetare în ultimii 28
de ani. Primul ziarist român care a susţinut acest scenariu a fost
Ion Cristoiu, într-un
un editorial din data de 23 februarie 1990.
Comunicatul procurorilor militari aduce, pe lângă câteva
elemente
te de noutate, şi multe confirmări ale tezei loviturii de
stat. Probabil cea mai importantă este aceea că în 1989 nu a
existat un vid de putere, demontând cea mai importantă cale de
apărare a lui Ion Iliescu şi a echipei sale, care au susţinut în tot
acest timp că morţi din decembrie 1989 au fost rezultatul
haosului şi lipsei unei puteri politice reale în acele zile, inerente
revoluţiilor.
Iliescu zice că nu la Malta s-aa decis soarta lui Ceauşescu,
Parchetul îl contrazice
Parchetul Militar a comunicat ieri că în cadrul cercetărilor din
„Dosarul Revoluţiei”: „s-a
a stabilit situaţia internaţională
deosebit de complexă existentă la finalul anului 1989, cu
precădere pentru ţările din Europa de Est”
Est”, sugerând că
mişcările din România nu au fost independente de în
înţelegirile
dintre SUA şi URSS de la finalul anilor ’80.
În urmă cu 8 ani, fostul preşedinte Ion Iliescu susţinea pe blogul
personal faptul că întâlnirea dintre George Bush şi Mihail
Gorbaciov de la Malta nu a avut nicio importanţă în
desfăşurarea evenimentelor
telor din decembrie 1989. „Nu la Malta
s-a
a decis soarta României. Acolo nici măcar nu a fost vorba
de România şi nici nu se punea problema schimbărilor care
s-au
au produs apoi în tot spaţiul central şi est
est-european. Chiar
şi Occidentul a fost luat prin surprindere
surpr
de dinamica
schimbărilor din toate aceste ţări”,
ţări” scria Ion Iliescu în
decembrie 2009. De altfel, Ion Iliescu a fost contrazis în ultimii
ani şi de fostul şef al Departamentului Securităţii Statului, Iulian
Vlad, care a spus în mai multe rânduri că ll-a avertizat pe
Ceauşescu încă din 1 decembrie 1989 că la Malta, în 2-3
2
decembrie, urma să se discute şi problema României, Chinei şi
a Cubei, state care refuzau să aplice reformele politice anunţate
de Moscova. Iulian Vlad l-aa anunţat pe şeful statului de atunci
inclusiv că la Malta s-aa stabilit creşterea presiunii asupra celor
trei ţări pentru o schimbare de atitudine. Mai mult, ii-a înmânat
şi o notă scrisă. Parchetul Militar contrazice teza echipei Iliescu
conform căreia evenimentele au fost o mişcare sp
spontană.
Procurorii susţin că oamenii au fost provocaţi şi li s-a
s indus o
stare de panică: „A fost identificată, inclusiv prin probe
testimoniale, sursa sunetului cu efect de panică (emis la data
de 21 decembrie 1989, în timpul discursului lui Nicolae
Ceauşescu)
escu) care a contribuit, alături de alta elemente, la
dezorganizare a mitingului din Piaţa Palatului şi
declanşarea protestelor în Bucureşti”.
În ultimii 28 de ani, mesajul principal al echipei lui Ion Iliescu
a fost că în decembrie 1989 a avut loc o mişcare
mişc
de protest
spontană a românilor, care s-aa terminat prin schimbarea puterii
politice.
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la ceas pentru că aştepta să fie salvat de luptători palestinieni.
Românii vedeau terorişti peste tot, nişte agresori care nu au fost
găsiţi niciodată, dar psihoza teroristă a întreţinut ideea că Ion
Iliescu, Silviu Brucan, Victor Atanasie Stăculescu sau Gelu
Voican Voiculescu se luptă din greu să apere ţara. Pentru
prima oară o instituţie a statului român afirmă că a fost
vorba despre o imensă manipulare.
Teroriştii au fost de fapt o diversiune militară

„Mişcarea spontană” a fost provocată prin inducerea unei
stări de panică
Aceştia mai consideră şi că în decembrie 1989 nu a fost vorba
de o lovitură de stat, ci de o Revoluție în adevăratul sens al
cuvantului, și că, din păcate, ea nu s-a putut desfăşura pe cale
paşnică, aşa cum a fost cazul în ţările vecine. „Revoluţia
română a fost una radicală din acest punct de vedere, a fost
o revoluţie, una veritabilă, care s-a bazat pe o revoltă
populară. Deci are şi legitimitate istorică, are o forţă pe care
a dat-o şi mişcarea populară. Schimbările care s-au produs
sunt de esenţă revoluţionară. Eu am venit pe valul
Revoluţiei, revoluţia nu a fost generată de oameni ca mine”,
este mesajul standard al lui Ion Iliescu din ultimii 28 de ani.

Parchetul Militar a demontat ieri şi scenariul teroriştilor care au
acţionat în acele zile: „S-a realizat edificarea parţială
referitoare la declanşarea şi executarea diversiunii militare
începând cu seara zilei de 22 decembrie 1989. Este cert
faptul că diversiunea a existat, s-a manifestat complex pe
mai multe planuri, fiind cauza principală a numeroaselor
decese, vătămări corporale şi distrugeri survenite”.
După fuga cuplului Ceauşescu, în România au continuat să
moară oameni, iar teza susţinută în acele zile a fost că teroriştii
atacă ţara pentru a-l repune în funcţie pe fostul dictator. În urmă
cu doi ani, Petre Roman, primul premier postdecembrist, dădea
vina pe Ceauşescu pentru victimele din 1989: „Se ştie foarte
bine în ce împrejurări şi în ce context s-a înregistrat numărul
mare de victime. Sunt toate legate de declanşarea represiunii de
către dictator. Toate pleacă de acolo”.
Nu a existat un vid de putere
Procurorii afirmă că nu a existat un vid de putere în decembrie
1989: „A fost stabilită componenţa comandamentului
politico-militar carea preluat, în timp foarte scurt , după
fuga preşedintelui în exerciţiu, puterea totală în România.
Referitor la acest aspect a existat o eficientă colaborare cu
principalele facultăţi de Drept din ţară (Bucureşti, ClujNapoca şi Iaşi), concluzionându-se, fără echivoc, faptul că în
decembrie 1989 nu a existat vid de putere. În această etapă
a anchetei este posibilă o mai bună stabilire a conduitei
membrilor noii puteri politico-militare şi acţiunile de
legitimare a acesteia pe plan intern şi internaţional”.

Românii au fost dezinformaţi şi manipulaţi
„Probatoriul
administrat
a
reliefat
mecanismele
dezinformărilor constante, având consecinţe deosebit de
grave, lansate prin intermediul TVR, Radiodifuziunii şi
mijloacelor militare de comunicaţii, astfel fiind instaurată la
nivel naţional binecunoscuta psihoză teroristă. De
asemenea, se conturează modalitatea prin care au fost
transmise o serie de ordine militare diversioniste, cu
consecinţe deosebit de grave”, scrie în comunicatul de ieri al
procurorilor.
Scenariul cu teroriştii care ameninţau libertatea câştigată cu
atâta vărsare de sânge a funcţionat atât de bine, încât românii
erau convinşi în momentul în care s-a difuzat la televizor
procesul cuplului Ceauşescu, că fostul dictator se uita foarte des
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Este o afirmaţie care demontează o altă teză importantă a
echipei Iliescu. Apropiaţii fostului preşedinte au susţinut
întotdeauna că după fuga cuplului Ceauşescu în Româ nia a
existat un vid de putere. Argumentul este important prin faptul
că neexistând putere politică în stat, este greu de tras cineva la
răspundere pentru oamenii care au murit după miezul zilei de 22
decembrie 1989, momentul în care Ceauşescu a fugit din sediul
Comitetului Central.
Procurorii ştiu cine a coordonat dezinformarea
Procurorii susţin inclusiv că au descoperit şi cine au fost cei
care au coordonat această manipulare, unică în istoria
României: „Au fost realizate progrese notabile pentru
înţelegerea fenomenului diversionist (unic în istoria
României prin complexitate şi anvergură) atât sub aspectul
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mecanismelor concrete de acţiune, cât şi din perspectiva
persoanelor ce au dirijat acest fenomen. Este de aşteptat ca
viitoarele cercetări să aducă lămuriri privind autorii
diversiunii şi eventualele complicităţi în realizarea acesteia”.

Globalizarea ca ultimă utopie

Ştefan BURZĂNESCU
Invocată mitologic și așteptată cu soluții miraculoase pe
toate meridianele, globalizarea (francofonii folosesc
termenul de mondializare) a debutat cu ipoteze manageriale
de factură impresionistă și cu paradigm contradictorii
generalizând o criză axiologică în toate mentalurile colective
care au încercat să o asimileze, dincolo de conotațiile
propagandistice aferente.
n consecință,
ță, multiplele crize de identitate în care ss-au
obiectivat aceste crize axiologice, generează zi de zi, ceas de
ceas și în proporții de masă nu numai dubitații carteziene, ci
și scepticism cu forme din ce în ce mai severe de manifestare,
chiar la nivelul spațiului social global. Frecventa invocare a
„deficitului democratic” al comunităților
ților care au acceptat recent
modelul occidental de dezvoltare nu mai convinge pe nimeni,
deoarece și aceste societăți occidentale își
și continuă proiectele
lor doar prin creșterea
șterea progresivă a datoriei lor externe; „datorii
suverane”, cum se numesc, mai nou…

Î

Concluzia care se desprinde de aici este simplă: modelul
occidental a fost proiectat și a funcționat câteva secole prin
infuzia de resurse pe care coloniștii le-au
au adus din colonii
pentru a susține
ține prosperitatea cetățenilor din metropolele
respective. Sursa acelei dezvoltări a fost, deci, nu numai
superioritatea tehnologică și managerială a metropolelor, ci, în
primul rând, asimetria
simetria endemică dintre standardul beneficiarilor
materiilor prime din metropole, procurate prin munca grea și
foarte prost plătită a cetățenilor
țenilor din colonii, și supraviețuirea la
cote de avarie a colonizaților…
ților… Dincolo de teorii economice și
doctrine politice
itice o certitudine se relevă acum, în procesul
globalizării: modelul occidental nu mai poate func
funcționa prin
resurse proprii, produse de economiile occidentale care, pentru
a menține
ține o prosperitate decorativă recurg la îndatorări; deci, tot
la resurse exogene.
ene. Pe aceste coordonate, globalizarea a fost
proiectată ca soluție
ție miracol nu pentru diseminarea prosperității
la scară planetară, ci pentru a suplini aportul resurselor din
colonii; așa
șa cum funcționa modelul occidental în secolele
trecute…
În acest context,
ext, amintim aprecierea unor analiști
anali mai lucizi
care au etichetat globalizarea ca o nouă colonizare: scopul este
tot al controlului resurselor, diferența
ța fiind doar de ordinul
mijloacelor. Astfel, dacă în trecut forța
ța brută a armelor regla
raporturile de putere, în prezent „glonțul
țul magic” al mass
mass-media
și conturile bancare îndeplinesc cu succes vechile scopuri ale
celor care se declară îngrijorați
ți de „drepturile fundamentale ale
omului” din toate colțurile
țurile lumii unde sunt resurse valorificabile
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profitabil de multinaționalele
ționalele cartelizate, evident, în țările
dezvoltate de unde se oferă consultan
consultanță „pentru dezvoltarea
durabilă” a săracilor care sărăcesc strategic prin îndatorări
galopante și contracte oneroase de „valorificare profitabilă a
resurselor energetice și de materii prime”, contracte prin care se
oficializează internaționalizarea
ționalizarea asimetriilor intercontinentale
cumulate istoric.
Iată prima dimensiune a utopiei: încercarea de a manipula
opinia publică mondială cu idea că resursele fiind un bun
planetar, se cuvine să fie exploatate tot în comun, la nivel
planetar. Resursele nu pot fi naționalizate
ționalizate (în mod legitim),
deoarece ele sunt valori de patrimoniu universal la care toate
comunitățile
țile planetei trebuie să aibă acces nediscriminatoriu,
după posibilități:
i: cei care au tehnologii pun în comun
tehnologiile respective, cei care posedă numai forță
for de muncă,
oferă forța
ța de muncă etc.etc. Despre efecte, anume că profiturile
se repatriază la multinaționalele
ționalele care dețin tehnologia și experții
în probleme de comercializare,
cializare, de costuri, conturi bancare, etc.
nu se face vorbire, deoarece nu este… „politicaly correct”
…Globalizarea, percepută ca americanizare galopantă, dincolo
de aspectele triumfaliste și diseminate planetar sub sigla „sens
ireversibil al mișcării istorice”,
torice”, se percepe, la nivel individual ca
un
risc
major
de
pierdere
a
identității…
identită
Ca ins care s-aa născut ceva mai devreme, eu am mai auzit acest
refren cu vreo cinci decenii în urmă; sovietizarea planetei este
„sensul ireversibil al mișcării
șcării istorice!”, perorau Mai Marii
propagandei acelor vremuri; unii rămași
răma cu același statut și
astăzi, dar pe contrasensul istoriei invocate Atunci… Nu mai
este cazul să precizez că acest tip de „globalizare” s-a
s dovedit
un incontestabil faliment istoric marcând propor
proporțiile utopiei; pe
componenta teoretică și practică, deopotrivă. La scară
europeană, după colapsul experimentului bolșevic,
bol
fostele „țări
frățești”, au fost, déjà,
à, colonizate sub deviza „integrării
europene”: în România, de exemplu, prin declarea Industriei
„un
un morman de fiare vechi” (inginerul Petre Roman, în efemera
sa calitate de șef al diversiunii post 1989) s-a
s trecut la
demantelizarea întregii economii și întreaga țară a devenit
importatoare de produse pe care ea însăși
însă le exporta înainte de
„guvernarea Roman”, iar resursele au fost trecute în condi
condiții
mai mult decât controversabile, în posesia multina
multinaționalelor de
pe toate continentele, evident cu complicitatea noilor autorități
autorită
politice românești
ști „postrevoluționare”. Creșterea alarmantă a
șomajului și reducerea speranței
ței de identificare a unor noi
oportunități
ți de job în rândul tinerilor, se trece, arogant, în contul
deficitului democratic al „noilor democra
democrații” generate de
realitatea geopolitică „post 1989”: modelul occidental este
nemaculat de teribilelee efecte pe care le-a
le produs, prezervânduși
intact
potențialul
de
manipulare.
În replică, cei din tabăra învinșilor
șilor din Războiul rece trag
speranțe
țe (ca spânul de barbă) că prosperitatea de tip occidental
va veni, nu are rost să ne îndoim (!), din moment ce
c (noi,
poporul român) am dat dovezi nemăsurate de obedien
obediență față de
orice mesaj venit din tabăra învingătorilor… Totuși,
Totu chiar și
unii dintre cei mai lucizi dintre tineri, care au mai „umblat pe la
cărți”, nu-și
și pot reprima reflexul de a invoca un celebru refren
„ideologic” din antichitate Vae victis ( vai de cei învin
învinși !)
…Iată paradoxul: acești
ști tineri vor să se plaseze în tabăra
învingătorilor. Cine îi impiedică? În lipsa unor răspunsuri
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credibile, ei dau vina, în cel mai pur stil Stalinist posibil pe
„vechiul regim”!, chiar dacă actorii din acel timp au dispărut nu
doar de pe scena Istoriei, ci și din ciclul existențial propriu
vietăților anonime.
În lucrarea «Fenomenologia spiritului», marele Hegel ne
avertiza: cine nu a învățat nimic din lecțiile Istoriei, este
predispus să le repete!… Exemplu: inocența cu care am oferit
(este vorba de guvernul României din Primul Război Mondial)
rușilor întregul tezaur național cu speranța că îl vom pune la
păstrare față de ocupanții țării din Primul Război Mondial, s-a
dovedit o eroare cu efecte transgeneraționale, iar noua
generație, intoxicată cu diferite diversiuni nu mai manifestă
interes față de subiect, dar se dovedește ispitită față de gesturi
similare, pe alte planuri, față de alți ocupanți ideologici ai
scenei istorice din cel mai imediat prezent… Pe aceste
coordonate, manualele de „istorie alternativă” îl ajută pe tânărul
fără putere de discernămâant să ia distanța corespunzătoare față
de propria istorie pe care începe să o privească suspicios, chiar
ostil, evoluând sigur spre condiția de detractor tarat al propriilor
origini, către un soi curios de apatrid care-ți ține lecții de…
patriotism!
A doua dimensiune a utopiei aflate în desfășurare:
internaționalizarea prosperității prin simplul exercițiu de
obediență față de modelele occidentale de comportament.
Pentru reeuropenizarea țărilor est-europene s-a lansat deviza:
„Transfer de suveranitate, în schimbul transferului de
prosperitate!”. Deosebit de tentantă, formularea respectivă a
creat un curent de eurofilie contagioasă mai ales în rândurile
tineretului, dar și a celor dornici de aventuri existențiale în
sensul cel mai larg al cuvântului. În consecință, au luat calea
străinătății nu numai „disponibilizații”, adică cei care s-au
înlânit cu prima surpriză de tip occidental: statutul de șomer;(
fără să fi fost avertizat de această posibilitate, fostul „proprietar,
producător și beneficiar” din perioada socialistă a fost „dat
afară” din serviciu tocmai de tinerii pe care îi calificase „la locul
de muncă”,) ci și cei dornici de salarii mai mari. Pentru aceștia
din urmă, foarte repede a dispărut legenda „circulației libere a
forței de muncă”, deoarece găsirea unui loc de muncă nu în
specialitatea pe care o aveau în țară, ci chiar și a unei alte
ocupații oarecare generatoare de venit s-a dovedit a fi o
adevărată aventură la limita imposibilului. Acum, după un sfert
de veac, euroscepticismul începe să se instaleze tot mai
confortabil în proiectele de viață ale foștilor „oameni ai
muncii”, din ce în ce mai puțin dispuși să mai acorde credit
corelației dintre globalizare și prosperitete personalp; de
„dezvoltare durabilă” este mai mult decât jenant să se vorbească
în fața ruinelor fostelor „întreprinderi socialiste” în care și-au
investit tinerețea… Etichetați ca „nostalgici” ai comunismului,
devin tot mai dezinteresați de orice fel de mesaj ideologic și tot
mai îngrijorați de riscul de a-și pierde locuința din cauza
precarității resurselor necesare achitării taxelor și impozitelor
restante de multe luni de zile; de rușinea de a mai da ochii cu
alți foști colegi, mai norocoși, îngroașă numărul celor care nu se
mai prezintă la vot. Rezultatul tuturor campaniilor viitoare va fi
cel așteptat, deoarece vor merge la vot numai cei legați, direct
sau mai discret, de activiștii globalizării cu orice preț. Fără să se
mai exprime civic în niciun fel și fără a mai face obiectul mass-
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mediei, aceștia amorsează o bombă socială cu explozie
întârziată, care nu poate să îngrijoreze autoritățile care au toată
puterea să mențină stabilitatea „statului de drept”, iar în caz de
„Doamne ferește !”, să restabilească democrația…
Tot așteptând internaționalizarea prosperității, lumea a III-a
(denumire cam desuetă, dar foarte actuală) se scufundă în
sărăcia tradițională care evoluază spre „pungi de sărăcie
extremă”, iar drama este că o parte din aceștia au început să afle
că se poate trăi și altfel , undeva… pe planetă; chiar și în țările
de unde vin radiourile, televizoarele, computerele, coca-cola,
etc. Noul capitalism impus de noile lor guverne este resimțit tot
mai mult ca un set de reguli neatractive și generatoare de forme
noi pentru vechile împilări.
A treia dimensiune este cea culturală: „respectarea diversității”
se dovedește a fi, în realitate, tot un fel de fundamentalism, dar
cu mijloace mult mai rafinate de exprimare publică pe toate
continentele. Diseminarea planetară a performanțelor științei și
tehnicii are, ca repere operaționale, nenumărate obstacole
înscrise în Tratate internaționale focalizate pe conservarea
asimetriilor la nivel planetar, iar comunitățile etnico-sociale
realizează că nu este vorba de complementarizarea valorilor
culturale din toate mentalurile colective ale planetei, ci de
efortul ostentativ de a impune cultura actorilor politici din țările
dezvoltate economic și tehnologic, ca pe singura cultură legitim
dominantă; cu toate consecințele care decurg de aici. Multiplele
crize identitare, nu numai din lumea arabă, demonstrează că
proiectul impunerii prin forță armată, în numele democrației!, a
valorilor occidentale ca singurele valide sub raport praxiologic,
nu doar axiologic, demonstrează eșecul globalizării percepută
ca omogenizare galopantă și dezrădăcinare iminentă. De aici,
panica de status a unor țări arabe care dau semne că se asociază
în vederea unei noi arhitecturi geopolitice cu proiecte specifice,
(în multe privințe), în disjuncție cu „valorile globalizării”.
În cel mai imediat prezent, „criza imigranților” confirmă, de altă
manieră, că „primăverile arabe” declanșate, selectiv în țările
bogate în resurse, pentru a fi devalizate de resursele lor naturale
nu au fost simple „mișcări pentru libertate și democrație”. Se
obervă cu ochiul liber, chiar și de către cei mai filooccidentali
suporteri ai internaționalizării istoriei sub sigla globalismului,
că aceste mișcări nu au fost pornite din inițiativa vreunui
„eliberator” cu vocație mesianică din interiorul mentalului
colectiv arab, ci a fost vorba de o strategie lucidă a
occidentalilor de stopare a dezvoltării unor țări arabe posesoare
de resurse care, dacă ar fi rămas cu putere de decizie națională
asupra resurselor lor, ar fi riscat să se transforme în „țări
emergente”, adică pasibil de a ieși din subdezvoltare și prin
forțe proprii… Pe aceste coordonate, după răsturnările
formulelor guvernamentale din țările incluse sub genericul
„primăverilor arabe”, noile autorități prooccidentale de acolo,
deși de etnie tot arabă, au pierdut foarte rapid orice contact cu
realitatea autohtonă, intrând în roluri vizibile de mercenari
ideologici ai celor care au „sponsorizat” venirea lor la putere cu
condiția apelării la „ajutorul” multinaționalelor pentru
„valorificarea superioară a resurselor”. Din toate aceste
schimbări petrecute pe fondul unui „uriaș suport popular”,
tocmai suporterii și chiar și unii dintre actorii care nu au mai
încăput la masa noilor guvernanți au înțeles că speranțele lor în
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optimizarea propriei vieți
ți în cadrele „tinerelor democrații arabe”
nu mai au consistență.
ță. În consecință, iau drumul străinătății,
oriunde în lume, numai în sărăcia națională,
țională, nu! Iată un alt
parametru al posibilului răspuns la întrebarea: „de ce au venit
intempestiv, și în număr așa de mare, tocmai în Europa atâția
arabi?!”.
Am zis tocmai în Europa și pentru a evidenția un alt aspect:
anume, faptul că argumentul strict economic nu rezistă la o
analiză mai nuanțată,
țată, deoarece sunt și țări arabe bogate care, din
solidaritate religioasă, ar fi putut acorda ajutoare celor mai
nevoiași.
și. În plus, faptul că în aceste zile emigranții au refuzat
ajutoarele umanitare, mulți
ți dintre ei având cărți de credi
credit și alte
accesorii de tip american, ne poate duce cu gândul că ar fi
implicați
ți chiar americanii în aceste valuri de emigranți din
Europa pentru a destabiliza Comunitatea Europeană, deoarece o
Comunitate Economică Europeană puternică ar deveni ea însă
însăși
un mare obstacol în calea globalizării și a Guvernului Mondial
îndelung visat de Oligarhia financiară a Planetei…
Neocolonialismul, asistat de mass-media,
media, în complicitate cu tot
mai rafinatele mecanisme bursiere, își
și arată limitele prin
valurile de imigranții care resping cultura obedien
obedienței promovată
sub cinica formulă a „drepturilor fundamentale ale omului” și al
„deficitului democratic” al „tinerelor democrații”.
ții”. Iată efectele
perverse (Raymond Budon) ale sloganului american: „orice om
este liber de a se stabili în orice țară dorește”, acesta fiind
dreptul fundamental invocat de miile de emigran
emigranți care constată
distanța astronomică („gap-ul,
ul, ca să fim în ton cu
americanizarea!”) dintre retorică și realitatea concretă. Naivii,
au găsit momentul să verifice fiabilitatea
abilitatea praxeologică a unor
teorii foarte atrăgătoare; dar teorii și nimic mai mult!
Autoritățile
țile românești postdecembriste, bolnave de mondialită
cronică, glazurată cu un Yes-man-ism
ism endemic, nu au nicio
reacție
ție demnă de respect național, cu excepția ccelei de slugă
prea plecată: „dați-ne cota de emigranți
ți pe care să
să-i asistăm”, ca
și cum noi am fi terminat cu asistarea propriilor săraci, oameni
ai străzii, oamenii singuri, pensionari aflați
afla
la limita
subzistenței, ș.a.m.d.
Pentru cei care ne-ar suspecta de lipsă de suflet în fa
fața unei
crize umanitare fără precedent, formulez o precizare: ace
acești
cetățeni,
țeni, separați în țări diferite după interesele fostelor
metropole, alimentați
ți cu vechi orgolii confesionale și încurajați
să se confrunte permanent printr-o dramaturgie a conflictelor
regionale în care multinaționalele
ționalele au experimentat cele mai
sofisticate armamente, sunt demni de mila noastră creștinească,
cre
chiar dacă ei o disprețuiesc,
țuiesc, deoarece nu acceptă nici măcar
ajutoarele umanitare ale creștinilor! Am toată
tă compasiunea
pentru morții
ții lor în condițiile dramatice ale refugiului, dar asta
nu ajută, pe nimeni, la nimic. Eu doresc doar să fac o invitație
invita la
luciditate și realism în abordarea unui fenomen fără predent la
scară mondială.
Și acest aspect face parte din scenariul mondializării!; un
fenomen mediatizat triumfalist și prezentat ca sens „ireversibil”
al evoluției
ției contemporane. Puțină îndoială, cel puțin carteziană,
este necesară pentru a evita derapajul în peisajul tenebros al
intereselor multinaționalelor
or ideologice care diseminează
cultura obedienței
ței în scopul lichidării, treptate, a identităților
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naționale.
Pe un alt plan, aceste realități
ți demonstrează că doctrina
multiculturalității
ții nu mai are viitor, chiar dacă nici în trecut și
nici în prezent nu a arătat că ar fi avut, sau că ar avea resurse de
creativitate istorică.
A patra dimensiune, dar nu ultima, este cea geopolitică:
grupurile etnice sunt încurajate să se desprindă de țările în care
au state vechi de coexistență,
ță, pentru a forma noi state, mai mici,
dar omogene… Purificarea etnică, încurajată tot în numele
democrației
ției și al libertății de alegere, este, în fond, tot o
ipostază cinică a consolidării forței
ței țărilor dezvoltate economic
și militar, care nu vor mai avea probleme în aa-și impune
interesele
ele la nivel regional, sub autoritatea cercurilor
mondialiste care au reflexe îndelung exersate pentru lărgirea
sferei lor de dominație. Un înțelept
țelept ar putea exclama: după
atâtea utopii, ce mai contează încă una? Norocul meu este că nu
sunt un înțelept! Preluare: România socială

Emmanuel Micron:
Globalismul își
și rupe noada
Adrian PĂTRUŞCĂ
Când Emmanuel Macron a trecut prin fața
fa piramidelor
de sticlă iluminate, traversând țan
nțoș curtea Napoleon a
Palatului Luvru, și s-a
a suit pe estradă pentru aa-și saluta
miile de susținători
ținători în delir, iar din difuzoare a erupt
tunătoare «Oda Bucuriei», lucrurile au fost limpezi: noul
președinte
ședinte al Franței ambiționa să conducă Europa. Era 7
maii 2017. Ziua mondială a Râsului (strict autentic!).

U

morul lui Dumnezeu este inegalabil. Într
Într-un an și șase
luni, din ambițiile
țiile monumentale ale tânărului politician
s-aa ales praful. Popularitatea lui ss-a prăvălit la 23%, cel
mai mic nivel al unui președinte
te din istoria Franței,
Fran
în al doilea
an de mandat. Ca și sora – la fel de beteagă – din Germania,
Angela Merkel, singura sa speranță
ță este acum să apuce măcar
sfârșitul mandatului.
„Francezii nu sunt vrăbii să se mulțumească
țumească cu firimituri. Vor
pâinea întreagă”, amenința
ța Bernard Cauchy, cel mai
reprezentativ purtător de cuvânt al „vestelor galbene”, anunțând
anun
că protestele care au dat Franța
ța peste cap în ultimele trei
săptămâni continuă. Fiarele au simțit
țit miros de sânge. E greu de
crezut că mai pot fi oprite. Liceenii au ieșit
ie și ei în stradă. Până
și fostul președinte al Franței, François Hollande, mentorul lui
Macron, și-aa manifestat solidaritatea cu „vestele galbene”:
„Protestele trebuie să continue!”
Macron este un caz școală despre felul în care globalismul
moare pre limba lui. Produs în laboratoarele serviciilor secrete,
tânărul fost bancher de 39 de ani, nu a fost ales de votul suveran
al francezilor, ci le-aa fost impus acestora, după ce din calea sa

Lohanul nr. 46, decembrie 2018

actualitate
au fost măturați
ți sau compromiși principalii săi contracandidați:
contrac
François Fillon și Marine Le Pen.
Globalismul nu iubește democrația:: popoarele mai mult
încurcă punerea în aplicare a voinței
ței unei mâini de guru
mondiali. Franța
ța însăși a demonstrat asta în mai 2005, când a
respins prin referendum proiectul Constituției
ției Europene. Dar
documentul respins a fost rebotezat «Tratatul de la Lisabona» și
impus peste capetele francezilor și al celorlalte popoare abrașe.
Brexitul și alegerea lui Trump sunt alte două asemenea
„accidente” democratice, pe care globaliștii se dau și acum de
ceasul morții să le „repare”.
Asemenea altor clone de prin Europa, timp de un an și jumătate,
Macron nu a guvernat: a executat ordinele celor care ll-au
instalat. Iar ordinele au fost împotriva francezilor. Cel mai
frapant aspect al valului de proteste care a cuprins Fran
Franța este că
printre manifestanți
ți sunt foarte mulți reprezentanți ai clasei de
mijloc care acuză degradarea galopantă a nivelului de trai. Dacă
lagărul comunist nu s-ar fi prăbușit,
șit, propaganda roșie ar fi juisat
de plăcere, rulând
ând în buclă imagini de la Paris cu domni și
doamne îmbrăcați
ți cu o vetustă eleganță, care plâng că nu se mai
ajung cu banii! Odată cu Macron se clatină unul din miturile
fondatoare ale globalismului: că acesta va produce o ameliorare
semnificativă a vieții oamenilor. Nimic mai fals! Globalismul
nu duce la „democratizarea” bogăției,
ției, ci la „elitizarea” ei. La
sfârșitul
șitul lui 2017, 1% din oamenii de pe glob aveau o avere
totală egală cu a celorlalți
ți 99%. Iar această diferență crește de la
an la an.
Un fenomen perfect
rfect explicabil, de vreme ce politicienii sunt
năimiți
ți și guvernează în interesul celor 1%, nu al celorlalți 99%.
Dogma austerității
ții aducătoare de bunăstare sucombă și ea,
dimpreună cu postulatul deficitului maxim de 3%. Timp de zece
ani, până în 2016, Franța
ța a depășit acest prag impus artificial și
fără nicio bază științifică de către Bruxelles. Din 2017, odată cu
venirea lui Macron, deficitul a coborât pentru prima dată sub
3%. Rezultatele se văd acum pe străzile Franței.
Fran
Globalismul marxizant, noul „opiuu al popoarelor”, se dă în vânt
să creeze dogme cu care să astupe locul lăsat gol după alungarea
lui Dumnezeu din spațiul
țiul public. O astfel de dogmă este
Încălzirea Globală.. „Sunt fericit că prietenul meu Emmanuel
Macron și manifestanții de la Paris au căzutt de acord asupra
concluziei la care eu am ajuns cu doi ani în urmă”, a postat
Donald Trump pe Twitter un mesaj satisfăcut. „Acordul de la
Paris este fundamental prost pentru că provoacă o creștere
cre
a
prețurilor
țurilor energiei pentru țările responsabile, dându
dându-le în același
timp un cec în alb unora dintre cei mai răi poluatori din lume”.
Imbecilitatea acestei noi religii, Încălzismul, este fără margini.
Germania, condusă de Merkel, a început să-și
și închidă centralele
nucleare într-un zor nebun, înlocuindu-le
le cu câm
câmpuri de centrale
eoliene. Consecința:
ța: factura la energie a unei gospodării medii a
ajuns a doua cea mai scumpă din Europa. Colac peste pupăză, a
apărut problema eolienelor uzate. Ce facem cu ele? Germania
încearcă să le vândă de bune unor țări bananiere.
Rămân, în schimb, postamentele de susținere
ținere de zeci de tone de
beton fiecare. Mii și mii de astfel de mamuți adânc înfipți în
pământul german, a căror distrugere ar costa miliarde.
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În țara lui Macron, Încălzismul face și el ravagii. A rămas de
pomină decizia primăriței
ței socialiste a Parisului, Anne Hidalgo,
de a opri circulația
ția mașinilor pe malul Senei. Evident, din
rațiuni
țiuni ecologice. Efectul: măsurătorile ulterioare au arătat o
creștere
ștere a gradului de poluare a capitalei.
Iar taxele pe combustili, care au dat foc Fran
Franței, sunt ele însele o
jertă pe altarul Încălzismului. Oamenii nu au bani nici măcar să
plătească noile poveri fiscale, darămite să
să-și schimbe în masă
mașinile
șinile diesel cu unele electrice, așa cum visează soțul lui
Brigitte. Nemaivorbind că marile camioane,
c
folosite de
transportatori, sunt dotate în zdrobitoarea lor majoritate cu
motoare diesel. Cum înlocuirea unor parcuri întregi în scurt
timp este practic imposibilă, efectul noilor taxe este scumpirea
abruptă a tuturor mărfurilor. Impactul asupra ppopulației va fi
devastator, în special din cauza scumpirii alimentelor și a altor
mărfuri de primă necesitate.
Franța
ța și Germania au fost de decenii în funtea cavalcadei care
visa să schimbe Europa și lumea. Dar, după modelul altor țări
de pe continent și de aiurea, oamenii, exasperați
exaspera să fie guvernați
împotriva propriilor interese, s-au
au revoltat.
În Franța,
ța, Macron se prăbușește violent. În Germania, Merkel
atârnă încă de parașută.
șută. Dar și colo, și dincolo, cel care își rupe
cu adevărat noada este globalismul. Preluare: evz.ro

Planurile Americii pentru hegemonia
mondială1
Ing. Calistrat M. Atudorei - Bucureşti

După ce în decembrie 1991 Uniunea Sovietică a fost
dizolvată oficial, Statele Unite a rămas singura mare putere
a lumii. Dacă
acă până atunci existaseră două mari blocuri de
putere – blocul capitalist și cel comunist – din acel moment
lumea a devenit unipolară, dominată tot mai net de
America.

R

eprezentanții
ții administrațiilor de la Washington au
declarat că asumarea rolului de llider mondial presupune
din partea Statelor Unite responsabilitatea de garant al
stabilității
ții și păcii la nivel global. În virtutea acestui statut auto
autoasumat America și-aa arogat însă o serie de privilegii și inițiative
care trădează, din păcate, alte intenții
ții decât altruismul frumos
prezentat de diplomați
ți și larg propagat de mass
mass-media.

1 Notă din partea redacției: Fragmentul de față
ță face parte din cartea „Planurile Americii
pentru hegemonia mondială” lansată
ată în data de 18 noiembrie 2018 de editura ePublishers
sub semnătura lui Calistrat M. Atudorei.
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Încă de la început, se impune o precizare. Când ne raportăm la
„America” – sau mai exact spus, la Statele Unite ale Americii –
nu putem vorbi despre o entitate singulară, care să reprezinte o
orientare unitară și nici măcar foarte coerentă. Pentru că, așa
cum voi prezenta pe parcursul lucrării, în Statele Unite există o
serioasă ruptură între clasa financiar-politică și populație sau
chiar între grupul care îl susține pe actualul președinte, Donald
Trump, și vechiul stabiliment politic-administrativ. Este, de
asemenea, semnificativ un studiu foarte riguros al Universității
Princetown, care afirmă că SUA nu mai este cu adevărat un stat
democratic, ci unul condus de o oligarhie, de o „Elită”, care nu
reprezintă cu adevărat voința populației. De altfel, despre
această „Elită” au vorbit numeroase personalități din Statele
Unite, printre care președinții Kennedy, Eisenhower sau Donald
Trump. Este vorba despre acea structură denumită „complexul
militaro-industrial”, „cartelul financiar”, „Statul Profund” (în
sensul de „subteran”), „Statul Paralel” sau în diverse alte
moduri. Așadar, când mă refer la „Planurile Americii”, nu
înseamnă nici pe departe că aceste planuri ar reprezenta
concepția sau voința predominantă a poporului american.
Să observăm câteva dintre acțiunile administrațiilor americane
din ultimii ani. Așa-numitele „intervenții umanitare” din țări
precum Irak, Libia sau Siria au lăsat în urmă un adevărat
genocid (milioane de morți), un imens dezastru material, haos
social și o uriașă suferință și nicidecum „democrația” și pacea
mult-promise. Retragerea Americii din diferite acorduri
internaționale majore, pe care anterior le ratificase – cum ar fi
din Tratatul împotriva Rachetelor Balistice (ABM), din Tratatul
privind Forțele Nucleare Intermediare (INF), din Consiliul
ONU pentru Drepturile Omului sau din Tratatul cu Iranul –
indică o tot mai pronunțată situare a liderilor de la Casa Albă
deasupra normelor internaținale ce vizează colaborarea și
cooperarea și reflectă o sfidare aproape fățișă a majorității
celorlalte state.
Retragerea din Tratatul ABM a fost motivată în anul 2001 de
președintele George Bush prin aceea că prevederile tratatului
„limitează capacitatea Statelor Unite de a dezvolta arme
defensive”, adică rachete nucleare ce nu erau admise de
normele internaționale. Norme pe care America le-a și boicotat
sistematic, printr-un lung șir de veto-uri, în Consiliile
internaționale ce militau pentru dezarmare…
Reprezentanții Statelor Unite la ONU au catalogat Consiliul
pentru Drepturile Omului – axat pe pozițiile exprimate de
experți din 47 de state – ca „ipocrit” datorită criticilor la adresa
politicii externe a SUA și a Israelului. Washingtonul găsește
însă perfect justificat faptul că a ordonat invadarea Irakului, în
2003, sub un pretext ce s-a dovedit a fi fost fals, dar care a
condus la moartea a sute de mii de oameni.
În ceea ce privește Tratatul cu Iranul, SUA susține că are
informații că Iranul ar dezvolta arme nucleare, însă nu a
prezentat nicio probă concretă. Aceasta în timp ce Agenția
Internațională pentru Energie Atomică (IAEA) a publicat în
ultimii ani zece rapoarte care au certificat că Iranul și-a
respectat angajamentele și nu dezvoltă arme nucleare.
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Să mai luăm în considerare că a devenit deja o obișnuință ca
Statele Unite să execute atacuri asupra altor țări fără a se mai
sinchisi de opoziția Consiliului de Securitate al ONU sau fără a
mai prezenta vreo dovadă pentru acuzațiile aduse respectivelor
state. Siria a fost bombardată în ultimii doi ani doar pentru
supoziții legate de atacuri cu arme chimice, rămase și acum în
stadiul de acuzații neprobate. O altă obișnuiță deja foarte
transparentă este – după cum veți vedea pe larg în paginile
acestei lucrări – finațarea mai mult sau mai puțin secretă a
grupărilor de „rebeli”. Aceștia reprezintă ulterior pretextul
răsturnării unor guverne indezirabile pentru SUA (guverne care
chipurile îi persecută pe „rebelii-protestatri”), fie pretextul
„războiului împotriva terorii”. Să remarcăm că războiul
„împotriva terorii” aduce și numeroase argumente pentru
înarmare, motive pentru invazia altor state, justificări pentru
supravegherea populației, precum și oportunități pentru
vânzarea de armament.
În septembrie 2018, atunci când a fost acuzată la Tribunalul
Penal Internațional pentru crime de război, administrația SUA a
lansat amenințări fățișe că îi va sancționa pe oficialii Curții dacă
vor declanșa vreo anchetă și că aceeași soartă o vor avea și
statele care sprijină eventualele investigații.
Chiar în documentele sale oficiale, inclusiv în Strategia
Națională pentru 2018, Casa Albă admite că primul său obiectiv
este acela de a avansa o ordine internațională care să asigure
supremația Statelor Unite. Deși diplomații americani ne asigură
că aceasta este pentru binele tuturor, rămâne îngrijorătoare
viziunea lor despre modul în care doreșc să instituie un climat
mondial de pace. Așa cum voi arăta în detaliu, viziunea
strategilor SUA este cea de „realizare a păcii prin forță”, ceea ce
implică, paradoxal, „pregătirea pentru război”! Și, într-adevăr,
înarmarea SUA crește de la an la an. America are acum peste
800 de baze militare
În afara țării, a ajuns foarte departe în militarizarea spațiului
cosmic și urmărește continuu să își lărgească stocul de arme
letale, extrem de puternice și de toate tipurile. Pentru ce fel de
război se pregătește America în condițiile în care este deja cea
mai mare putere din lume?
Contestarea supremației americane este însă un subiect foarte
sensibil, mai ales în țările dominate total (sau, poate că e mai
bine zis, „colonizate”) de Statele Unite. Subiectul deficiențelor
„visului american” este un fel de tabu (de neatins), iar
alternativa este imediat scoasă în evidență: ar fi mai bine să ne
conducă Rusia sau China? Sau să ajungem să fim dominați de
Islam? Sau să scăpăm terorismul internațional de sub control?
Politicienii, comentatorii și analiștii din țările „americanizate”
apreciază unanim prin mass-media că cineva trebuie să conducă
și atunci cel mai bine este să fie America!
Ar fi, desigur, absurd să privim lucrurile în alb și negru. Există
lucruri minunate în Statele Unite, după cum există probleme
serioase și în alte părți ale lumii. Cu certitudine, poporul
american, ca oricare altul, este bine intenționat. Dar din păcate
nu poporul decide politica externă a SUA.
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Pe de altă parte – și vreau să subliniez aceasta – sute de
milioane de oameni de pe tot cuprinsul globului condamnă, de
exemplu, campania atroce dusă de aproape 20 de ani de
guvernul chinez împotriva mișcării spirituale Falun Gong. În
același timp, Europa devine tot mai revoltată de violența pe care
imigranții islamici o manifestă în țările unde au fost primiți cu
ospitalitate. Există grave abateri de la valorile civilizației și
normelor de drept internațional în multe zone ale lumii. Dar, cu
siguranță, calea cea mai bună de rezolvare a tensiunilor este cea
a cooperării pașnice, bazată pe respectarea unor reguli stabilite
de comun acord.
*
Scopul acestei cărți este acela de a oferi o imagine a relațiilor de
putere pe plan internațional, relații ce sunt dominate net, de la
sfârșitul Războiului Rece, de către Statele Unite. Lucrarea
reprezintă o cercetare fundamentată pe surse dintre cele mai
credibile: documente oficiale sau recent desecretizate, declarații
ale unor personalități importante, evenimente consemnate de
istorici sau de mass-media, interpretări ale experților din diferite
domenii. Întrucât comunitatea țărilor occidentale apreciază ca
lipsite de obiectivitate opiniile și declarațiile venite din partea
Federației Ruse (considerată ca cel mai mare pericol pentru
pacea și stabilitatea mondială), am oferit preponderent puncte
de vedere din surse autorizate occidentale. Chiar și așa,
analizele efectuate de experți de mare renume evidențiază o
agendă globală clară și foarte determinată a politicii externe a
Statelor Unite ale Americii, în sensul unui plan atent structurat
și parțial deja implementat, ce vizează atingerea și menținerea
hegemoniei pe plan mondial.
Statele Unite sunt percepute ca cea mai mare amenințare
pentru pacea lumii1
Dincolo de retorica plină de idealuri democratice pe care
o repetă reprezentanții puterii de la Washington și apropiații
acestora, mai mulți experți de mare prestigiu au semnalat că
Statele Unite urmează de fapt o periculoasă cale a sfidării
normelor de drept internațional.
De exemplu, proeminentul analist politic Samuel Hungtington –
care a fost aproape 50 de ani directorul Centrului de Afaceri
Internaționale de la Harvard și coordonator al Consiliului pentru
Securitate Națională a SUA – observa că prin campaniile sale
militare de intervenție în alte țări, Statele Unite a devenit „o
super- putere rebelă, considerată ca cea mai mare amenințare
pentru celelalte state” 1 . 1 Samuel Huntington, „The Lonely
Superpower”,
Foreign
Affairs,
martie-aprilie
1999,

1 Precizare din partea redacției: Continuăm prezentarea unor fragmente din cartea
„Planurile Americii pentru hegemonia mondială” lansată recent sub semnătura lui Calistrat
M. Atudorei. Autorul aduce argumente convergente care conduc la concluzia că America
este mai degrabă condusă de o „Elită” ascunsă (adesea numită „Deep State”) ce are o putere
mai mare chiar și decât președintele în funcție. Această „Elită”, scrie autorul, elaborează și
implementează planuri de perspectivă în scopul de a obține prin orice mijloace hegemonia
mondială, adică acel stadiu de dominație globală în care niciun alt stat nu ar mai avea
curajul să rivalizeze militar sau economic cu unica super-putere.
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https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/1999-0301/lonely-superpower
La rândul său, Robert Jervis, fost președinte al Asociației
Americane de Științe Politice, scria în anul 2001 că „în ochii
celei mai mari părți a lumii primul stat huligan de astăzi este
SUA” 2 . John Mearsheimer, fost director al programului pentru
Politici de Securitate Internațională din SUA, sublinia și el întrun articol din Foreign Affairs că „Elitele din Statele Unite (...)
au fost orbiți de evenimente deoarece subscriu unei politici
internaționale defectuoase”. Mearsheimer făcea această
afirmație în contextul unei analize cu privire la criza din
Ucraina, în care aprecia că „Statele Unite și aliații săi europeni
împărtășesc cea mai mare parte a responsabilității” 3 în sensul
că tocmai extinderea NATO a provocat o reacție de apărare din
partea Federației Ruse. Mai exact, Mearsheimer a explicat că
Putin a ordonat anexarea Crimeei deoarece se aștepta ca NATO
să urmărească să înființeze acolo o bază militară. Benjamin
Barber, fost consilier prezidențial și renumit consultant
internațional, afirma că „Din farul democrației, SUA au devenit
promotorul războiului cel mai temut deoarece liderii săi au în
vedere un militantism nesăbuit destinat unui imperiu american
al fricii, mai teribil decât orice ar putea concepe teroriștii” 4 .
Noam Chomsky, profesor emerit la Massachusetts Institute of
Technology și autor al mai multor bestseller-uri de analiză
politică, spunea în anul 2015 într-un interviu pentru Euronews
că „Statele Unite este cel mai mare stat terorist din lume”. El a
explicat că printre altele aceasta se datorează faptului că „cea
mai gravă campanie teroristă din lume este cea orchestrată de
Washington. Aceasta este campania globală de asasinat. Nu a
existat niciodată o campanie teroristă la această scară. Este
campania dronelor. În multe ţări ale lumii, Statele Unite execută
sistematic, public şi deschis – nu e niciun secret, cu toţii ştim –
campanii regulate de asasinare a celor despre care consideră că
ar intenționa să facă vreodată vreun rău guvernului SUA” 5 .
Mulți alți intelectuali de marcă din Statele Unite sau din alte țări
au luat atitudine semnalând politica agresivă și destabilizatoare
a relațiilor internaționale dusă de Statele Unite. Deși lista ar
putea fi foarte lungă, menționez aici pe Paul Krugman, John
Ikenberry, Arthur Schleisinger, Joseph Stiglitz, Jeffrey Sachs,
Andrew J. Bacevich, Michael Hardt, Antonio Negri, Lawrence
Wittner, Richard Clarke, Francis Boyle, Alfred McCoy,
Michael Ignatieff... Dar poate că reacția populației este un
indicator chiar și mai concludent. După ce Statele Unite a
operat în numeroase țări operațiuni speciale, răsturnări de
guverne sau chiar invazii militare, sondajele de opinie au pus în
evidență, aproape unanim, că pentru majoritatea populației
globului, America tinde să devină amenințarea însăși a păcii
mondiale. Numeroase exit-poll-uri organizate în țările din
Orientul Mijlociu, nordul Africii, Europa și chiar America, arată
constant că SUA este percepută ca fiind principalul agresor ce
destabilizează pacea și securitatea în lume. Încă dinainte de

Lohanul nr. 46, decembrie 2018

actualitate
atacarea Irakului, au existat „uriașe demonstrații anti-război pe
tot cuprinsul lumii”, informa New York Times în data de 17
februarie 2003. Era consemnat că „Milioane de oameni au
inundat străzile din New York și din zeci de alte orașe ale lumii
pentru a spune că sunt împotriva războiului” 1 . Reacția de
opoziție față de război a fost
„Aproape peste tot în lume cu
rândul populației în sprijinul
sondajele de opinie” 7 , arată
„Cine conduce lumea?”.

clar evidențiată și de sondaje.
greu s-au atins 10 procente din
războiului, în conformitate cu
Noam Chomsky în lucrarea sa

În Turcia a fost efectuat la începutul anului 2003 un sondaj
pentru a vedea dacă populația ar fi de acord ca guvernul să se
implice în invadarea Irakului, așa cum îi solicita administrația
americană. Întrucât 95% din populația turcă s-a opus, guvernul
turc a refuzat să ia parte la atacarea Irakului 8 . Un alt studiu
demn de luat în seamă este cel realizat de revista Times, tot la
începutul anului 2003, în mai multe țări din Europa. Subiecții au
fost întrebați care națiuni reprezintă în opinia lor cel mai mare
risc pentru pace. Rezultatul a fost surprinzător: 80% dintre
respondenți au indicat Statele Unite pe primul loc, în timp ce
mult-hulitele mediatic Irak și Coreea de Nord au înregistrat un
scor de abia 7-8% fiecare 9 .
În ianuarie 2003 și Financial Times arăta că teama canadienilor
este că „cel mai mare risc pentru pacea mondială este în pragul
lor” 10 . Articolul prezenta rezultatele înregistrate de un sondaj
de opinie care indica și în această zonă același lucru: Statele
Unite sunt percepute ca cea mai mare amenințare pentru pacea
lumii. În perioada bombardării Irakului, în martie 2003,
Washington Post arăta că un alt sondaj evidenția că aproape
95% dintre respondenți au respins ideea că Statele Unite ar
putea reuși să creeze „o lume arabă sau musulmană mai
democratică” 11 .
Articolul arăta că majoritatea arabilor considerau în schimb că
prin războiul din Irak, SUA a urmărit de fapt „controlul
petrolului arab și subjugarea palestinienilor voinței Israelului”.
De altfel, reacția populației arabe față de ingerințele americane
în Orientul Mijlociu s-a acutizat în ultimii ani, fapt ce a
contribuit major la creșterea activității teroriste. Poate că nu
întâmplător - spune Benjamin Barber - extremiștii arabi văd

2 Robert Jervis, Weapons Without Purpose? Nuclear Strategy in the Post-Cold War Era,
oreign Affairs, iulie - august 2001, https://www.foreignaffairs.com/reviews/reviewessay/2001-07-01/weapons-without-purpose-nuclear- strategy-post-cold-war-era
3 John Mearsheimer, Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault, Foreign Affairs, sept/oct
2014,
https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2014-08-18/why-ukraine-crisis-west-sfault
4 Benjamin Barber, Imperiul fricii. Război, terorism și democrație; Incitatus, 2005, p. 15
5 Chomsky says US is world's biggest terrorist, Euronews, 17 aprilie 2015,
http://www.euronews.com/2015/04/17/chomsky-says-us-is-world-s-biggest-terrorist
6 Patrick Tyler, Threats and Responses: News Analysis; A New Power In the Streets, The
New York Times, 17 february 2003, https://www.nytimes.com/2003/02/17/world/threatsand-responses-news-analysis-a-new-power-in- the-streets.html
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America drept „o națiune de necredincioși care îndeplinesc
lucrarea Diavolului”2 .
Într-un alt sondaj, din iunie 2006, Pew Research Group a
constatat, conform BBC News, că „Statele Unite este cea mai
mare amenințare mondială la adresa păcii” 13 . Cercetarea a
cuprins opinia a 17.000 de persoane din 15 țări din Europa și
țările musulmane.
În anul 2007 Financial Times titra că „Europenii consideră SUA
ca o amenințare la adresa păcii”. Articolul consemna că în
estimările respondenților cea mai mare amenințare pentru pacea
lumii este politica dusă de SUA: „Un sondaj de opinie efectuat
în iunie de către Harris Research pentru Financial Times arată
că 32% dintre respondenți din cinci țări europene consideră
Statele Unite ca o amenințare mai mare decât orice alt stat” 14 .
Cele cinci țări în care fusese efectuat sondajul sunt dintre cele
mai reprezentative pentru zona occidentală, și anume Marea
Britanie, Germania, Franța, Spania și Italia.
Un sondaj internațional WIN/Gallup încheiat la sfârșitul anului
2013 a constatat că populația din 65 de țări consideră că
„Statele Unite este cea mai mare amenințare la adresa păcii
mondiale” 15 . Modul în care W/G însuși a formulat această
concluzie a fost: „SUA a fost alegerea copleșitoare (24% dintre
respondenți) pentru țara care reprezintă cea mai mare
amenințare la adresa păcii în lumea de astăzi. SUA a fost
urmată de Pakistan (8%), China (6%), Coreea de Nord, Israel și
Iran (5%)”.
Amenințarea din partea Statelor Unite a fost percepută cel mai
mult în Orientul Mijlociu și în Africa de Nord, zonele cele mai
recent afectate de intervențiile militare americane. Este de
remarcat că WIN/Gallup nu a mai repetat niciodată chestionarul
în anii următori.
Spre deosebire de WIN/Gallup, Pew Research Center a repetat
cerecetarea întreprinsă în 2006, menționată mai sus. Astfel, în
data de 1 august 2017 organizația a publicat noile rezultate ale
unui sondaj de opinie efectuat asupra populației din 30 de țări.
7 Noam Chomsky, Who rules the world, Penguin Random House, UK, 2017, p. 242
8 Steven Weisman, The World; Politics Shapes the Battlefield in Iraq, The New York
Times, March 30, 2003, https://www.nytimes.com/2003/03/30/weekinreview/the-worldpolitics-shapes-the-battlefield-in-iraq.html
9 Conform Benjamin Barber, Imperiul fricii, Război, terorism și democrație, editura
Incitatus, 2005, p. 48
10 Ken Warn, Canada Fears 'Biggest Risk to World Peace' on Its Doorstep, Financial
Times, 21 ianuarie 2003, Americas section, p. 2
11 Youssef M. Ibrahim, Democracy: We Must Be Careful What We Wish For, The
Washington Post, National Weekly Edition, 31 March 2003; vezi și „Democracy: Be
Careful What You Wish For”, Washington Post, March 23, 2003, sec. B, p. 3.
12 Benjamin Barber, Imperiul fricii: război, terorism și democrație, editura Incitatus, 2005,
p. 52
13BBC
News,
US
'biggest
global
peace
threat',
14
iunie
2006,
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/5077984.stm
14 Daniel Dombey and Stanley Pignal, Europeans see US as threat to peace, Financial
Times, July 1, 2007, https://www.ft.com/content/70046760-27f0-11dc-80da-000b5df10621
15 US is the greatest threat to world peace: poll, New York Post, 5 ianuarie 2014,
https://nypost.com/2014/01/05/us- is-the-greatest-threat-to-world-peace-poll/
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Și de această dată, cei mai mulți respondenți au indicat SUA ca
fiind țara pe care o consideră cea mai periculoasă pentru pacea
lumii: „Preocupările legate de puterea și influența americană au
crescut în țările din întreaga lume”. Studiul arată că dacă în
2013 SUA era văzută ca amenințarea principală de 25% dintre
respondenți, în 2017 s-a ajuns la faptul că „o medie de 38%
spune acum că puterea și influența Statelor Unite reprezintă o
amenințare majoră pentru țara lor” 16 .
După cum se vede, rezultatele sunt foarte clare și lipsite de
echivoc. Și tocmai de aceea ele conduc la anumite concluzii
importante. În opinia lui Benjamin Barber, fost consilier
prezidențial la Casa Albă, „America nu mai reușește să
descifreze mesajul interdependenței obligatorii care definește
lumea secolului al XXI-lea. Crede că poate să impună
democrația cu țeava armei”. Barber este de părere că în realitate
„Astăzi America nu mai exportă democrația pe piața liberă, ci
se ocupă de eliberarea piețelor și de globalizarea capitalului
corporatist, procese cărora le spune democrație” 17 . Politologul
american consideră că Statele Unite acționează în prezent „cu
un dispreț plutocratic” față de cerințele egalității globale și în
loc de aceasta, „a început să ia la asalt lumea întreagă”1.
Revenind la renumitul politolog Samuel Huntington, într- o
celebră analiză a sa intitulată „Super-puterea singuratică”, el
arăta că încă din 1997, la o reuniune a savanților de la Harvard,
aceștia au concluzionat că „Elitele țărilor care cuprind cel puțin
două treimi din populația lumii –chinezi, ruși, indieni, arabi,
musulmani și africani – consideră Statele Unite ca cea mai mare
amenințare externă la adresa societăților lor”. Huntington
sublinia că pentru aceste populații America nu reprezintă doar o
amenințare militară, ci și o amenințare la adresa integrității,
autonomiei, prosperității și libertății lor de acțiune și
manifestare. „Ei consideră Statele Unite”, scria Huntington, ca
fiind „intruzive, intervenționiste, exploatatoare, unilateraliste,
hegemonice, ipocrite, că aplică standarde duble și se angajează
în ceea elitele acelor țări numesc «imperialis- mul financiar» și
«colonialismul intelectual» al Americii” 19 .
În acest context ar fi foarte binevenită o analiză mai
aprofundată, care să răspundă la câteva întrebări-cheie. Mai
întâi, având în vedere larga opoziție populară constatată, mai

1 16 Dorothy Manevich, Hanyu Chwe, Globally, more people see U.S. power and influence
as a major threat, 1 august
2017, http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/08/01/u-s-power-and-influenceincreasingly-seen-as-threat-in- other-countries/
17 Benjamin Barber, Imperiul fricii: război, terorism și democrație, editura Incitatus, 2005,
p. 125.
18 Benjamin Barber, Imperiul fricii. Război, terorism și democrație, editura Incitatus, 2005,
p. 16.
20 Madeleine Albright says 500,000 dead Iraqi Children was "worth it" wins Medal of
Freedom, ttj1776, 2 mai 2017, https://www.youtube.com/watch?v=omnskeu-puE ; Rahul
Mahajan, ‘We Think the Price Is Worth It’, november 2001, https://fair.org/extra/we-thinkthe-price-is-worth-it/
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putem spune că intervențiile americane prin bombardamente și
schimbări de regim aduc democrația? Cum poți să institui
principiul „puterii poporului” (demos-kratos) împotriva voinței
poporului însuși, care respinge clar și vehement aceste
intervenții? Nu seamănă oare acest slogan al „democrației
internaționale” cu o fațadă în spatele căreia se ascunde de fapt
interesul pentru putere, cu scopul de a impune prin forță
hegemonia globală a Americii? Ceea ce mai puțini înțeleg este
faptul că există o uriașă diferență între modul cum percepe
populația sensul democrației și modul în care înțeleg principiile
democratice planificatorii politicilor globale. Un exemplu
concret îl reprezintă declarația din 1996 a Secretarei Apărării
SUA din acea vreme, Madeleine Albright.
Fiind întrebată într-o emisiune televizată dacă atingerea
obiectivelor Statelor Unite 19 Huntington Samuel, The lonely
Superpower,
Foreign
affairs,
martie-aprilie
1999,
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/ 1999-0301/lonely-superpower și Marii Britanii în Irak a meritat
impunerea unui embargo extrem de dur, prin intermediul ONU,
care a condus la moartea a peste 500.000 de copii irakieni (mai
mulți decât au murit la Hiroshima), ea a răspuns „O alegere
dificilă, dar prețul..., credem că a meritat prețul” 20. Poate că
este surprinzător, dar acest răspuns reflectă condescendența cu
care adeseori factorii politici americani iau în considerare
războiul, suferința și moartea a sute de mii de oameni. Toate
acestea nu reprezintă pentru ei altceva decât simple costuri întrun calcul rece al puterii, un calcul pe care „masele ignorante”
nu-l pot înțelege.
Planurile Americii și Geopolitica
Deși termenul de „geopolitică” a fost introdus în teoriile politice
încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea, studiul ca atare al
disciplinei a fost considerat fundamental abia după cel de-al
Doilea Război Mondial. Denumită la originile sale ca „politică
geografică”, geopolitica pune la baza strategiilor și politicilor
internaționale factorul geografic, spațial, văzut a avea un rol
esențial.
În perioada contemporană geopolitica a devenit sinonimă cu
marile strategii și este foarte strâns legată de realismul politic.
Principiile sale au fost urmate de toți strategii importanți ai
Americii, printre care Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski,
Colin Gray sau George Friedman. George Friedman, de
exemplu, a afirmat în anul 2015 că „Interesul geopolitic
primordial al Statelor Unite de peste un secol, în primul și al
Doilea Război Mondial, cât și în Războiul Rece, a fost relația
dintre Germania și Rusia, deoarece unite ele ar putea fi singura
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forță care ne poate amenința și trebuie să fim siguri că asta nu se
va întâmpla”1 .
În mod asemănător, Zbigniew Brzezinski scria în cartea sa
„Marea tablă de şah. Supremaţia americană şi imperativele sale
geostrategice” că în pofida numeroaselor mutaţii politice majore
ce au avut loc pe „tabla de şah” a lumii la sfârşitul mileniului al
doilea, „puterea din Eurasia rămâne procuparea centrală pentru
capacitatea Americii de a își exercita supremația globală” 2 .
Afirmațiile lui Friedman sau Brzezinski pot părea
surprinzătoare la prima vedere, dar în realitate acestea reflectă
foarte exact principiile de bază ale geopoliticii. Tocmai de
aceea, având în vedere relevanța deosebită a acestor principii în
politicile americane, voi evidenția succint câteva dintre
fundamentele geopoliticii.
În primul rând este important să înțelegem că geopolitica este o
știință, o metodă de analiză, o „matematică” politică. Cel care a
articulat pentru prima dată axiomele de bază ale acestei științe a
fost Halford Mackinder (1861-1947), savant și expert politic.
Modelul său fundamental a stat la baza tuturor calculelor
geopolitice și geostrategice ulterioare. În anul 1904 Mackinder
a publicat faimosul articol The Geographical Pivot of History 3
, în care observa că prin modul de dispunere al continentelor și
oceanelor, se poate considera că există un fel de pivot central
continental al lumii, pe care el îl denumește Heartland și care
corespunde cu zona Eurasiei. Mackinder constată că prin
amplasările țărilor, acestea pot dezvolta preponderent două
tipuri de putere militară: putere continentală și putere maritimă.
Geopolitica arată că cele două tipuri de putere se află într-o
competiție permanentă pentru supremație. Zona pivotului
central are însă avantajul că este mult mai greu accesibilă pentru
puterea maritimă. De aici derivă principiul fundamental al
geopoliticii care este, după Mackinder, că cine deține controlul
asupra pivotului central, deține cheia pentru obținerea
hegemoniei globale. Paisprezece ani mai târziu, în 1919,
Mackinder a explicat într-o lucrare mai elaborată că pentru a
controla zona continentală centrală, zona cea mai sensibilă este
Europa de Est. El și-a sintetizat principiile prin următoarele
afirmații: „Cine domină Europa de Est domină Heartland; Cine
domină Heartland-ul controlează lumea” 4 .
Să observăm că în istoria recentă (după anul 1900) cea mai
mare putere maritimă a devenit Statele Unite (aliată cu Marea
1 George Friedman @The Chicago Council on Global Affairs 2015, Harald Fankie, 14 iulie
2016,
https://www.youtube.com/watch?v=fATq03kBs44
2 Zbigniew Brzezinski, The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic
Imperatives, New York: Basic Books, 1997, p. 14.
3 Halford Mackinder, The Geographical Pivot of History, The Geographical Journal, vol
170,
No.
4,
December
2004,
pp.
298-321,
https://www.iwp.edu/docLib/20131016_MackinderTheGeographicalJournal.pdf
4 Halford Mackinder, Democratic Ideals and Reality (New York: W. W. Norton, 1962,
[original publication 1919], p. 106, 150.

76

Britanie), iar puterea continentală euro-asiatică a fost distribuită
în doi poli principali: Germania și Rusia. Mackinder a
conştientizat încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea pericolul
pe care l-ar reprezenta pentru America o eventuală alianță între
Germania și Rusia. Merită remarcat că această alianță chiar s-a
realizat în august 1939 prin Pactul Ribbentrop –Molotov, fapt
care a trezit o puternică îngrijorare și reacție de adversitate din
partea puterii maritime (atlantiste). Așa cum sublinia și George
Friedman, Statele Unite au făcut totul să distrugă această
alianță. În acest sens este semnificativ că - așa cum au
consemnat istoricii 5 militari - SUA și Marea Britanie au aplicat
în cel de-al Doilea Război Mondial o tactică prin care au lăsat
(provocat) Germania și Uniunea Sovietică să se distrugă
reciproc, deși ar fi putut să intervină mult mai devreme în
ajutorul Rusiei. Pe baza principiilor geopolitice elaborate de
Mackinder, teoriile politice au ajuns ulterior să considere că
zona continentală principală (Heartland/Eurasia) poate fi
controlată prin dominarea nu doar a zonei Europei de Est, ci a
Rimland-ului (teritoriul dintre țărmuri), adică fâşia de legătură
dintre Europa, Africa și Asia.2
Pentru geopoliticieni zona aceasta are o mare miză strategică,
fiind apreciată ca cea mai mare, cea mai populată și cea mai
bogată dintre toate combinațiile de terenuri posibile. Nicholas
Spykman, fost director al Institutului de Studii Internaţionale de
la Universitatea din Yale, a continuat și dezvoltat după
Mackinder principiile geopoliticii. El este cel care a introdus
conceptul de „echilibru de putere” (balance of power) devenit
un fundament al geopoliticii. În cartea sa, The Geography of
Peace, Spykman sintetizează la rândul său unul dintre
principiile de bază al geopoliticii, parafrazându-l pe Mackinder:
„Cine domină zona Rimland domină Eurasia; Cine domină
Eurasia controlează destinele lumii” 6 .
De remarcat că, într-adevăr, de-a lungul Războiului Rece teoria
lui Spykman a fost aplicată de Statele Unite în cadrul strategiei
„de îndiguire” a Uniunii Sovietice. Cele mai multe conflicte
armate au avut loc în zona Rimland (războiul din Corea,
războiul din Vietnam, conflictele israeliano-arabe, războiul
proxi ruso-american din Afganistan, etc). De asemenea, așa
cum voi descrie pe larg, strategii americani au plănuit imediat
după Războiul Rece o invazie a șapte state din orientul mijlociu
(Irak, Libia, Siria, Iran, liban, Sudan și Somalia), care și ele fac

5 Angelo Del Boca, The Ethiopian War, 1935-1941, trans. P. D. Cummins
(Chicago:University of Chicago Press, 1969); J.F.C. Fuller, The First of the League Wars:
Its Lessons and Omens (London: Eyre and Spottiswoode, 1936); and Thomas M. Coffey,
Lion by the Tail: TheStory of the Italian-Ethiopian War (London: Hamish Hamilton, 1974)
6 Nicholas J. Spykman, The Geography of Peace (New York: Harcourt & Brace, 1944), p.
43; vezi și Nicholas John Spykman, America's Strategy in World Politics: The United
States and the Balance of Power, Transaction Publishers, 1942; Insitut de la Democratie et
de la Cooperation, "The geopolitics of new Multipolarity", 27 mai 2014, http://www.idceurope.org/en/-The-geopolitics-of-new-Multipolarity7 Colin S. Gray, “The Continued Primacy of Geography,” Orbis, 40 (Spring 1996), p. 258
8 Zbigniew Brzezinski, Game Plan: A Geostrategic Framework for the Conduct of the
U.S.-Soviet Contest, Boston, The Atlantic Monthly Press, 1986.
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parte din zona Rimland. Colin Grey, director al centrului de
studii stratgice al Universității din Reading, evidenția că „De la
Harry Truman la George Bush, viziunea de ansamblu a
securității naționale a SUA a fost explicit geopolitică și direct
urmărită prin teoria centrală a lui Mackinder. . . . Relevanța lui
Mackinder pentru izolarea unei Uniuni Sovietice ocupante în
Războiul Rece a fost atât de evidentă, încât se apropie de starea
unui clișeu” 7 .
Și Zbigniew Brzezinski a făcut din Eurasia zona principală de
preocupare a tuturor strategiilor de politică externă pe care le-a
elaborat cât a lucrat în Pentagon, avertizând în mod constant
asupra avantajelor (periculoase pentru America) pe care le are
puterea continentală (Heartland) față de Occident. Sunt foarte
semnificative în acest sens lucrările sale „Planul de joc: Un
cadru geostrategic pentru desfășurarea competiției americanosovietice” 8 și „Marea tablă de şah. Supremaţia americană şi
imperativele sale geostrategice”9 . În această a doua carte,
publicată în 1997, Brzezinski a făcut o comparație între puterea
pe care au dobândit-o Statele Unite după momentul unipolar și
cea a vechilor imperii care au dominat lumea. Axată pe
considerente geopolitice, descrierea sa este triumfalistă, dar
foarte realistă: „În contrast cu imperiile anterioare, amploarea și
incisivitatea puterii globale americane de astăzi sunt unice. Nu
numai că Statele Unite controlează toate oceanele lumii, dar
legiunile sale militare sunt puternic așezate pe extremitățile
vestică și estică ale Eurasiei ... Vasalii și tributarii americani,
unii doritori de a fi îmbrățișați de legături și mai oficiale cu
Washingtonul, sunt răspândiți pe întregul continent eurasiatic.
Supremația americană globală este țesută de un sistem elaborat
de alianțe și coaliții care literalmente împânzesc globul” 10 .
Iată și o transpunere în limbajul geopolitic a unor strategii
corelate cu activitatea NATO în timpul Războiului Rece și după
aceea. Conform analistului Srdja Trifkovic, membru al
Intitutului pentru Democrație și Cooperare din Paris, principiile
dezvoltate de Spykman au constituit „punctul de sprijin al
politicii lui Harry Truman de apărare strategică a Statelor Unite,
rațiunea creării NATO în 1949 și ulterior strategia politicii
externe americane în timpul Războiului Rece” 1 . Trifkovic
adaugă că din punctul de vedere al politicii liberale
neoconservatoare, „Nu există nicio modalitate mai bună de a
asigura în permanență dominația SUA asupra Rimlandului

9 Zbigniew Brzezinski, The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic
Imperatives, New York: Basic Books, 1997
10 Zbigniew Brzezinski, The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic
Imperatives, Perseus Books, New York, 1997, p. 23
11 Srdja Trifkovic, The Geopolitics of New Multipolarity, IDC, Paris, May 27, 2014,
http://www.idceurope.org/en/-The-geopolitics-of-new-Multipolarity12 Stratfor este una dintre cele mai mari platforme de analize geopolitice și servicii de
intelligence din SUA
13 Geopolitical Futures este o publicație online care analizează și prognozează evoluția
evenimentelor globale.
14 George Friedman, The Chicago Council on Global Affairs 2015, 4 februarie 2015,
https://www.youtube.com/watch?v=fATq03kBs44 state).
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european, decât să tragă Europa în orbita de securitate a NATO
(mai exact a S.U.A.) și să submineze apropierea telurocratică
ruso-germană” 11 . În opinia lui Trifkovic, în special principiile
geopolitice ale lui Halford Mackinder legate de Europa de Est
contribuie la explicarea esenței crizei ucrainene, precum și la
înțelegerea motivului din spatele ambiției continue a
politicienilor americani de a extinde influența americană în
Orientul Mijlociu. Interesant este că de la 1 ianuarie 2015 a fost
înființată „Uniunea Euroasiatică” – un fel de replică a Uniunii
Europene ce vizează însă tocmai consolidarea nucleului central
al Eurasiei. Până acum în această uniune sunt integrate
Federația Rusă, Armenia, Belarus, Kazahstan și Kârgâzstan.
Uniunea Economică Eurasiatică reprezintă unul dintre
principalele proiecte ale lui Vladimir Putin. Primele acorduri ale
Eurasiei au fost semnate încă din 2009.
O scurtă expunere actualizată a principiilor geopolitice din
punctul de vedere al Statelor Unite a fost oferită în februarie
2015 de George Friedman, fondator și președinte al Stratfor 12 ,
apoi fondator și președinte al revistei Geopolitical Futures 13.
Expunerea a avut loc în cadrul unei conferințe privind afacerile
globale desfășurată sub egida așa-numitului „Consiliu din
Chicago” (The Chicago Council on Global Affairs). Într-o
manieră foarte directă, Friedman a explicat că Statele Unite
tocmai urmărea în acea perioadă din anul 2015 să livreze
armament în țările baltice.
Conform înregistrării video disponibilă accesului public, el a
recunoscut amuzat că livrarea urma să fie făcută într-un mod
ne-oficial, în afara cadrului NATO, pentru a evita vreun vot de
veto, deoarece în NATO deciziile se iau doar prin unanimitatea
membrilor. „Scopul acestor manevre ale Statelor Unite este să
creeze un «cordon sanitar» în jurul Rusiei, iar Rusia știe” 14 ,
spunea Friedman.
Evocând principiile geopoliticii, el a continuat explicând că
„Statele Unite au un interes fundamental, ei controlează toate
oceanele lumii. Nicio altă putere nu a mai făcut vreodată asta.
Din această cauză noi putem să invadăm oamenii iar ei nu pot
să ne invadeze pe noi. Este un lucru foarte bun, căci menținerea
controlului pe apă și în spațiu este fundamentul puterii
noastre”15 .
Revenind la planul creării unui cordon în jurul Rusiei, Friedman
a subliniat miza pe care o are Ucraina pentru cele două părți:
„În eventualitatea că Rusia continuă să avanseze în Ucraina,
atunci trebuie opriți. De aceea SUA încep aceste acțiuni (...) de
a pre-poziționa trupe în România, Bulgaria, Polonia și în zona
baltică”16 .
Strategul american a explicat mai exact în ce fel dorește SUA să
realizeze acest plan: „Soluția preferată de SUA este Planul
Pilsudski, după cel care a elaborat acest plan”. Friedman a arătat
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foarte clar zona pe un ecran: „Este zona care une
unește Marea
Neagră cu Marea Baltică”. Scopul este de a controla statele care
se află între cele două zone de apă, adică de a face un baraj
continental între Germania și Rusia.
Aceasta deoarece „Statele Unite nu pot ocupa Eurasia” și atunci
planul urmărește ca măcar să separe cele două mari puteri ale
Eurasiei. În cuvintele lui Friedman: „Pentru Statele Unite
interesul primordial este să împiedice ca tehnologia germană cu
capital german să se unească cu resursele naturale și forța de
muncă rusească. 1 Aceasta este singura combina
combinație care de
secole a speriat Statele Unite” 17 .
Intrând în detalii și mai concrete, Friedman a explicat și care
este metoda pe care el o recomandă ca cea mai potrivită, și care
a mai fost aplicată de Statele Unite în anii ’80. „Politic
„Politica pe care
eu o recomand este politica pe care Ronald Reagan a adoptat-o
adoptat
cu privire la Iran și Irak. A finanțat ambele părți ca să se lupte
între ele și să nu se lupte cu noi. Este cinic, cu siguranță nu este
moral, dar a funcționat” 18 .

Friedman a spus totul foarte frumos, cu zâmbetul pe buze, chiar
într-un
un mod amuzant. Dacă nu ar fi o somitate în materie de
geopolitică și strategie internațională am putea crede că sunt
doar părerile unui glumeț.
ț. Dar afirmațiile sale se corelează
foarte strâns cu nenumărate alte surse și – cel mai elocvent – cu
evenimentele pe care le constatăm. Merită așadar să reținem că
„tânărul imperiu” nu mai are timp acum de „visele libertă
libertății”.
Este foarte preocupat să crească, să se maturizeze.
Notă: Fragmentul de față face parte din studiul
diul „Planurile Americii pentru
hegemonia mondială” lansat în data de 18 noiembrie
noi
2018 de editura
ePublishers sub semnătura lui Calistrat M. Atudorei. Ediția
Edi digitală poate fi
accesată la adresa: http://ibooksquare.ro/Books/ISBN?p=978-606-716-801-3.
http://ibooksquare.ro/Books/ISBN?p=978

Alertă la granița
ța României. Rusia se
pregătește
ște de desfășurarea de arme
nucleare în Peninsula Crimeea
Radu PLUGARU

Trebuie să recunoaștem
tem că George Friedman nu prea se
preocupă să păstreze aparențele
țele pe care oficialii și mass-media
mass
le prezintă cu totul altfel.
Există și situații limită, dar care au fost prevăzute: „În cazuri
extreme facem ce am făcut în Japonia, Vietnam, Irak și
Afganistan
tan prin atacuri pentru stricăciuni (original: „spoiling
attacks”). Atacurile pentru stricăciuni nu au inten
intenția să învingă
inamicul. Au intenția
ția să îl scoată din echilibru. Statele Unite nu
pot să intervină constant asupra Eurasiei” 19 . Statele Unite nu
pot
ot interveni constant în Eurasia pentru că ar fi bătător la ochi.
Dar recunoaștem
ștem foarte bine celelalte metode, de exemplu în
Ucraina: au fost finanțați,
țați, antrenați și înarmați „rebelii”
autohtoni, care să lupte împotriva Rusiei. De asemenea, au fost
inițiate
te tratative foarte hotărâte ca Ucraina, Georgia și Moldova
– țări din „brâul” care divide Eurasia – să fie integrate în NATO
și Uniunea Europeană, cu motivația principală de protecție față
de „pericolul agresiunii rusești”.
ști”. Ca și Zbigniew Brzezinski,
George
ge Friedman nu ezită să admită că Statele Unite a devenit
un imperiu care dorește
ște să își consolideze puterea. El spune că,
în pofida idealurilor americane de pace și libertate, politica de
forță
ță trebuie să continue: „Suntem un imperiu foarte tânăr, nici
nu ne-am
am gândit că vom fi un imperiu. Noi am vrea să mergem
acasă și să avem visele libertății - să credem că ss-a terminat –
dar asta nu se va întâmpla” 20 .

1 15 Idem, George Friedman, The Chicago Council.
16 Ibidem, George Friedman
17 Ibidem, George Friedman
18 Ibidem, George Friedman.
19 Ibidem, George Friedman
20 George Friedman, The Chicago Council on Global Affairs
fairs 2015, 4 februarie 2015,
https://www.youtube.com/watch?v=fATq03kBs44
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Reprezentantul permanent al Ucrainei la ONU,
ambasadorul Volodymyr Yelchenko, a declarat faptul că
Federația Rusă și-a dublat forțele
țele militare în peninsula
Crimeea și continuă pregătirea infrastructurii militare
pentru desfășurarea
șurarea armelor nucleare.

P

otrivit acestuia, Consiliul de Securitate al ONU ar trebui
să se întâlnească pentru a discuta despre situa
situația din
regiunea separatistă Donbas, și de asemenea despre
escaladarea din Marea Azov, conform portalului de știri
ucrainean TSN.
"De exemplu, Crimeea este adesea
desea folosită ca sediu și ca bază
de furnizare a operațiunilor
țiunilor militare în Siria", a menționat
Yelchenko.
Reprezentantul permanent al Ucrainei la ONU a subliniat faptul
că presiunea și propaganda Rusiei obligă locuitorii din Crimeea
anexată să participe la operațiunile
țiunile militare ruse în străinătate.
"Crimeea nu este doar un teren de testare pentru noi arme
rusești
ști și o zonă potențială pentru proliferarea armelor nucleare,
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ci și un element-cheie
cheie al politicii expansioniste militare ruse
rusești",
a adăugat Yelchenko.
El a subliniat de asemenea faptul că Rusia și-aa dublat for
forțele
militare în peninsulă și continuă pregătirea infrastructurii
militare necesară pentru desfășurarea
șurarea de arme nucleare, inclusiv
prin reconstrucția
ția instalațiilor de depozitare a focoaselor
nucleare.
Federația
ția Rusă deține 7.300 de focoase nucleare, dintre care
1.790 sunt operaționale
ționale din punct de vedere strategic. Cifrele
sunt doar estimate, deoarece numărul exact de arme nucleare
aflate în posesia fiecărei țări este ținut de aceasta sub uun secret
total.

Noile arme ale Rusiei ce sunt formidabile
(rachete care zboară cu 6,5 km/secundă)
obligă SUA să regândească sistemul
antirachetă

Recent, liderul de la Kremlin a ordonat ca navele ruseşti din
Marea Mediterană să fie permanent dotate cu rachete Kalibr.
Rusia şi-aa făcut din rachetele de croazieră Kalibr arma
principală pentru forţele maritime cu rază lungă de acţiune.
Complexul de rachete Kalibr include mai mult de zece versiuni
care diferă în ceea ce înseamnă modul în care sunt lansate,
domeniul de aplicare, natura ţintelor şi viteza. Cu o lungime
lungim de
şase până la nouă metri, aceste rachete pot fi echipate cu
focoase convenționale
ționale sau nucleare. Submarinele ruseşti sunt
echipate cu rachete Kalibr. Aceste rachete puternice sunt
instalate şi pe fregate.
În general, rachetele de croazieră sunt eficiente
eficie
nu doar atunci
când sunt lansate de pe vase mari. Doar Statele Unite, Marea
Britanie şi Franţa au rachete de croazieră cu rază lungă de
acţiune, cele mai cunoscute fiind cele americane, Tomahawks.
Rusia a demonstrat că poate utiliza numeroase vase mici pentru
implementarea armei cu rază lungă de acţiune, un exemplu de o
structură de putere „distribuită”.
„Ideea este că într-o
o perioadă de creştere a armelor letale şi a
rachetelor cu rază lungă de acţiune, ar putea fi mai înţelept ca
puterea de foc să see răspândească pe mai multe platforme mai
mici, în loc să se pună toate ouăle într-un
într
singur coş larg,
costisitor şi vulnerabil”, scrie publicaţia americană The
National Interest.
Programul SUA care alocă puterea de luptă cu utilizarea navelor
în zona de coastă se confruntă cu mari dificultăţi. În plus,
potrivit revistei, navele americane de coastă nu sunt echipate cu
rachete puternice precum Kalibr care pot fi montate chiar şi pe
escortă.

Serviciile de informaţii americane sunt preocupate de
momentul când în dotarea armatei ruse vor intr
intra rachetele
Avangard, o armă rusească hipersonică capabilă să evite
sistemul american de apărare antiaeriană, care va fi pusă în
funcţiune în 2020, relatează CNBC.

S

istemul Avangard, bazat pe o rachetă hipersonică,
capabilă să se deplaseze cu o viteză de douăzeci de ori
mai mare decât cea a sunetului, a fost prezentată de
Vladimir Putin pe 1 martie în timpul discursului său anual în
faţa parlamentului.
Potrivit presei americane, în 2016, Moscova a efectuat cu
succes două teste ale acestei noi arme. O a treia încercare, în
octombrie 2017, nu a avut succes deoarece racheta ss-a prăbuşit
înainte de atingerea ţintei.
Thomas Karako, şeful proiectului privind apărarea anti
anti-rachete
balistice, de la Centrul pentru Studii Strategice şi Internaţionale
(CSIS), consideră
sideră că sistemul de apărare antiaeriană al SUA nu
este capabil să facă faţă unei arme Avangard, îndemnând la
introducerea de schimbări în strategia de apărare antirachetă.
„Nu putem amâna schimbările ce trebuie făcute în strategia de
apărare antirachetă. Foarte rău că am lăsat Rusia să meargă
atât de departe”, a avertizat expertul american.
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Experţii americani se arată îngrijoraţi şi de rachetele hiperson
hipersonice
Ţirkon şi rachetele de croazieră Kalibr-NK,
Kalibr
ale căror capacităţi
de luptă au fost demonstrate în timpul loviturilor asupra
teroriştilor din Siria efectuate de submarinul Rostov pe Don,
navele flotilei din Marea Caspică şi flotei din Marea Neagră.
Parcurgând
rgând o distanţă de 1500 de km, cu o viteză hipersonică,
rachetele au lovit cu succes ţintele din provinciile Aleppo,
Rakka şi Idlib.
Rachetele Ţirkon aparţin categoriei rachetelor hipersonice,
capabile să ajungă la ţintă cu o viteză care depăşeşte de 5-6
5 ori
viteza sunetului, ceea ce le face invulnerabile la sistemele
antirachetă. Deocamdată, rachetele Ţirkon nu au intrat în
dotarea armatei ruse.
Preşedintele rus le-aa mai trasat ordin responsabililor din
domeniul industriei apărării să continue moderniz
modernizarea
sistemului Panţr-S
S şi să finalizeze proiectarea şi pregătirea
producţiei în masă a sistemului S-500
500 de ultimă generaţie. În
mesajul său anual adresat parlamentului, la 1 martie, Vladimir
Putin a prezentat imagini ale testelor sistemului hipersonic
Kinjal
jal cu o rază de 2000 km. Potrivit liderului de la Kremlin,
racheta Kinjal cu focoase convenţionale sau nucleare este
capabilă să evite toate sistemele antiaeriene şi antirachetă.
Preşedintele rus a vorbit, de asemenea, despre noul sistem
Avangard, dotat cu
u un bloc hipersonic cu aripi, precum şi de
alte arme ruseşti sofisticate.
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Într-un
un interviu pentru ziarul oficial al Ministerului rus al
Apărării, Krasnaia Zvezda, directorul Centrului pentru
Reducerea Riscului Nuclear, Serghei Rîjkov, a declarat că
Statele
ele Unite construiesc rachete cu rază scurtă şi medie de
acţiune, ca parte a lucrărilor pentru scutul antirachetă.

Din cei 386 consumatori care au răspuns la această întrebare,
89% sunt de părere că poporul român ar fi trebuit consultat prin
referendum despre acceptarea unor populaţii străine în
România, în urma semnării de către Guvernul României a
Pactului global pentru migraţie!

„Pentru a completa elemente ale sistemului de apărare
antirachetă, SUA utilizează ţinte simulând o gamă largă de
rachete balistice cu rază scurtă şi medie de acţiune, mai ales
Hera, MRT, Aries, LV-2,
2, Storm, Storm 2 sau MRBM.
Producerea unor astfel de rachete şi lansarea lor este interzisă
prin Tratatul Forţelor Nucleare Intermediarul (FNI)”, a
declarat Rîjkov. El a adăugat că astfel de rachet
rachete sunt practic
nişte vectori universali care ar putea fi folosiţi ca rachete
balistice de luptă dacă sunt echipate cu ogive adecvate.
„Dezvoltarea şi testarea acestor rachete constituie un precedent
pentru eludarea Tratatului FNI, deoarece acestea sunt cap
capabile
să lovească la distanţe interzise de acest tratat”, a spus Serghei
Rîjkov.

2. Credeți
ți că Guvernul României susține metisarea
populației
ției României și va semna Pactul global pentru migrație?

Afacere de miliarde de euro pentru
acceptarea unor populaţii străine în
România!

9 din 10 români consideră că poporul român ar fi
trebuit consultat prin referendum despre acceptarea unor
populaţii străine în România, în urma semnării de către
Guvernul României a Pactului global pentru migraţie!
7 din 10 români cred că Guvernul României susţine
metisarea populaţiei României!

A

sociaţia Pro Consumatori a realizat în perioada
p
23
noiembrie – 5 decembrie 2018 un sondaj de opinie pe
Facebook pentru a afla părerea consumatorilor români
despre intenţia Guvernului României de a semna Pactul global
de migraţie de la Marrakech din 10 decembrie 2018. În urma
prelucrării răspunsurilor
rilor la cele 2 întrebări care au făcut obiectul
sondajului, s-au obţinut următoarele rezultate:
1.

Considerați
ți că poporul român ar fi trebuit consultat
prin referendum despre aducerea unor popula
populații
străine în România în vederea stabilirii acestora în
țara noastră?
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Din cei 217 consumatori care au răspuns la această întrebare,
72% cred că Guvernul României susţine metisarea populaţiei
popu
României şi va semna Pactul global pentru migraţie.
Asociatia Pro Consumatori împreună cu alte 13 organizaţii
(Asociația Bucovina Profundă, prin reprezentant Mircea
Pușcașu; Asociația Calea Neamului, prin reprezentant Mihai
Tîrnoveanu; Asociația Europa
opa Veche - Asociația pentru
Cultură, Educație și Valori Europene, prin reprezentant Mircea
Pușcașu; Asociația Gogu Puiu, prin reprezentant Elena Puiu;
Asociația Noua Dreaptă, prin reprezentant Tudor Ionescu;
Asociația pentru Revigorarea Tradiției
Tradi , prin reprezentant
Andrei Boambeș; Asociația pentru Toleranță
Toleran în Spațiul Public,
prin reprezentant Gheorghe Poleucă; Asocia
Asociația Scut
Botoșănean, prin reprezentant Bogdan Cărău
Cărăușu; Frăția
Ortodoxă Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, prin reprezentant
Dan Grăjdeanu; Fundația Ion Gavrilă Ogoranu, prin
reprezentant Florin Dobrescu; Fundația
Funda
Justin Pârvu, prin
reprezentant Delia Asoltanei; Fundația
Funda
Creștină Părintele
Arsenie Boca, prin reprezentant Cristian Filip; Funda
Fundația Sfinții
Martiri Brâncoveni, prin reprezentant Marcel B
Bouroș) si-au
asumat misiunea de a informa opinia publică în legatură cu
consecinţele grave pe care urmează a le genera semnarea
Pactului global pentru migraţie de către România.
Totodată, cele 14 organizaţii, în timpul derulării marşului
organizat în data de 5 decembrie 2018, au depus un memoriu la
Guvernul României, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul
Afacerilor
Interne
şi
la
Preşedinţia
României,
intitulat “CEREM RESPINGEREA PACTULUI GLOBAL
PENTRU MIGRAȚIE!”,
ȚIE!”, al cărui conţinut îl redăm mai jos.
Vă supun atenției
ției următoarele informații referitoare la Pactul
Global pentru o Migrație
ție Sigură, Ordonată și Reglementată,
document pe care România trebuie să decidă dacă îl semnează
sau nu în data de 10-11
11 Decembrie 2018, la Marrakesh (Maroc).
O serie de state, atât din Europa - Austria, Italia, Croația,
Polonia, Cehia, Slovacia, Estonia, Ungaria, Bulgaria, cât și din
afara ei – SUA, Israel, Australia - au declarat că se retrag din
acest Tratat și NU semnează Pactul Global privind Migrație.
Migra
Celelalte state întârzie
ârzie să se retragă, în ciuda atacurilor teroriste
de sorginte islamică care au început să însângereze din ce în ce
mai mult și mai des Europa. Sperăm că România va refuza să
facă această greșeală!
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Argumente juridice
Pactul Global pentru Migrație, în proporție covârșitoare,
cuprinde prevederi care contravin total și absolut Constituției
României. Semnarea acestui document de către reprezentanții
României, în numele poporului român și al țării ar reprezenta un
act de înaltă trădare față de interesul național și valorile
fundamentale ale neamului românesc, iar pe cale de consecință,
ar urma ca țara noastră și națiunea să fie supuse unei ocupări și
decimări fără precedent în istorie. Totul desfășurându-se sub
egida falsă a dreptului la migrație și a Drepturilor omului.
Acest Pact succede Declarației Euro-Africane de la New York
din 03.05.2018, care descria migrația ca „un fenomen necesar,
benefic şi favorabil ce contribuie la dezvoltarea globală”.
Această Declarație, extrem de controversată în mediile
conservatoare din Statele Unite și Europa este pe cât de falsă, pe
atât de contrazisă de crunta realitate: țările care au acceptat
migrația în masă se confruntă cu grave probleme sociale,
creșterea violenței și a infracțiunilor. Aceasta pentru că, din așazișii refugiați din zonele de război (Siria și Irak), majoritatea
proveneau de fapt din alte zone, inclusiv din țări africane
neafectate de război. Ei sunt bărbați tineri, analfabeți sau semianalfabeți, fără acte și, fapt care trebuie subliniat răspicat,
covârșitor de religie musulmană. Astfel, realitatea este în
flagrantă contradicție cu afirmația stupefiantă a lui Jean Claude
Juncker, președintele Comisiei Europene: „Fără milioanele de
imigranți africani, Europa va fi pierdută”! De fapt, fără ei
Europa va fi salvată!
Pactul încearcă, pentru prima dată la nivel oficial, să pună
semnul egal între categoria de refugiat și cea de migrant:
„Refugees and migrants are entitled to the same universal
human rights and fundamental freedoms, which must be
respected, protected and fulfilled at all times.” („Refugiații și
migranții sunt îndreptățiți acelorași drepturi universale ale
omului și libertăți fundamentale, care trebuie întotdeauna
respectate, protejate și îndeplinite.”) - Introducere, alin. 4.
Aceasta produce mari și nefaste implicații legale și socioeconomice deoarece refugiații au un statut special, pentru că ei
de fapt se retrag temporar din fața unui conflict iminent sau a
unui război, din acest motiv statele fiind obligate, prin legislația
internațională la care sunt parte, să-i accepte și să-i întrețină.
Dacă li se dau aceleași drepturi și imigranților, nicio țară nu va
mai putea să-i refuze, nicicând și pentru niciun motiv. Astfel, se
dă undă verde tuturor imigranților, indiferent de motive, să se
mute oriunde și oricând vor.
Conform Pactului, statele sunt obligate nu numai să-și deschidă
granițele pentru migranții lumii, dar să și depună eforturi pentru
a-i ajuta să selecteze și să aleagă țara de destinație prin
informații cuprinzătoare despre fiecare din țările în care aceștia
ar dori să se stabilească! (Obiectivul nr. 3 din Tratat). Se
promovează și ideea că „migrația – indiferent de motivul ei –
trebuie încurajată, autorizată și protejată”.
În acest fel, migrația ilegală ar fi practic legalizată.
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În primul rând vrem să atragem atenția că semnarea Pactului
Global pentru Migrație, încalcă în mod flagrant Constituția
României. În temeiul dispozițiilor art. 2 și art. 3, punctele 1 și 4
din Constituția României, vă învederăm că suveranitatea
națională aparține poporului român și nimeni altcineva nu o
poate exercita în numele său. Semnarea Pactului de către
România înseamnă obligarea neamului românesc de a-și asuma
obligații contrare Constituției, aceasta reprezentând un grav atac
la suveranitatea și interesul național, precum și un abuz.
Constituția României prevede clar:

„România este stat național, suveran și independent, unitar și
indivizibil”. (Art.1, alin.1);
„Pe teritoriul statului român nu pot fi strămutate sau colonizate
populații străine”. (Art. 3, alin. 4).
Prin obiectivele și angajamentele sale, Pactul urmează a
restrânge și a afecta autoritatea suverană a statului român.
Conform legii suverane, Constituția României, pe teritoriul său
Statul își exercită în mod liber întreaga sa autoritate, fiind
exclusă intervenția sau amestecul altui stat sau al oricărui alt
organism internațional. Cu alte cuvinte, teritoriul României este
impenetrabil, ceea ce înseamnă că este interzis oricărui alt stat
sau organizație internațională să își poată exercita vreo putere
de comandă în țara noastră. Statul român, conform Constituției,
este liber să decidă și să nu accepte astfel de imixtiuni.
Achiesarea României la un asemenea Pact ar însemna
condamnarea neamului românesc, de către proprii săi aleși, la
pierderea identității naționale.
Un alt aspect pe care vi-l învederăm este acela că, prin întreg
conținutul său, Pactul Global pentru Migrație încalcă în mod
grav inclusiv prevederile Cartei ONU, pacea și securitatea
fiecărei națiuni în parte fiind indubitabil amenințate.
Pactul pretinde că ceea ce propune este în conformitate cu
Drepturile omului. În realitate, se încearcă redefinirea migrației
ca un drept al omului! Aceasta ar însemna că statele nu se mai
pot opune în niciun fel venirii imigranților, ei având tot dreptul
s-o facă!
Dacă migrația ar fi un Drept al Omului, dreptul firesc al
națiunilor ce viețuiesc în propriul lor teritoriu se anulează.
Migranții economici, de orice altă rasă, religie, cultură sau grad
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de civilizație vor avea dreptul să se stabilească la noi acasă iar
noi, deși suntem cetățeni cu drepturi depline ai României, nu ne
vom putea opune.

rezerve și fără discernământ a unor populații total străine și
incompatibile cu civilizația, cultura și fundamentul creștin ale
continentului european.

Pentru prima dată într-un document oficial, migrația este
statuată ca fiind un Drept al Omului. Astfel, Obiectivul nr. 17
pretinde că popoarele europene și locuitorii nativi ai statelor nu
ar mai avea dreptul de a se opune primirii și integrării în
societate a imigranților.

Multitudinea de violuri, crime, violențe și nesupuneri civice,
precum și agresarea forțelor de ordine din diverse țări, precum
și intenția de a impune Sharia (legea islamică) în metropole
europene, demonstrează clar că multiculturalismul invocat de
marxism este imposibil de implementat și profund dăunător
pentru societățile care îl experimentează. Scopul marxismului a
fost dintotdeauna destructurarea națiunilor, pentru un mai
simplu control internaționalist. Explozia infracțiunilor cu
violență – mai ales violuri, crime și tâlhării, înmulțirea așanumitelor zone no-go în marile orașe europene, în care nici
Poliția locală nu mai are curajul să pătrundă, precum și
atentatele teroriste, comise în număr covârșitor de atacatori de
religie musulmană, soldate cu zeci de morți din rândul
populațiilor civile, a arătat că mult-trâmbițatele avantaje ale
multiculturalismului lipsesc cu desăvârșire.

Opoziția la astfel de pretenții nefirești și divergente cu dreptul
internațional a venit instantaneu. Iată ce declară domnul
Sebastian Kurz, cancelarul federal al Austriei, țară care a
anunțat deja că se retrage din acest Pact: „Din acest Pact nu
rezultă sau nu poate rezulta niciun drept al omului la migrație.
Dreptul la migrație nu există”.
Pactul Global pentru Migrație insistă - evident părtinitor - pe
beneficiile migrației dar nu spune nimic despre problemele pe
care ea le generează! Și dacă tot suntem o democrație, întrebăm:
Poporul Român a fost consultat? Ne-a întrebat cineva dacă
dorim „beneficiile” migrației în masă la noi în țară? Dacă nu
vrem să primim pe cineva la noi acasă, de ce să fim forțați s-o
facem? În acest caz mai este democrație sau e dictatură?
Amenințarea socio-politică si demografică
Situația socială deosebit de gravă apărută în Europa ca urmare a
strămutării populațiilor provenite din alte zone ale globului, cu
altă cultură, nivel de civilizație și valori spirituale a devenit de
notorietate negativă. A se vedea situațiile terifiante pentru
populația nativă din Germania, Suedia, Belgia, Olanda, Italia,
Franța, Italia, Grecia, Anglia etc.
De asemenea, teritoriul României, la fel ca teritoriul oricărui alt
stat, este pământul natal, vatra străbună de care populația este
legată nu doar prin raporturi de cetățenie ci și prin valori
spirituale care nu își schimbă conținutul și formele de
exprimare. Teritoriul țării are calitatea de a conferi organizării
statale stabilitatea de care are nevoie pentru organizarea
statornică a populației care se află pe el. Ca români, europeni și
creștin-ortodocși suntem profund conștienți de consecințele
nefaste asupra noastră ca popor și ca stat național, suveran și
independent, pe care le-ar putea avea semnarea și asumarea
acestui Pact.

Prin acest Pact se încearcă ca toată migrația să devină legală,
legitimând astfel intențiile Germaniei de a impune altor țări din
UE cote de preluare a imigranților ilegali. Se vrea ca granițele
statelor să fie desființate de facto și să devină doar simple
circumscripții administrative.
Prin acest Pact se urmărește și o rescriere a întregii legislații
internaționale privind migrația, iar aceasta, scăpată de sub
control, duce la o presiune devastatoare asupra statelor gazdă,
amplificată și de insurecția ideologică a corectitudinii politice.
Statele membre ale ONU vor să semneze o înțelegere prin care
să declare că instituțiile media din țara lor care nu vor agrea
politica guvernamentală de acceptare a migrației nu vor mai fi
eligibile pentru fonduri publice.
Subliniem și faptul că a da curs prevederilor din Pact, prin
strămutarea masivă a populațiilor, înseamnă a aduce grave
prejudicii atât migranților cât și națiunilor lor de origine.
Pactul NU garantează în niciun fel suveranitatea și
siguranța niciunui stat european, în consecință nici a
statului român.

Atragem atenția că directivele acestei Convenții creează o
inginerie socială globală ce poate duce la disoluția popoarelor
europene. Astfel de experimente cu strămutări de populații au
creat un amestec genetic și religios care s-a dovedit a fi
exploziv.

Se încearcă desființarea granițelor statale în fața imigranților.
Obiectivul nr. 16 al Pactului este stupefiant: „Toate culturile
sunt egale și trebuie respectate ca atare” (lit. a). Pentru a
înțelege implicațiile nefaste ale acestei prevederi putem lua
exemplul tradiției mutilării genitale a femeilor, practicată pe
scară largă în unele țări. Conform acestui Obiectiv al Pactului
Global pentru Migrație, la București această practică barbară ar
trebui privită cu „respect mutual”, la fel ca în Somalia!

Analizând efectele pe care migrația le-a avut asupra statelor
occidentale menționate mai sus, înțelegem crudul adevăr:
migrația islamică nu reușește să se integreze în niciun popor
gazdă. State dintre cele mai dezvoltate se confruntă în prezent
cu o criză majoră la nivel de societate, care începe să afecteze și
potențialul și viitorul lor economic, generată de acceptarea fără

Tratatul prezintă și o serie de obligații ale comunității-gazdă
față de migranți, care fac ca noii-veniți să aibă aceleași drepturi
sau aproape la fel cu cetățenii europeni, care au muncit și au
plătit taxe timp de decenii, pentru a avea acces la același tip de
servicii. Europenii, bineînțeles, vor plăti taxe și pentru serviciile
acordate migranților.
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Obiectivul 17, lit. c:

„[...] prin sensibilizarea și educarea profesioniștilor din media
cu privire la problemele și terminologia legate de migrație,
investind în standarde etice de redare și reclamă și prin oprirea
alocării fondurilor publice sau a sprijinului material către
instituții
ții media care promovează sistematic intoleranța,
xenofobia, rasismul și alte forme de discriminare legate de
migranți,
ți, cu respectarea deplină a libertății mass
mass-media
(sic!).”
În concluzie, situația de facto creată de primirea masivă a unor
populații de imigranți de origine ne-europeană
europeană nu este nici pe
departe una care să încurajeze statele care încă sunt ferite de
acest fenomen să accepte migrarea și integrarea acestor
populații
ții pe teritoriul lor. Bunăvoința națiunilor de a ajuta cu
asistență temporară pe teritoriul lor s-aa dovedit un adevărat act
sinucigaș!
Argumente economice
Documentul încearcă să ne convingă de „avantajele migrației
migra
în
ceea ce privește
ște dezvoltarea”. Dar nu aduce nicio dovadă
concretă în acest sens. Iar realitatea demonstrează cu prisosin
prisosință
că peste tot unde au ajuns mase mari de imigranți
ți sunt proble
probleme
cu integrarea lor, crescând violența
ța și ilegalitățile economice.
Economiile țărilor în care sunt strămutați mulți imigranți au de
suferit din cauza facilităților
ților financiare acordate migranților și
plătite din banii contribuabililor din țările gazdă. În ceea ce ne
privește,
ște, alocațiile pentru imigranți acordate de stat,
comparabile cu cele pentru copii sau pentru pensii, sunt o
sfidare la adresa poporului român. România nu poate să accepte
mai mulți
ți imigranți decât are și trebuie să aibă ca prioritate
reîntoarcerea în țară a forței de muncă autohtone, înainte de a se
gândi la prețul
țul mai mic (dar mai costisitor din alte puncte de
vedere), al forței de muncă alogene!
În contextul dat, vă solicităm ca, în calitate de reprezentan
reprezentanți ai
României, să apărați drepturile, libertățile
țile și interesele țării și
ale poporului român, aplicând dispozițiile
țiile imperative ale legii
suverane a statului român – Constituția
ția României și să aveți în
vedere că „pe teritoriul statului român nu pot fi strămutate sau
colonizate populații străine”.
Vă solicităm de asemenea să țineți cont de punctele de vedere
pe care le-au
au exprimat cu fermitate în apărarea propriilor lor
națiuni
țiuni țări ca Israel, SUA, Austria, Italia, Australia, Polonia,
Bulgaria, Cehia, Slovacia, Slovenia, Estonia sau Ungari
Ungaria,
numărul acestora fiind în creștere.
ștere. Ele au refuzat categoric acest
Pact Global pentru Migrație.
România trebuie să se alăture statelor responsabile, retrăgându
retrăgânduse complet și definitiv din acest Pact!
„Președintele
ședintele României, excelența sa, domnul Klaus Verner
V
Iohannis și Primul-ministru,
ministru, doamna Viorica Dăncilă, nu au
înțeles
țeles semnificația conceptului de democrație participativă și
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au căzut de acord, peste voința
ța poporului român, fără a organiza
un referendum, să semneze pe data de 10 decembrie 2018,
Pactul global pentru migrație.
ție. Dacă și Parlamentul României va
ratifica acest tratat internațional,
țional, atunci România riscă să se
confrunte cu grave probleme de natură economică și socială
generate de aducerea unor populații
ții străine pe teritoriul țării
noastre. Din păcate, foarte mulți
ți români nu realizează pericolele
acceptării unor populații
ții străine pe teritoriul național. Aceste
populații
ții provin din state cu un nivel de educație mai scăzut
decât al românilor, cu religii diferite, și, implicit obiceiuri
diferite. În țările de proveniență a acelor populații salariul
mediu este mult mai mic decât cel din România, ceea ce îi va
motiva să lucreze pe salarii mai mari decât în țara lor, dar mult
mai mici decât în România, fapt ce va duce la pierderea unor
locuri de muncă de către români, singurii beneficiari ai acestei
schimbări fiind angajatorii străini! Acceptarea altor populații
popula
străine pe teritoriul național
țional va duce la triplarea cazurilor de
agresiune fizică asupra femeilor și copiilor din România! Acele
populații nu vor
or putea folosi România drept țară de tranzit
deoarece multe țări din vecinătatea României (Polonia, Ungaria,
Serbia, Cehia, Slovacia, Austria) din partea de vest refuză
semnarea Pactului global pentru migrație!
migra
În concluzie,
aducerea de populații străine pe teritoriul țării noastre va fi doar
o afacere grasă pentru niște
ște gulere albe din această țară. Acestea
vor beneficia personal de sute de milioane de euro din bugetul
UE alocați
ți pentru o perioadă scurtă de timp în vederea
"integrării acestor populații", după care va trebui să folosim
bani din bugetul țării pentru acoperirea costurilor generate de
aceste populații!” Conf. univ. dr. Costel Stanciu, preşedinte
APC.

«Obiectivul tranziției
ției a fost doar unul
punctual: privatizarea cu orice pre
preț. Prețul
îl plătim acum…»
Prof. univ. Cătălin ZAMFIR - sociolog, director al
Institutului de Cercetare a Calității
Calită Vieții, membru
corespondent al Academiei Române
… O economie care a pierdut instituții
institu care ar fi putut fi
reformate și relansate, o societate
socie
demoralizată și
dezagregată .

D

ției este de tip neofeudal, de ce nu
e ce statul tranziției
putem depăși
și politica statului mic, de ce trăim într-o
într
dictatură a birocrației?
ției? Sunt doar câteva din întrebările
la care a răspuns Cătălin Zamfir, sociolog, profeso
profesor universitar,
director al Institutului de Cercetare a Calității
Calită Vieții, membru
corespondent al Academiei Române.
Demnitatea persoanei trebuie să fie pusă în centru. „Dacă nu
suntem conștienți
știenți de dificultățile pe care le avem și de criza
structurilor existente, nu avem nicio șansă ca să ne încadrăm
pe un drum solid”. În plus: „Este nevoie de realizarea unei
conștiințe
științe colective de ieșire împreună din dificultate şi de
realizarea unui anumit consens politic. Or, acest consens politic
e foarte greu de obținut și e greu de înțeles de ce.”
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C.Z.: Cred că, într-adevăr, ar fi cazul să reconsiderăm poziția și
responsabilitatea statului. Sunt mai mulți factori. Cred că
principalul factor este politica statului mic. Spre deosebire de
celelalte țări în tranziție, care au acordat statului un rol similar
cu cel din Occident, în România s-a optat pentru concepția
statului mic. De unde știm că e statul mic? Se vede imediat prin
finanțarea lui. Ca procent din PIB, statul român este cel mai mic
din Europa. Când strângi cureaua, asta se plătește. Deci acesta
este un factor care explică de ce statul român are un rol, să
zicem, departe de ce ar trebui să aibă.
Simona Popescu: Domnule profesor Cătălin Zamfir, ce se
petrece cu comunitatea, cu societatea românească?
Cătălin Zamfir: Societatea românească este în criză. Drama
este, însă, că 27 de ani nu am crezut că suntem în criză. De fapt
am intrat încă din anii ’80 și nu am reușit să ieșim din ea. Întrun fel am ieșit, dar am ieșit prost. Rațiunea pentru care noi
suntem acum în criză se regăsește în primele decizii din anii
’90. Atunci s-a luptat pentru o strategie care s-a dovedit a fi
proastă. Economia s-a dezagregat, iar obiectivul tranziției a fost
doar unul punctual: privatizarea. Privatizarea cu orice preț.
Prețul îl plătim acum, o economie care a pierdut instituții care ar
fi putut fi reformate și relansate, o societate demoralizată și
dezagregată. Acesta este rezultatul tranziției.
S.P.: Cum se poate trece peste ruptura dintre cetățeni și clasa
politică, cu efect principal, o societate echilibrată social,
centrată pe nevoile oamenilor și pe creșterea calității vieții lor?
C.Z.: Eu nu cred că ar trebui să pornim de la ideea vinovăției
clasei politice. Nu este o ruptură între clasa politică și populație.
Este o ruptură între concepția societății românești și starea
socială a populației. În tranziția noastră, bunăstarea populației a
fost considerată ca un cost inevitabil. A fost plătit din plin. Dacă
vom compara, de exemplu, tranziția din România, cu tranziția
țărilor din jur – Cehia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Polonia,
chiar și Bulgaria – vom constata că tranziția în România a fost
cea mai proastă. În celelalte țări a fost o tranziție la un nivel mai
bun economic și social.
S.P.: De ce spuneți că nu există o ruptură între cetățeni și clasa
politică? Privit din afară, așa se vede și, dimpotrivă, se vede că
această ruptură se adâncește pe zi ce trece.
C.Z.: Îmi place întrebarea aceasta. Este foarte ușor să dai vina
în general pe clasa politică. Dar a fost un mix între clasa politică
internă și clasa politică externă. Sigur, responsabilitate pentru
ceea ce s-a petrecut în România este a factorilor politici. Numai
că factorii politici din România au fost de la început extrem de
confunzi și au fost subordonați politicii externe. Experții din
Occident au fost factorii-cheie în mediul politic. Deci, dacă
vorbim de clasa politică, e corect, dar ce înțelegem prin ea?
Clasa politică numai internă sau și cea externă? Asta e
problema.
S.P.: Ați enunțat teoria statului tranziției ca fiind de tip
neofeudal. Cum se explică situația de criză în care se află în
prezent statul?
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În al doilea rând, statul român a fost mereu sub presiuni de toate
felurile. Vreau să vă dau un sigur exemplu, ca să vedeți ce se
petrece cu rolul statului român, pornind de la un caz foarte
concret: cercetarea socială. E foarte important ca într-o perioadă
de schimbare socială, procesul de schimbare socială să fie
susținut și de cercetarea socială, mai ales de sociologie, care, la
începutul anilor ’90, a avut un rol foarte important. Sociologia a
făcut cercetări sociale extinse și cu un impact important asupra
deciziilor politice. Dacă ne uităm la finanțarea actuală a marilor
programe de cercetare de interes național, observăm că, dacă în
anii ’90 finanțarea a mers către echipele naționale, acum marile
proiecte de cercetare de interes național sunt realizate de
organizații internaționale: Banca Mondială, UNICEF, și altele.
Sunt cercetările instrumentale, făcute de instituțiile active care
au nevoie de informație și realizează cercetările care îl susțin.
Însă cercetările organizate de acești factori activi au o problemă
și anume ele sunt purtătoare ale propriei ideologii. De aceea în
momentul actual de criză este cu atât mai mult nevoie de
cercetare independentă de politica guvernului și a instituțiilor
responsabile de politica actuală. Cercetarea academică are un
grad ridicat de independență. Ne putem întreba: de ce ea este
foarte puțin susținută financiar?
Transfer de proprietate prin dezagregare
S.P.: Când și cum credeți că se va face trecerea de la un stat
minimal, un stat neofeudal, după cum l-ați denumit
dumneavoastră, la un stat orientat definitiv către promovarea
dezvoltării social-economice?
C.Z.: Când am ales termenul de stat neofeudal am avut
următorul argument: rolul statului în tranziția românească a fost
să privatizeze proprietatea statului. Cum s-a realizat acest
proces de privatizare? În principiu ea s-ar fi putut face în
beneficiul comunității. Dar cum s-ar fi putut face o privatizare
în interesul colectivității? Să transferi proprietatea privată, nou
constituită, într-un factor activ în dezvoltarea economică și
socială a României. Dar transferul de proprietate s-a făcut prin
dezagregarea proprietății. Industria a dispărut, resursele
financiare n-au trecut în proprietate privată internă care să
devină un factor al dezvoltării economice, și, de multe ori, au
plecat în afară. Statul a fost exploatat și intern și extern, iar
rezultatul a fost minor din punct de vedere economic.
Cred că una dintre erorile tranziției a fost obsesia ca nu cumva
să ne întoarcem la comunism. Ideea centrală a fost privatizarea
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cu orice preț. Ne-am despărțit de comunism, dar am reinventat
planul de privatizare. În fiecare an am avut un plan de
privatizare. Împreună cu experții străini noi aveam în fiecare an
o listă de întreprinderi care urmau să fie privatizate. Problema
nu era cât de bună era privatizarea, ci să se facă rapid, cât mai
rapid. România a fost mereu obsedată de acuzația că
privatizarea nu e suficient de rapidă. Acum, dacă ne uităm
istoric, da, a fost foarte rapidă.
S.P.: Și atunci când credeți că se va face această trecere?
C.Z.: Ca să zic așa, putem fi optimiști, dar e un optimism amar,
în sensul că poți să ieși din criză doar dacă ajungi la fundul ei.
Am senzația că am ajuns la fundul ei, sau destul de aproape. În
mod normal, ca să ieșim din situația dificilă în care ne aflăm,
este vitală realizarea unui anumit consens politic. Or, acest
consens politic e foarte greu de obținut. Și este greu de înțeles
de ce nu putem realiza un minim de consens politic. Sunt
oameni politici al căror obiectiv pare să fie distrugerea oricărei
șanse de realizare a unui program de ieșire din criză asupra
cărora să putem fi de acord. În ultimii ani opoziția politică a fost
fie foarte pasivă, neangajată în discuția publică asupra
opțiunilor posibile, fie prin „înjurarea” necompetentă a orice
face guvernul. Asta e o mare problemă a crizei noastre actuale.
Ne trebuie o conștiință colectivă de ieșire împreună din
dificultate
S.P.: Poate că mai întâi ar trebui realizată o reconciliere
națională?
C.Z.: Nu e vorba de reconciliere națională, ci de realizarea unei
conștiințe colective de ieșire împreună din dificultate. Eu cred
că e nevoie și de schimbări structurale pentru că, iată, în
România a existat o decizie pe care acum o plătim în fiecare an.
Noi avem o structură politică atipică pentru Europa. E o
structură politică de democrație semi-prezidențială. De la
început, din anii ʼ90, conflictul dintre președinte și
parlament/guvern a fost mai degrabă blocant politic decât
constructiv. Nu este vorba cine e președinte, ci un sistem cu
două capete care prea adesea trag în direcții diferite.
Președintelui îi conferim o poziție politică foarte importantă,
fără a-i acorda însă un rol în promovarea unei viziuni și
program politic. Eu înțeleg frustrarea președinților generată de
poziția lor nefirească: autoritate, în realitate fără putere. Și de
aceea rolul președinților este mai degrabă de a distorsiona
procesul democratic. Eu cred că o parte a strategiei ieșirii din
criza actuală este să adoptăm cu curaj formula unei democrații
parlamentare.
S.P.: Ați spus în raportul oficial al institutului, raportul care se
referă la anul 2017, astfel: refacerea stării sociale a țării
trebuie pusă ca obiectiv strategic prioritar. Cum se poate
reorienta gândirea noastră politică strategică și cu ce anume ar
trebui început?
C.Z.: S-a considerat că societatea, populația, dacă este prea
activă, exprimând propriile sale interese, este un factor negativ
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care blochează obiectivele tranziției. Starea socială a populației
a fost ținută în perioada tranziției la un minimum de bunăstare
doar atât pentru a evita exploziile sociale. A dominat o politică
socială minimală. Tranziția noastră a distrus nu doar economia,
ci și starea socială a României. E nevoie de o reconstrucție a
economiei, dar și de o reconstrucție a societății. Starea socială
este profund afectată negativ și e nevoie de o reconsiderare a
societății ca factor de bunăstare. E nevoie de o nouă politică
socială, nu numai economică. Acum finanțarea socialului este
cea mai scăzută din Europa. Ca pondere în PIB, domeniul social
este marginal. Care sunt prioritățile? E nevoie ca actorii politici
să înțeleagă care sunt prioritățile efective pentru realizarea unui
proces sustenabil de dezvoltare social-economică.
Efortul de susținere a copiilor este cel mai mic din Europa
S.P.: Se vorbește des despre nevoia unei politici sociale
centrată pe suportul pentru copii și pentru familii și pentru
reabilitarea natalității. INS chiar a dat publicității recent
câteva date folosind o sintagmă pur și simplu dramatică: puseu
al mortalității remarcat în ultima perioadă. De ce nimeni nu
face nimic concret pentru oprirea degradării situației
demografice?
C.Z.: Pentru că nu se poate face ceva punctual doar pentru
copii. Rolul familiei și al natalității nu pot fi regândite decât
într-un alt context de politică socială mai largă. Deși suntem o
societate săracă, copiii fiind segmentul social cel mai sărac,
efortul de susținere a copiilor este cel mai mic din Europa.
Toate aceste lucruri trebuie gândite în contextul unei politici
sociale mai accentuate. Asta e problema, nu putem să rezolvăm
doar dând câțiva bani. Problema este a școlii, a sănătății, dar
este și problema ocupării, pentru că dacă membrii familiei nu au
locuri de muncă, nu rezolvi problema natalității doar dând ceva
mai mulți bani pentru copii. Eu cred că în ultimul timp s-au luat
câteva decizii corecte, au crescut în diferite forme alocațiile
pentru copii, dar cred că e nevoie de o abordare mult mai
globală. Problema copilului este mult mai gravă decât cea a
problemelor economice, pentru că dacă populația României se
prăbușește, lucrul acesta va prezenta un cost enorm pentru
următoarele decenii.
S.P.: Se adaugă și problema migrației.
C.Z.: Deocamdată, migrația nu trebuie redusă doar la plecarea
din România. Unii politicieni au lansat ideea foarte ciudată că
nu e niciun fel de problemă cu migrația, pentru că iată, unii vor
pleca, dar sunt alții care sunt interesați să vină. Problema e mult
mai complexă și Europa acum se confruntă cu o politică
excesivă a încurajării migrației. Ea rezolvă imediat unele
probleme ale economiei pentru că vine forță de muncă ieftină.
Numai că această migrație activă schimbă profilul unei societăți
și generează multe alte probleme.
Vreau să dau un simplu exemplu. Migrația din anumite țări din
Orient. Au deplasat populații foarte importante care au ieșit din
echilibrul lor social, economic și național și au fost brutal
transferate în Occident într-un alt context și au format zone
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sărace și dezrădăcinate. Sărăcia a început să se coloreze etnic.
Este extrem de periculos. Nu e vorba numai că se schimbă
structura etnică a populației, dar diferențele sociale iau o cultură
etnică care poate să devină explozivă. Sunt multe probleme
legate de migrație și noi acum trebuie să o luăm în serios. Cum
vrem să arate populația română în următoarea jumătate de
secol?
S.P.: Cine ar trebui să-și pună această întrebare și să și
răspundă la ea?
C.Z.: Această întrebare trebuie să ne-o punem cu toții, dar
avem niște blocaje politice. Trebuie să discutăm mult mai
deschis unele probleme. Restricțiile politice pe care le găsim în
conștiința colectivă sunt un alt preț pe care trebuie să-l plătim.
Administraţia publică, ocupată cu conservarea birocraţiei, a
ajuns să ignore cetăţeanul. Despre reumanizarea sistemului
administrației publice

Este nevoie de o regândire a întregii organizări a societății
românești. Poate că eu sunt prea dur în aceste aprecieri. Cred că
plătim mult pentru că 27 de ani am fost prea optimiști. Nu! De
la sine lucrurile nu se rezolvă. Dacă nu suntem conștienți de
dificultățile pe care le avem și de criza structurilor existente, nu
avem nicio șansă ca să ne încadrăm pe un drum solid.
S.P.: Mi-a plăcut că în raportul social, printre cele zece
priorități, ați inclus nevoia promovării valorilor morale în viața
socială.
C.Z.: Da. Cred că ar trebui cu toții să ne gândim cum creăm o
societate care să fie reglată nu numai de sistemul juridic, ci tot
mai mult de moralitate. Să ne fie teamă, ca persoane, nu că vom
fi prinși de polițiști și băgați la închisoare, ci că pierdem
prestigiul personal. Asta e o chestiune foarte importantă. E
nevoie de o revoluție morală, nu cred că trebuie să avem rețineri
din acest punct de vedere. Nu sunt vorbe mari, ci sunt nevoi
urgente.

S.P.: Aș vrea să vă întreb și despre reforma sistemului public.
Cum s-ar putea face în opinia dumneavoastră o reformă reală a
sistemului public și care ar trebui să fie prioritățile?

O stare de confuzie politică

C.Z.: Sistemul public, administrația publică, după părerea mea,
trebuie să-și schimbe orientarea politică. Politica tranziției a fost
dominată de necesitatea sacrificării populației. Se vede și în
atitudinea administrației față de populație. Persoana a fost
ignorată, măsurile de administrație publică au fost bazate pe o
atitudine de ignorare a intereselor oamenilor. Și aceasta se vede:
birocratizarea excesivă. Birocrația a devenit o nouă formă de
dictatură. N-aș vrea să o luați ca o vorbă pretențioasă. E nevoie
de o reumanizare a sistemului administrației publice.
Demnitatea persoanei trebuie să fie pusă în centru. Noi ne izbim
mereu de creșterea birocrației. Suntem tot mai speriați de ce se
petrece în administrația publică.

C.Z.: Pentru coeziune socială trebuie să schimbăm filosofia
tranziției. S-a considerat că un criteriu de performanță al
tranziției românești este polarizarea socială. Noi avem
societatea cea mai polarizată din Europa. Ăsta este un preț pe
care l-am plătit inutil și va fi foarte greu să refacem solidaritatea
socială. Trebuie să promovăm comunitatea în cel mai important
factor al dezvoltării sociale.

Până acum câțiva ani, eu consideram că dacă sunt bine
intenționat și rațional e foarte bine. Acum îmi dau seama că nu
este suficient. Trebuie să fiu foarte prudent, să nu încalc nu știu
ce reglementări. Până acum semnam orice fel de hârtie pentru
că semnam cu bună intenție. Acum nu îmi mai pun problema
aceasta, am nevoie și de un jurist care să-mi spună dacă este în
conformitate. Dar nici juristul nu știe, deci avem probleme
incredibile cu administrația publică. O dictatură a birocratului
căruia i se dă prea multă putere în domeniul lui.
Există și un fel de preluare a unor forme de dictatură a micilor
grupuri care au cucerit administrația publică și care devin un fel
de state independente. Avem multe probleme de acest fel, cum
este și explozia transferării tuturor problemelor în sfera
juridicului. Eu cred că aceasta nu este un indicator de
modernizare, ci o nouă formă de patologie. O societate umană
nu are nevoie de inflație legislativă și de instituții legislative.
Până nu de mult am considerat că sistemul juridic este sistemul
solid. Acum ne dăm seama că și el este pătruns și de corupție și
de iraționalitate, de grupuri de interese și de lipsă de
competență.
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S.P.: Și cu coeziunea socială cum rămâne, domnule profesor?

S.P.: Da, însă pare că nimeni nu vrea asta.
C.Z.: N-aș putea să spun că nimeni nu vrea, ci mai degrabă că
ne confruntăm cu o stare de confuzie politică. Trebuie, în fine,
să clarificăm care sunt parametrii realității actuale și fără un
anumit consens nu putem să realizăm și o viziune mai practică.
Care sunt problemele și care sunt direcțiile în care ar trebui să
acționăm împreună?
Locuri de muncă plătite rezonabil
S.P.: Tot printre cele zece priorități, referitoare la calitatea
vieții, ați inclus și sărăcirea populației care tinde să se
cronicizeze. Acum este în jur de 40% și spuneați dumneavoastră
că s-au format adevărate „pungi de sărăcie“ și că asistăm în
același timp și la adevărate decalaje din această cauză în
societatea românească. Ce este de făcut?
C.Z.: Asta e o întrebare extrem de dificilă pentru că de două
decenii și jumătate cu toții am fost obsedați de starea sărăciei.
Vreau să revin la o experiență personală a Institutului nostru. În
institut în ’91, ’92, am lansat prima cercetare dedicată evaluării
stării de sărăcie în România. Am fost șocați de faptul că starea
de sărăcie, așa cum am măsurat-o noi, s-a plasat în jur de 40%.
Colegii politici au strâmbat din nas că exagerăm. Îmi aduc
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aminte că Stolojan mi-a zis: „Tu ai văzut pe stradă pe cineva
care nu se mai ține pe picioare? Unde sunt săracii ăia 40%?“.
Și noi am avut niște îndoieli: nu cumva am fost induși în eroare
de instrumentul nostru? Poate că e exagerat 40%. Știți ce este
interesant? În anii 2000, toate cercetările făcute nu numai de
institutul nostru, ci și de alții după metodologia internațională
dădeau acest rezultat, iar potrivit cercetărilor făcute acum de
instituțiile
țiile europene, nivelul sărăciei în România este și în
prezent tot în jur de 40%. Sărăcirea ridicată este un efect
structural al tranziției
ției noastre. Nu trebuie să ne mire. La
începutul anilor ’90 s-a prăbușit
șit numărul locurilor de muncă.
De la opt milioane și jumătate de salariați din anii ’90, în doi ani
de zile am ajuns la patru milioane și ceva, aproape jumătate.
Pierderea locurilor de muncă explică foarte clar sărăcirea
populației
ției și aici este de fapt și cheia. Cum poți să rezolvi
sărăcia? Singura modalitate este să lansezi economia. Dar un
altfel de economie.
nomie. Să creezi locuri de muncă, dar nu locuri de
muncă prost plătite. Locuri de muncă plătite rezonabil din punct
de vedere european. Asta este cheia. Sigur, e important să
să-i ajuți
pe cei săraci, dar nu rezolvi sărăcia doar cu aceasta, ci doar îi
menții, să zicem, într-oo sărăcie suportabilă pentru ei, dar nu
nu-i
scoți din sărăcie.

Știați că bugetul SRI e mai mare decât al
serviciului secret din Germania?
Lucian DAVIDESCU
Mai mare decât al serviciului intern (BVF), dar
deocamdată mai mic decât al celui extern (BND), că la
nemți prioritatea e să-i spioneze pe alții, nu pe ai lor…

P

entru prima dată de când se știu ele, serviciile de
informații
ții suferă o rectificare bugetară negativă pe fond
de creștere
ștere a alocărilor pentru majoritatea celorlalte
instituții
ții bugetare. O fi de bine, o fi de rău? Le mai ajung banii
ca să apere securitatea națională?
Cât de mare este SRI față
ță de serviciile din alte țări
țări. Concluziile
pe scurt:

•

•

•

•

Efortul financiar raportat la posibilitățile
posibilită
bugetului
(procentul alocat) este de patru până la 20 de ori mai
mare decât în alte țări.

Ce s-aa întâmplat între timp? Bugetul SRI a crescut cu mai mult
de 100%, de la 224 de milioane dee euro la 500 de milioane de
euro. În acest timp, PIB a crescut cu mai pu
puțin de 50%.
SRI a reușit
șit astfel să depășească chiar și la cheltuiala absolută
Franța
ța (300 mil. €) și Germania (350 mil. €).
Iar în Polonia, de exemplu, o țară de două ori mai mare dec
decât
România și cu economie aproape triplă, bugetul serviciului
intern de informații
ții a stagnat la mai puțin de 120 de milioane de
euro.
Înainte de rectificare, bugetele serviciilor secrete din România
arată așa: SRI – 500 mil. €, SIE – 63 mil. €, SPP – 42 mil. €,
STS – 72 mil. €. Ultimele trei poate par mici față de SRI, dar de
fapt sunt tot mari. De exemplu, serviciul polonez de spionaj
extern, AW, se descurcă cu doar 44 de milioane de euro.
Ce avem în comun cu polonezii este raportul net favorabil al
alocărilor
ilor către serviciul intern. Cam cum era cu grănicerii din
lagărul comunist, care făceau de gardă cu puștile
pu
îndreptate spre
interiorul țării, nu spre exterior.
Mai la Vest, raportul e invers: SUA – FBI 8,7 mld. $ vs CIA 15
mld. $, Germania – BFV 349 mil. € vs. BND 833 mil. €, Franța
– DGSI 300 mil. € vs. DGSE 732 mil. €.
Sigur, poate că nevoile și amenințările noastre sunt altele, poate
că până la urmă serviciile își
și merită banii.
Este suma suficientă pentru a acoperi cele 10 miliarde de euro
pe care le vor consuma serviciile secrete în următorii 15 ani (sau
probabil mai repede, de îndată ce vor veni iar vremuri mai bune
pentru ele)?
Că dacă nu, ieșim
șim cam pe pierdere… Cam de două ori…
Sau Marea Neagră nu o spionează, că doar „e cel mai bun vecin
al nostru”?

SRI este practic singurul serviciu încă militarizat din
NATO și singurul care își ține la secret numărul de
angajați.
Plecând de la cifra neoficială de 12.000 de angaja
angajați
(plauzibilă conform nivelului cheltuielilor de
personal), numărul lor este
ste al doilea cel mai mare din
NATO, după al FBI. În România sunt mai mulți
mul agenți
„interni” decât în Marea Britanie, Fran
Franța și Germania
la un loc.
Avem 60 de agenți
ți secreți la suta de mii de locuitori.
Polonezii, pe locul 2, au 13. Media este 7. Ultimul
clasat este Italia cu 2,7.
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Emil Constantinescu acuză: Principalele
ziare și rețelele de socializare sunt
controlate de Securitate
Cosmin ŢÎNTĂ
"Toate televiziunile care s-au
au format în România au fost
conduse de Securitate! Principalele ziare și rețelele de
socializare sunt încă controlate de acele persoane și de
colaboratorii lor” acuză fostul președinte
ședinte al țării, Emil
Constantinescu.
firmațiile fără echivoc au fost făcute la Bookfest, unde
Constantinescu a participat la lansarea căr
cărții
"Moștenitorii Securității" , scrisă de Marius Oprea. Și
seria de acuzații nu s-a oprit aici.

A

"Rezidenții
ții Securității sunt cei ce au fost adevărații proprietari
pro
sau chiar cu acte, lucruri știute… Asta face să ne aflăm în
situația
ția tragică aș spune, că adevărul despre Revoluție, despre
mineriade, să îl așteptăm
șteptăm de la Procuratură și de la Tribunal,
dacă el va apărea și în această situație? Unde au fost isto
istoricii,
unde au fost comentatorii, unde au fost jurnali
jurnaliștii? A fost o
uriașă
șă campanie de manipulare, permanentă, eu vv-o spun fiindcă
am simțit-o. Am fost învins de cei care s-au
au dus în presă, de
presa Securității,
ții, presa securității pe care am avut-o
avut atunci,
presa Securității
ții pe care o avem și acum. Acum însă ss-au extins
și pe rețelele de socializare și pot manipula orice. Aceasta este
marea problemă a României.", a explicat Constantinescu.
Potrivit fostului președinte,
ședinte, problema nu este că în România nu
se știe adevărul.
"Ceea ce auziți
ți de aproape 3 decenii este Nu știm adevărul. Nu
este adevărat! Adevărul există, este la îndemână, ceea ce
lipsește este curajul nu de a-ll afla, că asta e foarte uușor, ci de a
ți-l asuma. (...) Puterea serviciilor secrete apare
ap
numai din
slăbiciunea noastră, din slăbiciunea celor care pot să fie
șantajați. (...) Soluția este ca tinerii să-și
și construiască viață
respectând legea și morala, astfel încât să nu poată fi șantajați. ",
a spus Constantinescu, preluat de www.epochtimes-romania.com.
romania.com.

Fondurile europene și transferul colonial
de bogăție
Ilie ŞERBĂNESCU
Spurcăciunile aruncate în spațiul
țiul public în contextul
clivajului politic intern și înfruntărilor externee între puterile
cu interese în zonă au ajuns dincolo de imagina
imaginație.

C

ea care le întrece însă pe toate este, probabil, cântarea
menestrelilor autohtoni ai UE care acuză România că nu
accesează fondurile oferite cu generozitate de UE pentru
dezvoltare. Nu contează motivele, nu contează condi
condițiile!
România – și, prin implicație, așa-zișii
șii cei de la putere – n-ar ști
sau n-ar
ar fi în stare să folosească fondurile puse gratis la
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dispoziție
ție de UE! A mai văzut însă cineva în istorie resurse
oferite gratis?! Cântăreții
ții nu se întreabă. De practica întoarcerii
pe diferite căi a cel puțin
țin 80% din fondurile oferite de
„donatori” cântăreții
ții se fac a nu fi auzit!
Dar ce importanță
ță au asemenea probleme de principiu sau foarte
concrete în măsura în care în bilanțurile
țurile apartenenței României
la UE fondurile europene constituie singurul
s
element pus de
cântăreții
ții cu pricina pe talgerul de activ (alte avantaje nu prea
inventariază), în timp ce bilanțurile
țurile respective sunt fără
corespondent în întreaga experiență
ță contabilă mondială: n-au
n
pasiv!
ții nu descoperă nicio deficiență,
deficiență nicio neîmplinire,
Cântăreții
niciun dezavantaj al apartenenței
ței la UE: nici desființarea
economiei naționale,
ționale, nici pierderea deciziei naționale, nici
generalizarea prețurilor
țurilor din UE, dar nu și a salariilor din UE,
care sunt în România cele mai mici din UE, nici depopularea
dep
țării și plecarea tinerilor în bejenie, nici suprimarea identității
naționale!
ționale! Pentru acești cântăreți apartenența la UE nn-are
costuri. De fapt, dacă analizăm bine, n-are
n
nici beneficii! Căci
nu prea menționează
ționează vreunul! Poate nu există sau n-au
n
timp
domniile lor să le caute.
Mult mai simplu pentru ei este să rezume beneficiile la
fondurile europene. Și, astfel, fondurile europene ajung un fel
de „bomboană” a apartenenței
ței la UE, în măsura în care de alte
beneficii nu se vorbește,
ște, iar bilanțurile apartenenței
ap
n-au pasiv!
O „bomboană” indiferent cât reprezintă și ce conținut concret
are! Spre a ne referi la România, cele 4 miliarde euro alocate de
UE anual, dincolo de problemele de accesare și cheltuire, nu
reprezintă, de fapt, decât 10% din ceea ce, la o evaluare chiar și
sumară, extrage anual în favoarea sa din România nucleul vestic
al UE! Cu alte cuvinte, un biet mărunțiș
mărun aruncat sclavilor de
către stăpânii lor. Și asta luând în considerare chiar și numai
ceea ce firmele vest-europene
europene implicate în România
externalizează anual fără fiscalizare, respectiv 85
85-90% din
profiturile lor realmente obținute
ținute în România, ceea ce
echivalează cu cel puțin
țin 40 miliarde euro anual.
În fapt, cântăreții
ții autohtoni ai UE fac în materie de fonduri zise
europene ceea ce fac cântăreții
ții colonialismului internațional
actual cu evaluarea raporturilor dintre puterile coloniale și
arealul lor colonial planetar: vorbesc doar de ceea ce eventual
pleacă sub formă de așa-zise
zise ajutoare din statele-puteri
statele
coloniale spre colonii – și dacă nu există aașa ceva, atunci
contabilizează investițiile
țiile pe această direcție (desigur
considerate pentru „dezvoltarea periferiilor”) –, dar uită ceea ce
extrag puterile coloniale din vastul lor areal colonial. Și,
evident, ca și în cazul bilanțurilor fără
ră pasiv ale apartenenței
apartenen la
UE, dacă nu se fac referiri la această extrac
extracție înseamnă că nu
există!
Consecința
ța concretă a politicilor coloniale din lumea zilelor
noastre este un transfer uriașș de resurse din vastul areal colonial
în cele câteva centre de putere colonială. Un transfer uriaș,
uria
sistematic și continuu, necunoscut în istorie ca dimensiune și
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profunzime, în comparație
ție cu care cel din perioada
colonialismului clasic pălește
ște și ca amploare și ca implicații.
Având în vedere gradul înalt de transnaționalitate
ționalitate a vehi
vehiculului
principal prin care se realizează (respectiv corpora
corporațiile
transnaționale
ționale sau multinaționale), dar mai ales caracterul ilicit
prin care se înfăptuiește,
ște, transferul cu pricina este greu de
estimat. Luând de bună reprezentativitatea indicatorului PIB
pentru capacitatea de furnizare de valoare și, implicit, de
bunăstare dintr-un anumit teritoriu – deci trecând peste
nerelevanțele
țele respectivului indicator în legătură cu aceste
aspecte –,, o evaluare a transferului ar fi dată fie de măsura
măsur a cât
din PIB-ul
ul arealului colonial reprezintă extrac
extracție fără
compensare în favoarea puterilor coloniale, fie de măsura a cât
din PIB-ul
ul acestora din urmă provine din respectiva extrac
extracție
fără compensare din arealul teritoriului lor colonial. Or, în
ambele cazuri, transferurile propriu-zise
zise sunt efectuate prin
evaziuni fiscale, false încărcări de costuri contabile, subfacturări
pe direcția colonii-puteri
puteri coloniale, dar suprafacturări pe
direcția puteri coloniale-colonii,
colonii, intermedieri obligatorii ale
unor paradisuri fiscale, ceea ce îngreunează o evaluare cât mai
aproape de realitate.
Oricum, cu reper PIB, este vorba de cel puțin
țin 20
20-25% extracție
de sevă economică anual din PIB-ul
ul arealului colonial în
favoarea puterilor coloniale și de 10% din PIB
PIB-ul puterilor
coloniale ca beneficiu anual de pe urma roadelor acestui
transfer. La o rată de 20-25%
25% din PIB, pentru arealul colonial
transferurile echivalează, într-un
un deceniu, cu distrugerea
produsă de mai multe războaie ruinătoare. Pentru puterile
coloniale, câștigul
știgul anual de 10% pe seama coloniilor duce la cel
puțin o dublare a prosperității într-un
un deceniu, fără niciun efort,
ci doar pe baza însușirii
șirii de rente. Evident, evaluările globale
sunt dificile în condițiile
țiile unei multitudini de cazuri diferite în
vastul
ul areal colonial. Dar, ca ordin de mărime, transferul de
ansamblu se situează în parametrii menționați!
ționați! Altfel spus, în
termeni populari, puterile coloniale trăiesc într
într-o importantă
măsură, chiar revoltătoare, pe seama popoarelor din colonii,
relativ mereu mai sărăcite și mai fără perspective.
Uriașul
șul transfer colonial de resurse este probat, indirect, de
fabuloasa polarizare a bogăției
ției pe plan mondial în ultimii 25
25-30
de ani, de adâncirea decalajelor economico-financiare
financiare în aceea
aceeași
perioadă, fenomene mai măsurabile și măsurate de ONU și alte
organizații
ții internaționale. Lumea se împarte mereu mai
dramatic între bogați,
ți, ce devin mereu mai puțini, dar mereu mai
bogați,
ți, și săraci, ce devin mereu mai mulți și mereu mai săraci.

Ministrul italian de interne
interne: „România e o
sursă de sclavi pentru Europa”
Într-o nouă declarație
ție controversată, Matteo Salvini,
liderul formațiunii
țiunii radicale Liga Nordului, îi disculpă pe
oamenii de afaceri italieni care ajung să profite de pe urma
muncitorilor români și dă vina pe regulile europene.

R

omânii sunt printre cei mai expu
expuși abuzurilor de pe piața
muncii din Italia. Cazurile repetate de sclavie modernă
arată că sunt obligați
ți să muncească și câte 17 ore pe zi.
Și nu doar că lucrează zi-lumină,
lumină, sunt plăti
plătiți cu salarii de
mizerie: trei euro pe oră.
Sunt recrutați
ți din zonele rurale sărace ale țării, unde nn-au
posibilitatea să se informeze asupra riscurilor la care se expun
pentru promisiunea unor locuri de muncă bune.
Odată ajunși
și la destinație, angajatorii le confisc
confiscă documentele și
îi cazează în condiții
ții insalubre, în camere supraaglomerate. De
cele mai multe ori vorbim despre muncitori sezonieri în
agricultură.
Printre cazurile care au șocat opinia publică este povestea a 13
români salvați
ți de poliție de pe o plantaț
plantație din sudul Italiei, în
luna iunie. Cei care îi abuzaseră erau și ei tot români și au fost
arestați.

Planul secret de distrugere a agricultorilor
și fermierilor români!
Liliana SIME,
SIME Olivia FIRI

Un POPOR care VINDE MATERIE PRIMĂ
este CONDAMNAT SĂ DISPAR
DISPARĂ!

„SUNT UN ȚĂRAN ȘI MĂ SIMT ȚĂRAN. Un popor care
vinde materie primă, adică buștean,
ștean, adică miel, adică vițel este
condamnat să dispară! Nu mai știm să vindem brânză, carne,
lână! Nu mai știm cum ne cheamă! Tradiția noastră se
destramă. Oierii au fost alungați
ți din munte și-n
și
munte
multinaționalele
ționalele străine taie ultimul lemn„,
lemn
avertizează
Avram Fițiu,
țiu, profesor la Universitatea de Științe Agricole și
Medicină Veterinară (USAMV) Cluj Napoca, conform
Agroinfo.ro
Profesorul de la USAMV Cluj Napoca ss-a întâlnit cu fermierii
la sfârșitul
șitul săptămânii trecute, la Sibiu.

Sunt un țăran și mă simt țăran, este mândru Avram Fițiu. Poartă
șerpar, un brâu lat din piele, chimir, și--a cumpărat o turmă de oi
pe care vrea să o aducă la 300 de capete, a cutreierat munții
mun din
Europa în căutarea ciobanilor și a văzut că fermierul nostru
român își
și pierde cu fiecare zi tradiția și numele. Nu știm să ne
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vindem produsele, noi vindem doar materie primă și de asta
suntem amenințați cu dispariția.
Din Munții
ții Apuseni, de 25 de ani au dispărut oierii și s-au făcut
văcari pe văi. Au părăsit crestele munților
ților și astăzi acolo
multinaționalele
ționalele străine ne taie ultimul lemn. Fermierii noștri își
pierd tradiția. Au ajuns să se bazeze pe subvennție și mai puțin
pe vânzare, pe comerț,
ț, așa cum făceau înaintașii.

„Când vom învăța
ța să revenim și să purtăm tradiția ca stare de
spirit, cum se întâmplă astăzi în Carpații
ții Nordici din
Polonia, unde oierii plecați
ți din Gorj, din Sibiu, acum 100 de
ani, 300 de ani, 700 de ani, 900 de ani? Să știți că în sistemul
de vânzare al brânzei din Polonia de astăzi ultimul oier
vorbește
ște cu noi în limba mea, nu în limba lui, că brânza se
cheamă brânză în poloneză, și-n cehă, și-nn slovacă. Când veți
vedea ce fac oamenii ăia în materie de vânzare de brânză sau
de carne, veți
ți vedea un popor plecat de aici, iar noi, fraților
rămași
și acasă, suntem vai de capul nostru din punct de vedere al
vânzării, al marketingului”, spune Avram Fițiu.
PLANUL SECRET: 700.000 de AGRICULTORI
EXCLUȘI de pe listele APIA până-n 2020!
MAI PUȚINI
ȚINI CU 700.000 LA SUBVENȚII. Dacă mai rămân
200.000 de agricultori pe listele Agenției
ției de Plăți și Intervenție
pentru Agricultură (APIA) până-nn 2020, e mare lucru! Acesta ar
fi planul secret al politicienilor noștri
ștri și al Europei, dezvăluie
Avram Fițiu, profesor la USAMV Cluj Napoca.

„Ca să vedeți
ți și cifra. Sunteți astăzi 900.000 de văcari, oieri, de
agricultori la APIA, în 2020 cifra este de 200.000. Trebuie să
dispară 700.000 de țărani până-n 2020! Voit! Imaginați-vă
Imagin
că
din 2007 până-nn 2016 au dispărut 3,1 milioane de familii care
nu mai au acces la APIA. 3 milioane! Vor mai dispărea încă
700.000 prin ce mecanisme vă spun imediat. Deci, 700.000
dintre voi dispar până-nn 2020 prin mecanisme banale gen
intabulare terenului până la 1 ianuarie 2018. Dacă mai rămân
200.000 de agricultori la APIA până-nn 2020 e mare lucru. Cam
asta este gândirea în Comisia de agricultură din Camera
Deputaților, 200.000 de țărani în 2020.”, le-aa spus Avram Fi
Fițiu
fermierilor.
Existența unui
ui număr mare de ferme mici este o caracteristică
pentru agricultura din România. Comasarea terenurilor agricole
ar putea duce la dispariția
ția multor ferme mici, multor gospodării
țărănești și extinderea fermelor mari, comerciale.
Pentru campania din 2015, 942.889
42.889 de fermieri au solicitat
subvenții
ții la Agenția de Plăți. Pentru campania 2016, numărul
agricultorilor care cer subvenții a scăzut la 900.927. Deci,
41.962 de fermieri au dispărut de pe listele cu subven
subvenții într-un
singur an. Aceste cifre sunt oficiale și ne-au
au fost furnizate de
Agenția de Plăți. Sursa: Agroinfo.ro, cunoastelumea.ro
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Privatizarea este o scornire diavolească a
Conspiraţiei Mondiale din ultimele decenii
ale secolului trecut...
Dr. Aurel ŞEITAN
Duşmanii României
Privatizarea este o scornire diavolească a Conspiraţiei
Mondiale din ultimele
imele decenii ale secolului trecut, care
caută să jefuiască pe această cale bogăţiile ţărilor şi să le
treacă în mâinile mega-corporaţiilor
corporaţiilor multinaţionale care
aparţin Conspiraţiei. În felul acesta, împuşcă doi iepuri dintr
dintro lovitură:
1) Sărăceşte ţările de bogăţiile lor;
2) Dispune după bunul plac de economiile ţărilor pauperizate.

P

rogramul de o sută de ani al Conspiraţiei Mondiale este
un program ultrasecret, care a fost conceput la sfârşitul
secolului trecut. În acest program, la capitolul
„Economie Globalizată”, este arătat pas cu pas cum trebuie să
se facă privatizarea în diferite ţări ale lumii. Nu este vorba de
cele 24 de Protocoale ale lui Theodor Herzel, din 1897, de la
Basel.
Programul de 100 de ani, foarte detaliat şi ultrasecret (îl cunos
cunosc
numai organizaţiile şi societăţile secrete elitiste, iar ceea ce a
transpirat pe ici pe colo, s-aa făcut pentru derutarea popoarelor),
are prevederi amănunţite pentru toate sectoarele de activitate
(politică, economie, armată, religie, societate etc.). Pgoramul
Pg
conţine, de asemenea, prevederi referitoare la cum şi de unde se
va conduce pământul ca entitate indestructibilă, cine va face
parte din Guvernul Mondial, care va fi componenţa armatei şi
ce religie va fi injectată popoarelor. Şi multe alte prevederi
preveder
foarte interesante, dacă n-ar
ar fi şi dureroase şi criminale.
Infrastructura acestui program mondial se instalează de mai
bine de o jumătate de secol, sub ochii noştri, fără surle şi
trâmbiţe, în cea mai secretă şi mai mincinoasă atmosferă.
Ce era necesar să facă România în 1989, dacă la putere ar fi
venit nişte români iubitori de ţară şi nu nişte netrebnici, hoţi,
criminali, mafioţi şi stalinisto-comunişti?
comunişti? Ceea ce vă voi relata
este experienţa mea din America Latină, unde am fost
consilierul pentru privatizare
izare a trei guverne: Perú, Brazilia şi
Mexic. I-am
am sfătuit pe oameni să nu privatizeze nicio industrie
de bază, necesară statului respectiv. Pe vremea aceea
preşedintele Mexicului era Jose Lopez Portillo, care mai înainte
fusese director general la Comision
on Federal de Electricidad
(CFE), şi care m-aa înţeles fără prea multe vorbe. Astăzi, în
Mexic, niciun străin nu poate cumpăra un centimetru de
conductă de gaze sau petrol, niciun străin sau companie
multinaţională nu poate avea acţiuni la rafinăriile de petrol,
pe
extracţia petrolului, fabricile chimice care prelucrează ţiţeiul sau
fabrici de orice derivate de petrol. Toate sunt ale statului. În
anul 2004, PEMEX a avut o producţie de ţiţei de 8 miliarde 939
milioane de dolari. A exportat (toate produsele deriv
derivate din
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petrol, gaz, petrochimice etc.) în valoare de 8 miliarde 35
milioane de dolari. Adică cu 13,8% mai mult decât în 2003.
Toate cifrele sunt luate din bilanţul guvernului mexican. Da, dar
inginerii mexicani n-au cumpărat maşini de lux, nu au case de
vacanţă, mâncare şi băutură pe gratis la aşa-zisele cantine de lux
etc., de la bugetul statului. Şi încă ceva, niciun străin nu poate
cumpăra un petic de pământ în Mexico. Ei au voie doar să
închirieze pământul.
Acum câţiva ani eram în Brasilia, capitala Braziliei, unde aveam
întâlnire cu ministrul Energiei. Pe vremea aceea preşedinte era
Fernando Henrique Cardoso, care-l chemase pe ministrul
Energiei la Manaus, pe Amazon, unde se ţineau mari festivităţi
la împlinirea a 100 de ani de la construcţia celui mai frumos
teatru din toată America Latină. Cum mă grăbeam, am luat
primul avion din Brasilia şi am ajuns în aceeaşi zi la Manaus.
Deoarece ministrul se afla lângă preşedinte, n-am vrut să-l
deranjez. El însa m-a văzut şi m-a chemat în cercul
preşedintelui, unde se aflau şi alţi oameni pe care nu-i
cunoşteam. Mi-am dat imediat seama că sunt de la FMI. Unul
dintre FMI-işti, foarte arţăgos, îi cerea socoteală preşedintelui şi
ministrului Energiei (de aceea fusese chemat la Manaus): „De
ce n-ați început privatizările în domeniul energiei electrice,
fiindcă FMI nu vă mai dă niciun ban?”. Deodată îl văd pe
Cardoso că se face vânăt la faţă şi-i răspunde celui dela FMI:
„Da, nu ne mai daţi niciun ban? Nici noi nu vom mai plăti un
«reais» pentru datorie”. În vremea aceea Brazilia avea peste
250 de miliarde de dolari datorie. Cardoso s-a răstit apoi la un
bodyguard, spunând: „Du-i imediat pe aceşti domni la aeroport.
Nu vreau să mai stea nicio zi pe pământul Braziliei!”. Au plecat
funcţionarii FMI cu coada între picioare, iar la câtva timp am
auzit că pe şeful delegaţiei l-au dat afară din FMI.
Gândiţi-vă că Brazilia are 24 de state şi fiecare stat are două sau
trei centrale electrice. Asta înseamnă peste 50 de CONEL-uri
Româneşti. Şi noi „vindem”, adică dăm pe şpagă singura
întreprindere care merge bine, PETROM. Am „vândut”
Romtelecom pentru o şpagă de 68 de milioane de dolari. Nicio
ţară din America Latină nu şi-a vândut compania de telefonie.
Ce a făcut România este sinucidere curată. Cum nu le usucă
Dumnezeu mâinile acestor vagabonzi? Şi-au bătut joc de o ţară
întreagă şi uite ce a rămas din România! Un schelet descărnat.
Un hoit ce miroase de la Tisa pân’ la Nistru şi din Botoşani la
Calafat!
Când am venit în ’97, imediat după instalarea la putere a
Monstruoasei Coaliţii, i-am spus lui Ion Diaconescu: „Ieşi
imediat de la guvernare! Tu nu vezi că n-ai oameni, şi pe
deasupra te-ai aliat cu comuniştii din PD şi cu iredentiştii din
UDMR? Ai să distrugi şi partidul, şi ţara, şi poporul!”. Parcă aş
fi vorbit cu pereţii.

nu merge o întreprindere, sau o secţie, sau mai multe secţii ale
acelei întreprinderi. Calitatea produselor era proastă? Maşinile
şi echipamente erau uzate? Se puteau înlocui cu alte maşini mai
moderne? Produsele pe care le făceau nu mai aveau căutare pe
piaţa „liberă”? De la caz la caz se luau măsuri, fie de adaptare la
cerinţele pieţii, fie de „lustruire” a întreprinderii în
eventualitatea privatizării.
Românii au procedat exact pe dos. Au lăsat întreprinderile să
ruginească, fiindcă nu s-au înţeles la şpagă, şi apoi le-au
„vândut” pe nimic. Dacă cineva vrea să-şi vândă o pereche de
pantofi, mai întâi îi spală, îi dă cu cremă, îi lustruieşte ca să
arate ca noi şi apoi se duce cu ei în piaţă. Asta-i la mintea
cocoşului. Ce Diavol i-o fi învăţat pe comuniştii ăştia stalinişti,
care au furat puterea în ’89, să procedeze aşa cum au procedat?
Pe urmă, nicio ţară ai cărei conducători sunt patrioţi, nu ca la
noi, antiromâni, nu-şi privatizează structurile de bază, care pot
periclita siguranţa statului: Romtelecom, minele de orice natură
(Asta-i o crimă şi din punct de vedere ecologic şi economic…).
Reţelele de înaltă tensiune, petrolul şi gazul şi, mai ales,
pământul. Am auzit că Parlamentul Ruşinii a scos o lege că
străinii pot cumpăra pământ în România în orice cantitate. Nu
ne-au ocupat turcii în aproape 400 de ani, fiindcă românii au
fost conduşi de patrioţi ca Ştefan Cel Mare, Mihai Viteazul,
Mircea Cel Bătrân, Vlad Ţepeş etc., şi ne-au cucerit acum
„cumpărând” case şi apartamente, fabrici şi hoteluri. Românii
nu mai sunt în stare să-şi facă nici măcar pâinea cea de toate
zilele. Trebuie să ne-o facă turcii.

Când se va da undă verde la cumpărarea pământului, românii
vor trebui să emigreze în Africa. Fiindcă românii cinstiţi n-au
bani să-şi cumpere o pereche de pantofi. Numai mafioţii,
criminalii de la Cotroceni, Victoria şi din Parlament au miliarde
din tâlhării, furturi, inginerii financiare şi escrocherii.
Dr. Aurel Şeitan, P.E. Fost luptător pentru libertatea României (terorist în
limbajul
newspeak
al
lui
Orwell,
din
ziua
de
azi)
Fost supravieţuitor (17 ani) al închisorilor şi lagărelor de exterminare comuniste
(duşman al poporului în limbajul comunist)

(…) Ce era necesar să facă România în anii ’90? Nu trebuia să
privatizeze nimic. Dar absolut nimic. Totul să fi rămas ca pe
vremea lui Ceauşescu. Tot. Industria uşoară, industria grea,
agricultura, pădurile, minele etc. Era necesar să numească
manageri care să răspundă de producţia întreprinderilor de stat,
aşa cum au funcţionat ele sub regimul comunist. Era necesar să
numească comisii profesionale de specialitate care să vadă de ce
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Steven Mosher, om de știință: «Schimbările
climatice sunt cea mai mare fraudă științifică
săvârșită
șită vreodată asupra familiei omului»
Cum se încearcă obținerea controlului
lui asupra popula
populației
Într-o conferință
ță fulminantă, în care a vorbit despre
faptul că încălzirea globală este o mare minciună,
cercetătorul în domeniul sociologiei și autorul Steven
Mosher, recunoscut de mult timp ca expert în politica
internă a Chinei, și-aa început demersul explicând că
temperatura pământului a fluctuat mereu, uneori dramatic.

„Am făcut un studiu al schimbărilor climatice din China de
de-a
lungul timpului, care arată că în urmă cu 2000 de ani climatul
din China a fost cu câtevaa grade mai cald decât cel de astăzi”, a
spus Mosher. El a adăugat cu umor: „Bineînțeles
țeles că asta a fost
cu mult timp înainte de a începe să auzim despre schimbările
climatice și încălzirea globală”.

M

osher, care a trecut printr-un
un program de doctorat în
Oceanografie
ceanografie la Universitatea din Washington, a
precizat că în timpul perioadei jurasice Pământul era
cu 15 grade mai cald decât în prezent, scrie lifesitenews.com.
Ironizându-ii pe cei care propagă îngrijorare și teama de
încălzirea globală, Mosher a remarcat
at că nu cu mult timp în
urmă aceiași
și „experți” făceau în mod ciudat afirmații exact
opuse. „În anii ʼ70 ... experții în climă avertizau că urmează o
epocă de gheață”, a spus el. „Acum s-au
au întors cu 180 de grade
și vorbesc despre încălzirea globală.”
„Adevărul este că nimeni nu știe exact ce se va petrece cu
climatul în viitor”, a explicat Mosher. „Am observat în ultimii
ani temperaturi extreme atât negative cât și pozitive, ceea ce
face ca orice fluctuație
ție de la medie de unu sau două grade să
fie irelevantă pentru o comparație.”
Mosher a vorbit despre „ecologie și schimbările climatice ca
fiind
un
mijloc
pentru
controlul
popula
populației”.
„Am avut încălzire globală și epocă de gheață cu mult timp
înainte ca ființele
țele umane să inventeze motorul cu combustie
internă și cu mult timp înainte să fim un milion sau ca noi să
putem alerga în jurul planetei, dând naștere
ștere «unor mici
emițători de dioxid de carbon»”, a spus el citând modul în care
activiștii
știi schimbărilor climatice se referă la copii.
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Referindu-se la colegii lui compromiși,
compromi Mosher a afirmat că
prea mulți
ți dintre ei sunt influențați de guverne.
„Sunt într-adevăr
adevăr îngrozit de modul în care comunitatea
științifică a fost vândută pentru granturi mari de cercetare. Unii
sunt dispuși
și să facă orice pentru ca numele lor să fie menționat
în jurnalul facultății
ții și pentru a fi invitați la conferințele ONU”,
a remarcat Mosher. „În acest fel s-a
a instrumentalizat cea mai
mare fraudă științifică comisă vreodată asupra familiei
omului.”
Mosher a acuzat „experții”
ții” pe motiv că au migrat în tabăra celor
care acuză încălzirea globală. Explicația
Explica este că pur și simplu
„sunt bine plătiți să facă acest lucru”. „Când cheltuiți miliarde
de dolari subvenționând
ționând cercetarea, obțineți, în general, ceea
ce plătiți”, a acuzat el. „Cercetătorul climei care primește
grantul de un milion de dolari și spune: «În urma studiului am
constatat că nu există niciun pericol de încălzire globală», e
clar
că
nu
mai
prime
primește
subvenția.”
„Iar tipul care primește
ște 10 milioane de dolari pentru a «găsi»
încălzirea globală, va primi probabil o sută de milioane”, a
explicat Mosher.
Dar chiar dacă temperatura Pământului cre
crește, Mosher spune că
aceasta nu se va traduce prin predicțiile lui Al Gore. Acesta
avertiza, de exemplu, în anul 2006 că statul Florida se va
scufunda în ocean într-un
un deceniu, ceea ce nu ss-a petrecut.
„În opinia mea, un pic de încălzire nu este neapărat ceva rău”,
a afirmat Mosher. „Chiar dacă Pământul se încălze
încălzește în
următorii o sută de ani, eu susțin
țin că va fi ceva bun pentru
omenire.” O planetă mai
ai caldă va oferi teren în plus pentru
agricultură, ceea ce este foarte necesar. Dacă temperaturile
cresc, „vom vedea că și Canada va fi în măsură să obțină
suprafețe
țe întinse pentru cultivare. Vom vedea culturi în Siberia.
Vom vedea că producția de alimentee va cre
crește”, a previzionat
Mosher.
„Mult mai mulți
ți oameni mor de frig în timpul iernii decât cei
care mor de căldură în timpul verii”, a subliniat el. „Vom vedea
că ratele de mortalitate vor scădea printre cei foarte tineri sau
foarte bătrâni. Viața va fi avantajată”, a spus Mosher. El a
adăugat și că „va fi mai puțină
țină foame în lume”.
Mosher numește
ște actualul mediu de corectitudine politică pe
tematica „încălzirii globale” drept un „efort gigantic de
propagandă” orientat împotriva științei și bunului simț. „Acesta
este un paravan care ascunde alte interese”, a spus el. „Este un
mit care conduce la controlul populației
popula
deoarece va reduce
consumul de energie și astfel va ucide literalmente oamenii
săraci”.
Într-adevăr,
adevăr, structurile guvernamentale au instituit ttaxe tot mai
mari pentru „stoparea încălzirii globale”, fiind astfel furați de la
oameni zeci de miliarde de dolari pe an.
„Actualul demers sprijină poziția
ția ecologiștilor radicali, care
spun că omul a distrus paradisul Pământului”, a spus Mosher.
„Ei au invocat
ocat încălzirea globală ca scuză pentru a-și
a justifica
războiul împotriva oamenilor, pentru a promova avortul,
sterilizarea și contracepția în întreaga lume”. Mosher a
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subliniat că scopul final al radicaliștilor
știlor este controlul
populației. „Ei au salutat de la bun început politica Chinei
privind un singur copil pentru o familie”, a menționat
ționat el.

Centenarul unui stat în captivitate

Constantin COJOCARU
1.

Visul luminos al marelui voievod
ievod Mihai Viteazul

Ne-aa fost dat să ne naştem şi să vieţuim aici, pe crestele şi la
poalele Carpaţilor şi pe câmpiile mănoase scăldate de apele
Dunării, Nistrului şi Tisei.
Tot mai multe descoperiri atestă faptul că suntem unul dintre
cele mai vechi şi stabile
tabile popoare ale lumii, cu un rol important
în făurirea civilizaţiei pământeşti.
Ne-aa fost dat ca bogăţia pământului nostru şi aceea creată de
braţele şi minţile noastre să ispitească imperiile prădătoare din
jurul nostru, care ne-au destrămat ţara şi ne-au
au jefuit roadele
muncii nostre timp de milenii.
Pe noi nu ne-aa ispitit, niciodată, bogăţia altor popoare.
A fost nevoie de trei secole pentru ca visul luminos al marelui
voievod Mihai Viteazul să poată fi transformat în realitatea
statului naţional şi unitar
itar al românilor, creat în anul 1918, prin
jertfa eroică a Armatei Române în tranşeele Primului Război
Mondial şi prin deciziile şi acţiunile demne şi responsabile ale
unei clase politice luminate de flacăra patriotismului, în
împrejurările favorabile create
ate de destrămarea imperiilor care
ne-au întârziat dezvoltarea atâta amar de vreme.
2.

România Mare, împinsă în dezastru de către
transnaţionali.

Din păcate, clasa politică românească nu a sesizat pericolul
reprezentat de mafia financiară transnaţională care, după Marea
Unire, a reuşit să pună stăpânirte pe ţară, să acapareze aproape
tot capitalul naţional, să corupă şi să captureze statul român pe
care l-aa folosit ca instrument de jefuire a resurselor naturale ale
ţării şi a avuţiei create prin munca poporului.
Mafia financiară transnaţională şi-aa subordonat şi monarhia
străină, pe care a instalat-oo la conducerea statului roman, prin
trădarea politicienilor care l-au
au detronat mişeleşte pe
Domnitorul Alexandru Ioan Cuza.
Cea mai mare parte a avuţiei create în România
omânia interbelică a
fost transferată în afara ţării, sau transformată în bunuri de
consum de lux pentru proprietarii capitalului, 80% alogeni,
românii fiind plătiţi cu salarii şi pensii de mizerie, nerămânând
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aproape nimic pentru investiţii, pentru servicii
servic publice, pentru
educaţie, pentru sănătate, pentru înzestrarea Armatei, pentru
securitatea naţională etc.
Aşa se face că, la două decenii de la Marea Unire, România a
fost împinsă în plin dezastru, economic, politic, social şi
naţional.
Prinsă în încleştarea
area dintre imperiul nazist şi cel bolşevic, cu o
economie anemică şi cu o armată subînzestrată, Ţara s-a
s văzut,
din nou, sfârtecată şi împinsă în al Doilea Război Mondial, din
care a iesit îngenunchiată şi a fost supusă, apoi, de către
ocupantul sovietic, experimentului comunist.
3.

Crearea statului totalitar comunist condus de
transnaţionali.

Pentru România, experimentul comunist trebuie împărţit în
două perioade.
În prima perioadă, între 1944 şi 1958, sub ocupaţie sovietică, a
fost creat statul totalitar, auu fost instalaţi la conducerea acestuia
transnaţionalii aduşi de tancurile sovietice, a fost instaurată
proprietatea COMUNĂ asupra capitalului, a fost jefuită ţara,
prin plata despăgubirilor de război şi prin sovromuri, a fost
distrusă elita naţională, caree putea conduce poporul în lupta de
eliberare naţională şi socială.
4.

Conflictul dintre statul totalitar comunist şi masa sa
de sclavi salariaţi.

În a doua perioadă, între 1959 şi 1989, după retragerea trupelor
sovietice, transnaţionalii din conducerea statului
statu
au fost
înlocuiţi, treptat, de comunişti autohtoni, dar ss-au relocat în
presă, pe care au folosit-oo pentru crearea cultului personalităţii
conducătorului statului şi pentru dezinformarea şi manipularea
acestuia, prcum şi în activitatea de comerţ exteri
exterior, pe care au
folosit-o
o pentru jefuirea ţării, prin foarfecele preţurilor de
import şi export.
În această a doua perioadă, în ciuda ineficienţei economiei
comuniste şi a jafului practicat de transnaţionali prin activitatea
de comerţ exterior, statul român a reuşit să acumuleze un
important stoc de capital, cu care s-a
s asigurat o creştere
economică accelerată, care a permis ridicarea nivelului de
educaţie şi calificare profesională a populaţiei, un grad înalt de
ocupare a forţei de muncă, îmbunătăţirea serviciilor
serv
publice,
întărirea capacităţii de apărare a ţării, reducerea substanţială a
decalajelor faţă de ţările avansate ale Europei şi ale lumii.
Tot acest capital, în valoare de peste 500 miliarde de euro, în
preţurile actuale, se afla, FORMAL, conform Co
Constituţiei, în
proprietatea COMUNĂ, a poporului român, ÎN REALITATE,
drepturile de proprietate erau exercitate de statul totalitar,
capturat şi controlat de mafia nomenclaturii partidului unic.
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Deposedarea cetăţenilor de dreptul de a deţine capital în
proprietate privată a reprezentat punctul nevralgic al economiei
comuniste. Pierderea acestui drept determină şi pierderea sau
restrângerea tuturor celorlalte drepturi şi libertăţi cetăţeneşti,
inclusiv a suveranităţii, a dreptului poporului de a adopta legi,
norme de convieţuire socială, a libertăţii de iniţiativă
economică, frânarea inovaţiei şi a progresului tehnic,
transformarea majorităţii populaţiei în sclavi salariaţi.
Conflictul dintre statul totalitar comunist şi masa sa de sclavi
salariaţi va exploda, mai devreme sau mai târziu.
Ca şi conflictul dintre oligarhia financiară privată şi masa sa de
sclavi salariaţi.
5.

Înlocuirea statelor totalitare comuniste cu state
„democratice” controlate de transnaţionali.

La sfârşitul deceniului 9 al secolului trecut, mafia financiară
transnaţională, văzând că pierde controlul asupra statelor
comuniste totalitare, a luat hotărârea de le înlocui cu state
„democratice”, pe care să le poată controla şi folosi pentru a
acapara şi exploata capitalul acumulat de popoarele acestor
state.
Aşa s-a ajuns la propulsarea lui Mihail Gorbaciov la conducerea
partidului şi statului sovietic, la întâlnirea de la Malta, la
„revoluţiile”, respectiv, loviturile de stat, mai mult sau mai
puţin paşnice, din fostele state comuniste din Europa.
6.

Am atras atenţia încă din anul 1990, asupra consecinţelor pe
care la va avea asupra României privatizarea pusă la cale de
către cei instalaţi la conducerea ţării prin lovitura de stat din
decembrie 1989.
Am propus şi soluţia prin care puteau fi contracarate aceste
consecinţe, în articolul „Restructurarea economiei româneşti”,
publicat în ziarul ADEVĂRUL din 13-14 februarie 1990,
soluţie cunoscută, apoi, sub denumirea de VARIANTA
COJOCARU şi în cartea PRIVATIZAREA: DE CE? CUM?
PENTRU CINE?, publicată în septembrie 1990. Ambele
documente pot fi citite pe www.variantacojocaru.ro
7.

Guvernanţii României au respins Varianta Cojocaru şi au
aplicat varianta impusă de transnaţionali, care a cuprins, în
esenţă, următoarele:
1.

2.

Lovitura de stat din decembrie 1989.

În decembrie 1989, serviciile secrete străine, la ordinul şi cu
banii mafiei financiare transnaţionale, profitând de revolta
poporului român împotriva regimului comunist totalitar şi de
trădarea conducerii serviciilor secrete ale ţării, au pus la cale şi
executat lovitura de stat, prin care au instalat la conducerea ţării
grupul de trădători condus de Ion Iliescu, Silviu Brucan, Petre
Roman, Nicolae Militaru şi Alexandru Bârlădeanu.
Grupul de trădători va fi extins rapid, el cuprinzând, în final,
aproape întreaga nomenclatură a partidului comunist şi cea mai
mare parte a ofiţerilor de securitate. Transnaţionalii îi vor
corupe cu funcţii de preşedinţi de ţară, de senatori, deputaţi,
miniştri, prefecţi, primari, consilieri, cu hălci din avuţia
naţională şi din bugetul public. Îi vor lăsa să fure, dar,
controlând serviciile secrete şi justiţia, îi vor fotografia,
înregistra, le vor face dosare, astfel încât să-i poată şantaja şi
determina să adopte legile şi hotărârile judecătoreşti care să le
permită lor, transnaţionalilor, să fure cea mai mare parte a
avuţiei naţionale şi să o exploateze, apoi, cu profituri
exorbitante.
A fost pusă la cale aşa-zisa TRANZIŢIE de la comunism la
capitalism, prin PRIVATIZAREA capitalului acumulat în
proprietatea COMUNĂ, dar nu orice fel de privatizare, ci una
prin care acest capital să ajungă în proprietatea PRIVATĂ a
membrilor mafiei financiare transnaţionale.
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Crima numită privatizare.

Adoptarea Legii 15/1990, prin care capitalul acumulat
în aşa-numita proprietate socialistă de stat, a întregului
popor, a fost trecut în proprietatea PRIVATĂ a
statului. Au promis că 30% din valoarea acestui capital
va trece în proprietatea privată a cetăţenilor, dar au
organizat procesul cunoscut sub denumirea de
„cuponiadă” astfel încât la cetăţeni a ajuns nu 30%, ci
sub 3%, restul, de peste 97%, ajungând în proprietatea
privată a statului.
Declanşarea de către Banca Naţională a României a
unei hiperinflaţii, de peste 250% pe an, prin aruncarea
în circulaţie a unei uriaşe cantităţi de bani de hârtie, în
condiţiile reducerii drastice a producţiei, a PIB-ului
ţării.

Prin coruperea liderilor sindicali, guvernanţii au reuşit să
indexeze subunitar salariile şi pensiile, astfel încât, în mai puţin
de un deceniu, puterea de cumpărare a salariilor şi pensiilor a
scăzut la jumătate, ceea ce a determinat o reducere drastică a
cererii de bunuri şi servicii. Mii de întreprinderi, tocmai trecute
în proprietatea privată a statului, nu au mai avut cui să-şi vândă
produsele, au intrat în „blocaj financiar”, în incapacitate de
plată, în faliment.
Firmele de consultanţă, aduse din afara ţării şi plătite cu
onorarii uriaşe de către guvernanţi, au „stabilit” că valoarea
întreprinderilor împinse în faliment de către BNR şi Guvern
este zero, sau aproape zero, şi pot fi vândute/cumpărate pe
doi/trei dolari.
Guvernul a uitat să indexeze şi valoarea capitalului fix din
economie astfel că fondul de amotizare nu a mai reuşit să
reprezinte decât o mică parte din valoarea uzurii.
1.

Mii de întreprinderi „privatizate”, adică vândute pe
nimic, străinilor, guvernanţilor şi camarilei acestora, au
fost demolate şi vândute ca fier vechi, contra zeci de
miliarde de dolari, respectiv, de euro, care au fost, în
cea mai mare parte, transferate în străinătate.
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2.

3.

4.

Aproape tot capitalul acumulat de poporul român până
la sfârşitul anului 1989 a fost distrus iar cel rămas în
funcţiune plus cel creat prin investiţiile realizate în
ultimii 28 de ani nu mai reprezintă decât mai puţin de
jumătate din valoarea celui distrus.
Distrugerea capitalului naţional a atras, implacabil, şi
distrugerea a peste 4 milioane de locuri de muncă, ai
căror ocupanţi au trebuit să părăsească ţara, în căutarea
unei surse de existenţă, cu toate consecinţele care au
decurs de aici, în ce priveşte sănătatea vieţii de familie,
îngrijirea copiilor, a vârstnicilor, natalitatea, vitalitatea
naţională.
Romania, transformată în colonie a transnaţionalilor.

În ultimii 28 de ani, în România, a fost construită o economie
oligarhică, una în care aproape tot capitalul este concentrat în
proprietatea privată a câtorva mii de corporaţii transnaţionale şi
a slugilor puse de acestea să guverneze ţara, marea majoritate a
cetăţenilor neavând capital în proprietate.
Corporaţiile transnaţionale au ajuns să controleze aproape 90%
din capitalul utilizat în economia ţării, în ciuda faptului că
investiţiile din capital străin nu reprezintă decât 1% din totalul
investiţiilor făcute în România în ultimii 28 de ani.
Ţara a fost transformată într-o colonie a acestor corporaţii
transnaţionale.
Economia oligarhică este ineficientă, produce puţină valoare
adăugată, deoarece oligarhii monopolizează piaţa, controlează
preţurile, împiedică libera iniţiativă şi concuranţa, limitează
investiţiile, pentru a genera şomaj, prin care să controleze preţul
forţei de muncă, folosesc o mare parte din profituri pentru
coruperea şi controlul autorităţilor statului, pentru
dezinformarea şi manipularea voinţei politice a cetăţenilor.
Economia oligarhică este inechitabilă deoarece oligarhii,
controlând preţurile, inclusiv preţul forţei de muncă, îşi însuşesc
cea mai mare parte a valorii nou create de forţa de muncă prin
utilizarea capitalului, lăsând proprietarilor forţei de muncă o
parte infimă din această valoare nou creată, sub formă de salarii
şi pensii.
9.

Cât a scos din România Imperiul Transnaţional în
ultimii 28 de ani.

În anul 2017, în România, din valoarea totală a PIB-ului, de 188
miliarde de euro, oligarhii şi-au însuşit, sub formă de profituri,
60%, adică 113 miliarde de euro, în timp ce toţi salariaţii,
pensionarii, micii întreprinzători, împreună cu statul român,
trebuie să trăiască cu restul de 40%, adică 70 miliarde de euro.
În Elveţia, proprietarii de capital se mulţumesc cu mai puţin
de 40%, restul revenind muncii.

93 de miliarde nu au fost declarate şi nici impozitate, ele
fiind furate, ca şi în toţi anii anteriori.
În perioada 1990-2018, România a realizat un PIB în valoare de
3.700 miliarde de euro, exprimată în preţurile anului 2017. Din
aceste miliarde, profiturile încasate de cei care au devenit
proprietarii capitalului românesc prin megahoţiile numite
privatizări şi retrocedări s-au ridicat la peste 2.200 de miliarde
de euro, din care au fost impozitate 400 de miliarde, restul, de
1.800 miliarde de euro, au fost furate.
În ultimii 28 de ani, Imperiul Transnaţional a scos din
România o avuţie de 140 ori mai mare decât a scos Imperiul
Otoman în 460 de ani.
Pentru a înţege dimensiunile acestui furt, precizez că ne-ar fi
ajuns numai 80 miliarde de euro ca să construim toate cele
8.000 kilometri de autostradă, pentru a dispune de un sistem de
autostrăzi de aceiaşi calitate şi aceiaşi densitate ca cel din
Germania.
Astăzi, în anul Centenarului, am fi avut nu una, ci cinci
autostrăzi, care să traverseze Carpaţii Meridionali şi să lege
Capitala României de oraşele Transilvaniei, ale Banatului, ale
Crişanei şi ale Maramureşului. Am fi avut şi trei autoastrăzi
care să traverseze Carpaţii Orientali şi să lege oraşele Moldovei
de oraşele Transilvaniei, ale Banatului, ale Crişanei şi ale
Maramureşului.
Dacă cele 1.800 miliarde de euro, în loc să fie furate şi
transferate în afara ţării de către transnaţionali şi slugile puse de
ei la conducerea statului român, ar fi fost investite în România,
astăzi, în anul Centenarului, PIB-ul României nu ar fi fost de
numai 195 miliarde de euro, respectiv, de 9.000 de euro pe cap
de locuitor, ci de 1.800 miliarde de euro, adică 60.000 de euro
pe cap de locuitor (în condiţiile în care populaţia ţării nu ar fi
scăzut de la 23,2 milioane la 19,0 milioane, ci ar fi crescut la
31,0 milioane, cu o creştere medie anuală de 1%, cât a fost în
cei 30 de ani anteriori), ceea ce ar fi plasat România pe unul din
primele locuri în Europa, acolo unde, de fapt, ar merita să fie
dacă avem în vedere resursele naturale ale ţării, forţa de muncă
şi capitalul de care dispunea la sfârşitul anului 1989.
La un PIB de 60.000 de euro pe cap de locuitor, salariul mediu
al românilor nu ar fi fost de 500 de euro pe lună, cât este acum,
ci de 4.000 de euro.
La astfel de salarii, niciun român nu au fi părăsit ţara, în
căutarea unui loc de muncă.
La astfel de salarii, românii din Basarabia şi Bucovina de Nord
ar fi făcut, de mult, referendumuri prin care teritoriile locuite de
ei ar fi revenit la trupul Ţării.

În anul 2017, din cele 113 miliarde de euro profituri, au fost
impozitate numai 20 miliarde de euro, adică 18%, restul, de

95

Lohanul nr. 46, decembrie 2018

actualitate
10. Suntem ţara cu cel mai sărac buget din Europa.
În anul 2017, valoarea totală a veniturilor bugetului public
naţional al României a reprezentat 29,9% din valoarea PIB-ului
ţării.
Suntem ţara cu cel mai sărac buget din Europa.
Media UE, în anul 2017, a fost de 44,8%, în multe ţări ponderea
veniturilor bugetare depăşind 50% din PIB, astfel, statul belgian
preia la bugetul public 51,3%, cel danez, 53,0%, cel finlandez,
53,3%, cel francez 53,8%, cel norvegian, 55%.
Suntem ţara cu cel mai sărac buget naţional din Europa
deoarece transnaţionalii împreună cu cozile de topor puse de ei
la conducerea statului ne fură peste 60% din veniturile pe care
le creem prin munca noastră.
Din această cauză nu sunt bani pentru educaţie, pentru sănătate,
pentru apărare, pentru ordine publică, pentru gospodărirea
localităţilor, pentru investiţii, pentru salarii şi pensii.
Din această cauză nu sunt bani pentru autostrăzi, pentru căi
ferate de mare viteză, pentru exploatarea resursele naturale ale
ţării, pe care, prin legi criminale, parlamentarii trădători de ţară
le pun la dispoziţia transnaţionalilor, cum au făcut, recent, cu
zăcămintele de gaze din Marea Neagră.

O clasă de mijloc care cuprinde majoritatea cetăţenilor ţăii
reprezintă nu numai o puternică forţă economică dar ea
constituie şi temelia democraţiei, a exercitării suveranităţii de
către cei mulţi, de către popor.
Nu a existat, nu există şi nu va exista, nicioată, democraţie
politică fără democraţie economică, fără democratizarea
proprietăţii asupra capitalului.
Salariile şi pensile cehilor sunt duble faţă de cele ale românilor,
în condiţiile în care resursele naturale ale românilor, raportate la
numărul de locuitori, sunt de zeci de ori mai mari decât ale
cehilor.
Statul ceh se bucură de respectul străinilor şi al propriilor
cetăţeni.
Statul român, devenit marionetă a transnaţionalilor, este
dispreţuit şi de străini şi de proprii săi cetăţeni.
12. Ce ne-a adus aderarea la UE.
Politicienii români postdecembrişti au “negociat” aderarea
României la UE astfel încât au oferit pe tavă transnaţionalilor
toată avuţia ţării, inclusiv teritoriul naţional.

De mulţi ani, România este ţara cu cea mai înaltă rată a sărăciei
din Uniunea Europeană.

Deşi prevederile tratatelor constitutive ale UE permiteau
obţinerea de derogări referitoare la dreptul străinilor de a
cumpăra şi deţine în proprietate capitalul creat de români şi
terenurile agricole şi silvice ale acestora, prevederi de care s-au
folosit alte state de-a-lungul timpului, pentru a-şi apăra
interesele naţionale, politicienii români nu au făcut nimic pentru
a împiedica înstrăinarea capitalului şi teritoriului naţional.

La polul opus, ţara cu cea mai mică rată a sărăciei este Cehia, o
ţară care a fost şi ea supusă experimentului comunist. Nici
Franţa, nici Germania, nici Danemaeca, nici Suedia nu ocupă
această poziţie de invidiat, ci Cehia.

Dimpotrivă, cu mult timp înainte de semnarea tratatului de
aderare, politicienii români au modificat Constituţia, au adoptat
legi şi măsuri care au permis străinilor să acapareze capitalul şi
pământul ţării.

Extraordinara poziţie deţinută de Cehia în acest clasament
al bunăstării şi extraordinara distanţă între România şi
Cehia îşi au explicaţia în faptul că, în anul 1992, Cehia a
adoptat o lege a privatizării aproape identică cu aceea
publicată cu doi ani mai devreme în România, cunoscută
sub denumirea de Varianta Cojocaru.

Politicienii români au desfiinţat cooperativele agricole de
producţie, au distrus aproape tot capitalul acestora,
constituit din construcţii agrozootehnice, utilaje agricole,
animale de producţie, în valoare de zeci de miliarde de euro,
în banii actuali, au împărţit suprafaţa agricolă a ţării în
milioane de mici proprietăţi, au distrus capitalul naţional,
au distrus milioane de locuri de muncă, au înjumătăţit
salariile şi pensiile, au adus la sapă de lemn marea
majoritate a cetăţenilor ţării, inclusiv pe micii proprietari
de terenuri agricole şi silvice, i-au forţat, prin sărăcire, să
părăsească ţara, în căutarea unui loc de muncă, i-au adus în
situaţia de a-şi vinde micile suprafeţe de terenuri agricole şi
silvice, la preţuri de zeci de ori mai mici decât cele
practicate în ţările dezvoltate ale UE.

11. Suntem ţara cu cea mai înaltă rată a sărăciei din
Uniunea Europeană.

Prin legea respectuvă, parlamentarii cehi, patrioţi, competenţi şi
responsabili, au împroprietărit cetăţenii statului lor cu tot
capitalul privatizabil al ţării, peste 70% din capitalul acumulat
în timpul regimului comunist.
Tot acest capital a ajuns şi a rămas în proprietatea cehilor, nu a
transnaţionalilor, a rămas în funcţiune, nimic nu a fost demolat
şi vândut ca fier vechi, s-a creat, astfel, o sănătoasă şi activă
clasă de mijloc, care cuprinde majoritatea populaţiei ţării,
rămânând un procent mic de familii cu venituri mici.
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Acapararea de către străini a capitalului şi pământului României
nu s-a făcut prin acte de vânzare/cumpărare, aşa cum susţine
presa ticăloşită, ci prin dol, prin înşelăciune, prin viclenie,
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printr-o uriaşă manoperă frauduloasă, pusă la cale de
transnaţionali, cu complicitatea politicienilor români trădători
de ţară.

ameninţare pentru Federaţia Rusă şi că pot deveni ţinte ale unor
lovituri nucleare lansate de armata Federaţiei.
Aşa am ajuns şi sub ocupaţie şi sub teroare.

Toate aceste acte sunt lovite de nulitate.
Concret, cifric, rezultatul aderării României la UE este acela că
primim fonduri europene în valoaree de 3 miliarde de euro PE
AN, în timp ce transnaţionalii scot din ţară profituri nedeclarate
şi neimpozitate în valoare de 100 de miliarde de euro, tot PE
AN.
13. Ce ne-a adus aderarea la NATO.
Politicienii români postdecembrişti au „negociat” aderarea
României
iei la NATO astfel încât au decimat Armata Română, au
distrus industria naţională de apărare, au transformat România
într-un
un stat agresor ai cărui militari poartă războaie în afara ţării
pentru interese care nu sunt ale poporului român şi ne-au
transformat ţara într-o posibilă ţintă a loviturilor nucleare.
Înainte de lovitura de stat din decembrie 1989, Armata
Română dispunea de 400.000 de militari activi şi de 6
milioane de rezervişti, de 3.000 de tancuri şi 1.000 de
avioane de luptă, fiind pe locul 8 în Europa şi pe locul 17 în
lume. Acum, Armata Română mai are 70.000 de militari
activi şi 80.000 de rezervişti, 800 de tancuri şi 100 avioane
de luptă, ocupând locul 57 în lume.
Înainte de lovitura de stat din decembrie 1989, România
dispunea de o puternică industrie de apărare, capabilă să
producă aproape toată gama de arme şi muniţii de care avea
nevoie şi să fie şi al zecelea exportator de arme şi muniţii din
lume. Aproape toată această industrie a fost distrusă, România
ajungând să-şi doteze ce a mai rămas
as din armata sa cu nave,
tancuri şi avioane de mâna a doua, la preţuri exorbitante,
umflând şi pe această cale conturile transnaţionalilor cu zeci de
miliarde de euro.
De la o armată populară, singura capabilă să mobilizeze
întreaga populaţie aptă de luptăă în caz de nevoie şi singura
capabilă să descurajeze agresiunile militare în lumea modernă,
am ajuns la o armată de mercenari, incapabilă să apere ţara,
oricât de “profesionişti” ar fi aceşti militari care luptă pentru
bani, nu pentru patrie, armată care poate, însă, fi folosită de
politicieni drept carne de tun în războaiele purtate de
transnaţionali pentru deposedarea popoarelor lumii de resurse
naturale, de capitaluri şi de venituri.
Politicienii români postdecembrişti au „negociat” aderarea
României la NATO astfel încât ţara a ajuns să fie împânzită
de baza militare şi trupe străine, care, ni se spune, sunt aici
pentru a ne apăra de posibile agresiuni din partea
Federaţiei Ruse.
Federaţia Rusă nu ne-aa ameninţat, niciodată, înainte de venirea
acestor bazee şi trupe străine, ci numai după ce ele au venit, ne-a
spus, de mai multe ori, că prezenţa lor, aici, în România, este o
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Este exact ceea ce le trebuie transnaţionalilor pentru a ne ţine
statul în captivitate, pentru a ne fura capitalul, pământul şi
veniturile pe care le creem prin munca noastră
Din această menghină nu putem scăpa decât făcând ce au făcut
islandezii, care s-au
au UNIT, au alungat cozile de topor de la
conducerea statului naţional, au alungat mafia financiară
transnaţională din ţară şi au adoptat o Constituţie care menţine
poporul UNIT şi care împiedică atât accesul cozilor de topor la
conducerea
nducerea statului naţional cât şi capturarea capitalului
naţional de către transnaţionali.

Românii sunt ținuți ÎN MOD
INTENȚIONAT
ȚIONAT cu Salarii de Mizerie
pentru a fi o forță
ță de muncă ieftină pentru
MULTINAȚIONALELE
ȚIONALELE STRĂINE
La 20% la sută dintre românii care muncesc nu le ajunge
salariul ca să-și
și acopere cheltuielile lunare Mai mult, cifra
reală a șomajului e de 49.5% (aprox. 5,2 milioane). Desigur
o parte din acești
ști șomeri ascunși de autorități, muncesc ce
pot pe la țară ca să nu moară de foame.

R

omânii sunt ținuți ÎN MOD INTEN
INTENȚIONAT cu
Salarii de Mizerie pentru a fi o forță
for de muncă
ieftină pentru MULTINAȚIONALELE
ȚIONALELE STRĂINE.
Salarii de MIZERIE de 300-450
450 de euro în toate regiunile
țării.
Românii, sunt alături de Bulgari, cei mai prost-plătiţi
prost
locuitori ai Uniunii Europene,
pene, relevă cifre făcute publice de
site-ul de profil ECONOMICA.
Mulţi români trăiesc dintr-un
un salariu mizer din care nu pot nici
măcar să îşi acopere cheltuielile de bază.
Iar cifrele oficiale demonstrează asta, românii ocupând primul
loc din Uniunea Europeană
opeană din acest punct de vedere.
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Aproape 20% dintre angajații din România nu câștigă un
salariu suficient pentru a-și asigura traiul, atrage atenţia
Comisia Europeană (CE).

În același timp, un angajat dintr-un hipermarket german
încasează lunar un salariu de 3.167 de euro brut pe lună, adică
de aproape 8,5 ori mai mare decât cel din România.

Cu alte cuvinte 20% DINTRE ROMÂNI, DEȘI MUNCESC
DIN GREU O LUNĂ DE ZILE, NU LE AJUNG BANII
DIN SALARIU NICI MĂCAR SĂ MÂNÂNCE.

În Franța un casier câștigă 1.733 de euro brut pe lună, adică de
4,6 ori mai mult decât la noi.
Diferențe evidente sunt și față de Polonia sau Ungaria.

După România, Grecia (15%), Italia şi Spania (câte 12%)
înregistrează cele mai ridicate procentaje de adulţi care au un
loc de muncă, dar trăiesc la limita sărăciei, faţă de 9% la nivelul
UE, potrivit raportului pregătit de Directoratul pentru ocuparea
forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune din cadrul CE.
Mai mult, situația e și mai gravă cu privire la LIPSA ACUTĂ A
LOCURILOR DE MUNCĂ
CIFRELE ȘOMAJULUI DIN ROMÂNIA SUNT
COMPLET FALSE: SE NUMĂRĂ ÎN MOD MINCINOS
DOAR CEI CARE SUNT ÎNREGISTRAȚI OFICIAL CA
ȘOMERI
Dacă numărăm cam 5,5 milioane de pensionari și vreo 5,3
milioane de salariați, la care adăugăm în jur de 1,7 milioane de
tineri sub 18 ani – foarte puțini datorită declinului demografic,
și scădem aceste cifre dintr-un total de 18 milioane de cetățeni
câți au mai rămas în țară din 22,5 de milioane care erau în 1989,
obținem o cifră reală a șomajului de 5,2 milioane de șomeri (18
– 5,8 – 5,3 -1,7 = 18 – 12,8 = 5,2).
Din populația activă a țării șomajul real e de 49.5% ( 5,2 / (5,2
+ 5,3) * 100 = 5,2 / 10,5 * 100 = 49.5% ).
Desigur o parte din ei mai muncesc ce pot pe la țară ca să nu
moară de foame.
Românii câștigă de câteva ori mai puțin în comparație
cu angajații statelor din Europa Centrală și de Est.
Astfel, români sunt codașii Europei la capitolul câștiguri din
salarii, potrivit zf.ro.
Asta în timp ce, prețurile la benzină și la motorină sunt mai
mari în România decât în Germania şi în Austria.
Asta în timp ce, prețurile la utilități, la alimente și la electronice
sunt similare cu cele din Uniunea Europeană.
Practic românii sunt SCLAVI PE PLANTAȚIE în propria
lor țară.
Un casier dintr-un hipermarket din țara noastră câștigă un
salariu mediu brut de 375 de euro pe lună, adică circa 270 de
euro net.
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La Varșovia un casier câștigă cu 26% mai mult decât un casier
din București,
în timp ce la Budapesta un casier câștigă cu 13% mai mult decât
unul român.
Mai jos, tabelul complet cu salariile medii nete pe judeţe (în
ordine descrescătoare). Ca să ajungeţi mai repede la Vâlcea sau
la Neamţ, de exemplu, unde sărăcia e mare, răsturnaţi
clasamentul cu susul în jos…
Lista salariilor medii NETE pe judeţe în ordine descrescătoare:
Bucuresti – 2882 RON
Ilfov – 2423 RON
Cluj – 2219 RON
Timis – 2188 RON
Arges – 2101 RON
Gorj – 2083 RON
Prahova – 1989 RON
Iasi – 1954 RON
Brasov – 1907 RON
Sibiu – 1889 RON
Constanta – 1869 RON
Olt – 1859 RON
Galati – 1854 RON
Dolj – 1803 RON
Mures – 1781 RON
Arad – 1769 RON
Dambovita – 1752 RON
Bacau – 1705 RON
Alba – 1701 RON
Tulcea – 1677 RON
Mehedinti – 1677 RON
Giurgiu – 1656 RON
Hunedoara – 1637 RON
Calarasi – 1610 RON
Ialomita – 1608 RON
Botosani – 1592 RON
Satu Mare – 1590 RON
Suceava – 1583 RON
Salaj – 1573 RON
Braila – 1568 RON
Buzau – 1567 RON
Teleorman – 1560 RON
Maramures – 1558 RON
Caras Severin – 1553 RON
Vaslui – 1529 RON
Vrancea – 1528 RON
Bihor – 1527 RON
Bistrita Nasaud – 1509 RON
Neamt – 1492 RON
Covasna – 1489 RON
Valcea – 1486 RON
Harghita – 1415 RON
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Grafic cu Salariile minime din Europa – România e la coadă cu
bulgarii, albanezii şi macedonenii – suntem ținuți intenționat să
fim muritori de foame. Uitați-vă
vă la Turcia, de exemplu, unde
salariul minim e mai mult decât dublu față
ță de cel de la noi, în
timp ce pe vremea lui Ceauşescu erau sub noi, ca acum să fie
înaintea Poloniei, care e şi ea la aproape dublu fa
față de noi. Şi
vine presa progresistă de la noi şi de aiurea şi unul ca Băsescu
să-l înjure pe Erdogan că “şi-aa nenorocit poporul”.
(Fluierul.ro)

«Occidentul

a preluat România în NATO
şi UE şi, în numai zece ani, cu o viteză
inimaginabilă la scară istorică,
a terminat-o!»
Ilie ȘERBĂNESCU

fostelor dar şi actualelor colonii devenite periferii de sine
stătătoare cu numele. Este, în ansamblu, produsul unei
administraţii eficiente! Uitaţi-vă
vă la România! Până spre anul
2000 nici n-aa existat pentru Occident. Nu o considera îîn sfera sa
de influenţă.
În contextul slăbiciunilor Rusiei din aceea perioadă, Occidentul
a schimbat foaia. A preluat România în NATO şi UE şi, în
numai zece ani, cu o viteză inimaginabilă la scară istorică, a
terminat-o! I-aa luat sub control resursele naturale,
na
distribuţiile
de energie, băncile, pădurile, pământurile, industriile care îi
erau de folos (pe restul dându-le
le la fier vechi), retailul, întregul
rulaj al banului. N-aa mai rămas nimic important (strategic cum
se spune) în mâna românilor! Din punct
punctul de vedere al
controlului economic, românii au ajuns străini în propria ţară:
un exemplu, pentru cărţile de istorie, de cucerire cu eficienţă de
către străini a unui teritoriu, chiar dacă încă numit ţară!
Dacă Rusia – a cărei ameninţare este abil întreţinută
întreţ
de
occidentali, în timp ce colaborează copios cu aceasta – ar
încerca să treacă la cârma economiei din România, ar trebui să
plătească sub formă de compensaţii investitorilor occidentali
poate cât nici nu face, căci aceştia, pe ce au dat vreo 10 mili
miliarde
de euro, îi vor cere vreo 100 miliarde de euro. Aşa că, în
privinţa unor asemenea scenarii, mai uşor cu pianul pe scări!
România nu este Crimeea! Pentru că a trecut mai întâi pe la
occidentali, care i-au
au luat tot caimacul!

Gazul românesc – emblema trădării
t
naționale
ționale
În condiţiile realităţilor încurcate din zilele noas
noastre,
cine şi de cine protejează este foarte greu de stabilit. Pentru
ţările slabe, de la periferii sau de la întretăierea puterilor,
nici nu ştii care administraţie străină este mai rea: aceea
eficientă sau aceea mai puţin eficientă?
ctualmente, când tensiunile
nsiunile geopolitice ss-au întărâtat
atât de aprig după anexarea Crimeei de către Rusia, este
extrem de interesant şi de relevant să se ia aminte la
câteva experienţe din istorie.

Ilie ŞERBĂNESCU

A

Administraţia rusă a fost una slabă şi ineficientă, deşi Rusia a
fost puternică
ică şi victorioasă. A cucerit teritorii, a avut sfere de
influenţă şi control extinse. Pe unde a fost a cheltuit însă resurse
uriaşe. A adus cum se spune bani de acasă pentru aa-şi menţine
controlul şi influenţa! Vietnam, Etiopia, Angola, Cuba,
Afganistan sunt
unt afaceri politice şi militare de putere şi prestigiu,
dar afaceri financiare eşec. Nici în Europa de Est, Rusia nn-a
realizat vreo afacere din punct de vedere economic. A furnizat
materii prime, pe care le putea plasa oriunde în lume,
lume primind la
schimb din Europa de Est, mărfuri care, calitativ,
calitativ nu puteau fi
plasate în Occident.
Controlul rusesc în Europa de Est n-aa distrus economia locală,
i-a întârziat dezvoltarea sau poate n-aa racordat
racordat-o la progresul
tehnologic, dar n-a desfiinţat-o. La antipozi, s-au
au situat influenţa
şi controlul britanic sau olandez. Imperiul britanic nn-a adus bani
de acasă, ci a dus bani acasă! A trăit pe seama teritoriilor
cucerite, le-aa extras seva sistematic şi masiv. Chiar şi după ce
le-a eliberat politic! Occidentul întreg trăieşte
eşte şi acum pe seama
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Când, la mijlocul anului 2018, a ajuns să se discute în
Parlament problema gazului din Marea Neagră, deja nu
mai era nimic de făcut!

R

ăul fusese făcut de mult. Și, în 2018, în Parlament nu se
discuta cumva, așa cum erau tentați
tenta unii să creadă și
cum trădătorii de neam și țară se străduiau aa-i convinge
să creadă, regimul de ansamblu privind exploatarea offshore a
gazelor, ci de fapt fiscalitatea acestuia.
Gazul extras din Marea Neagră nu mai apar
aparținea de mult
românilor,
ânilor, respectiv de la concesionarea perimetrelor marine în

Lohanul nr. 46, decembrie 2018

actualitate
care s-au găsit gazele. Să nu delirăm cumva! Nu există
concesiuni doar pentru explorare și prospectare. Concesiunile
sunt de explorare, prospectare și exploatare. Pur și simplu,
pentru că cel care investește bani serioși spre a face explorări și
prospecțiuni și deține și tehnologiile corespunzătoare vrea să fie
sigur că, dacă găsește, poate trece la exploatare! Altfel nu vine!
Este exclus să cheltuiască bani cu explorări și prospecțiuni și,
dacă eventual a găsit hidrocarburi, să vină altul, indiferent cine,
să tragă foloasele prin exploatare! Să fie clar: gazul din Marea
Neagră nu aparține românilor, ci concesionarilor. Aceștia au
drept exclusiv să-l utilizeze cum doresc și să-l vândă cui
doresc! România, dacă vrea ceva din acest gaz, trebuie să-l
cumpere la prețul pretins de proprietarul concesiunii. Și să fie
de asemenea clar: pentru ca regimul concesiunilor (și prin
implicație al redevențelor) să opereze, România, la indicațiile
externe de rigoare, a fost nevoită să modifice legi care, să nu ne
dăm după plop!, trebuiau să încalce Constituția, care prevede
negru pe alb că resursele subsolului sunt proprietate publică a
statului român. Or, acordarea unei concesiuni implică transferul
folosinței resursei către concesionar, la libera lui alegere. Acest
transfer s-a făcut prin șiretlicul priorității legilor zis europene
asupra legilor naționale. Și cu asta, basta! Reglementările
privind concesiunile/redevențele (taxele pentru concesionare)
sunt formulate și impuse de cei ce n-au resurse, dar care sunt
puternicii lumii. În Parlament s-a discutat, nu numai ca
metaforă, dar foarte practic, doar dacă statul român va lua din
redevențe 2 lei sau 3 lei pentru această afacere. Și hai să fim
serioși și să admitem că n-avea nici o importanță și dacă era
vorba de 3 lei sau de 2 lei! Și cu 3 lei, România și românii se
aleg tot cu mai nimic, față de tezaurul reprezentat de gazul (zis
românesc) din Marea Neagră.
Condiția impusă prin lege a desfacerii în România a cel puțin
50% din gazul extras – față de care, vai!, concesionarii s-au
arătat atât de nemulțumiți – nu schimbă cu ceva faptul esențial
că, oricare ar fi aceia, consumatorii din România vor trebui să
plătească gazul, nu statului român ca reprezentant al poporului
român (fost) posesor al gazelor, ci concesionarului. Mai direct
spus, românii vor trebui să cumpere de la alții propriile resurse.
În rest, concesionarul LukOil este liber, dacă își va construi
conductă, să expedieze gazul exploatat direct în Rusia sau să-l
asocieze traseelor care duc gazele rusești spre Europa
occidentală, iar concesionarul Exxon poate, cu aceeași condiție
a construcției unei conducte, să dirijeze gazul spre orice țărm
apropiat, de pildă, la o stație de lichefiere. Doar OMV și-a făcut
deja rost de conductă cu ajutorul UE. Se numește BRUA
(Bulgaria, România, Ungaria, Austria). De la Tuzla până la
granița cu Ungaria s-a trecut deja la construcția unei conducte –
să precizăm, conductă separată, subliniem, separată, față de cea
curentă pe care operează Transgaz – și, atenție mare!, cu
excepția unui tronson finanțat din fonduri europene, va fi plătită
de consumatorii români din creșterea tarifelor! Ei vor suporta în
final 60% din costul pentru cei aproape 800 km de conductă
nouă de pe teritoriul românesc. Cât vor plăti până la urmă
consumatorii români în viitor? Cumva mai puțin decât acum
pentru că s-au descoperit gaze „românești” în Marea Neagră?
Nu, nicidecum! Deja prețul gazelor românești pentru
consumatorii români s-a mărit cu 50% din 2014 doar pentru că
așa a vrut Comisia de la Bruxelles! Procesul este numit la
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Bruxelles liberalizarea pieței. Ce fel de economie de piață o fi în
capul comisarilor de la Bruxelles, deoarece în România,
împotriva oricăror reguli ale cererii și ofertei, prețurile au
crescut, deși consumul de gaze a tot scăzut?! Calendarele de
creșteri de prețuri nu țin cont de nimic altceva decât de așa-zisa
nevoie de a se alinia prețurile în UE, de fapt de a le asuma pe
cele plătite de economia dominantă din UE, respectiv
Germania, furnizorului dominant care este Rusia. O spurcăciune
à la Bruxelles! Că nu se ține cont de greutatea cu care atârnă
factura la gaze în veniturile consumatorilor (de departe cel mai
greu în cazul românilor), mai treacă-meargă, dar că nu se ține
seama dacă ești posesor sau nu de resurse, asta este strigător la
cer! După creșterile fără încetare ale tarifelor, românii au
pierdut deja orice avantaj că le-a lăsat Dumnezeu niște resurse
de gaze! Mai mult, prețul de referință la gaze în România a fost
stabilit a fi cel de pe bursa de gaze de la Viena, ceea ce va băga
în spirală prețurile de pe piața românească, întrucât acestea nu
vor mai avea nicio legătură cu producția și desfacerea internă.
Cu ajutorul colonialismului austriac, dar și cu al
colaboraționismului autohton, românii vor plăti mai mult pe
gaze (zis românești). Unii naivi de pe traseul românesc al
BRUA s-au bucurat că vor putea și ei să se conecteze la
conductă, scăpând de încălzirea cu lemne. Săracii, n-au înțeles
că gazul din BRUA nu este al României și că Transgaz, care a
aranjat exproprierile pentru conductă, n-are niciun drept să
hotărască vreo conectare. Totul trebuie înțeles în cheia
stăpânilor. OMV, stăpân în domeniu în România, și-a
comunicat în 2018 strategia: vrea să devină mare furnizor de
gaze regional, bazându-se pe resursele românești din Marea
Neagră, strategie din care România nu se alege cu nimic. Să fie
oare întâmplător faptul că OMV și-a început anul 2018 – an
decisiv și pentru anunțarea debutului exploatărilor din Marea
Neagră – scoțând din dispozitivul executiv al companiei Petrom
toți românii care mai erau pe acolo, în frunte cu Mariana
Gheorghe, CEO-ul Petrom, și cu șeful departamentului care
avea în grijă tocmai exploatările la mare adâncime din Marea
Neagră?!
Pe ce mizează OMV în realizarea strategiei stabilite? Pe
aceleași lucruri pe care mizează și Ungaria în intervenția
aparent ciudată pe care a avut-o exact când politicienii români,
întârziați înainte de toate într-ale mentalului, își făcuseră în
sfârșit timp să discute fiscalitatea offshore din Marea Neagră!
Pe aservirea totală a României, pe lipsa oricărei reacții din
partea acesteia la terfelirea elucubrantă a intereselor ei minime.
Mai concret, că, în starea jalnică în care a adus-o colonialismul
colectiv vest-european și colaboraționismul trădător intern, nu
mai are ce să facă, din păcate, cu gazul din Marea Neagră, care
i-a devenit de fapt o pacoste și nu o mântuire? După ce a plasat
în forță, la o licitație organizată de Transgaz, două companii pe
care le controlează (una de stocare a gazului și alta de negociere
pe piață a gazului), care au rezervat împreună întreaga
capacitate de transport a viitoarei conducte pe 15 ani, începând
din 2022, statul maghiar a trimis la București un reprezentant al
transportatorului de gaze din Ungaria, „să ia legătura cu presa”.
Acesta a jucat cartea jignirii și umilirii României, pe baza însă a
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unui fapt cu totul și cu totul real. „Nu puteți consuma gazele în
România – a spus dl Kristof Terhes. Nu aveți
ți petrochimie, nu
aveți industrie, nu știu de ce ați închis petrochimia. Ce să faceți
acum cu gazele?! Un mare foc?! Nu aveți
ți altceva de făcut decât
să-l vindeți!” Ce să-i replici dlui Terhes?

Am depășit Franța! România – cel mai
mare producător de porumb din UE!
Cel mai mare producător
roducător de porumb din Europa!
România domină în acest an piaţa europeană a porumbului,
cu o recoltă de 14,5 – 15 milioane de tone, cu mult peste cele
11,8 milioane de tone de porumb care vor fi recoltate în
Franţa,
arată
estimările
Asociaţiei
Generale
a
Producătorilor de Porumb (AGPM) din Franţa, citate de Le
Monde.
„Ţara lui Dracula vampirizează piaţa europeană a porumbului,
sau, cel puţin, o domină..”, scriu jurnaliştii francezi, cita
citați de
Mediafax. Presa franceză mai spune că România a câştigat
coroana principalului producător european de porumb,
detronând Franţa, marele premiu fiind exportul de porumb.
Producătorii francezi au avut de suferit din pricina inundaţiilor
din primăvară, urmate de secetă în vară, randamentul scăzând
de la 10,3 tone la hectar în 2017 la 9,3 tone în acest an.
Agricultorii francezi au pierdut echivalentul a 50.000 de hectare
de porumb din cauza secetei, plantele fiind folosite ca furaje.

În perioada elenistică, geografia s-aa dezvoltat într
într-un ritm
accelerat, în principal datorită lui Posidonius și Eratostene.
Cunoașterea geografică a antichității
ții ss-a dezvoltat la cel mai
înalt nivel în epoca de maximă expansiune a Imperiului Roman,
după care a stagnat secole la rând. În secolul II d.Hr. a fost
realizată o hartă a lumii de către Ptolemeu, care a fost utilizată
până târziu,
iu, în Evul Mediu. În opinia lui Ptolemeu, Pământul se
afla în centrul Universului iar toate celelalte corpuri cere
cerești,
inclusiv Soarele, s-ar
ar fi rotit în jurul acestuia. Au trebuit să
treacă numeroase secole, până la invalidarea acestei teorii.
Oricum, la vremea sa Ptolemeu era foarte avansat, în concepții,
concep
comparativ cu nivelul de cunoaștere
ștere a Pământului la care se
aflau unele popoare, cum ar fi chinezii (care au renunțat
renun foarte
târziu la ideea că Pământul ar fi plat).

Anul trecut, România a recoltat 14,5 milioane de tone de
porumb, situându-se pe locul 1 la suprafaţa cultivată şi pe locul
2 la producţia realizată, după Franţa. La floarea-soarelui
soarelui însă, în
2017, România a ocupat locul I în Europa atât la suprafaţa
cultivată, cât şi la producţia realizată, la grâu – locul 5 la
suprafaţa cultivată, după Franţa, Germania, Polonia, Spania şi la
producţia realizată, după Franţa, Germania, Regatul Unit şi
Polonia, la cartofi – locul 4 la suprafaţa cultivată după Polonia,
Germania, Franţa şi locul 6 la producţia realizată, după
Germania, Polonia, Franţa, Olanda, Regatul
ul Unit.

«Imago Mundi» – un artefact babilonian
considerat cea mai veche hartă din lume
Cele mai vechi hărți ale lumii, care s-au
au mai păstrat
până în zilele noastre, datează dintr-oo antichitate nu foarte
îndepărtată și, în cele mai multe cazuri, porneau
rneau de la o idee
greșită,
șită, pe care azi o numim „teoria pământului plat”.

P

rimele hărți la realizarea cărora s-a ținut seama că
Pământul este un corp sferic au apărut în epoca elenistică.
Anterior, în secolul VI î.Hr., Pitagora a a formulat opinia
că pământul
ântul ar avea forma unei sfere, în vreme ce mai târziu, în
secolul IV î.Hr., Aristotel a și adus argumente în acest sens.
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O imagine babiloniană a Pământului,, numită (în modernitate)
Imago Mundi și care datează din secolul VI î.e.n., este
considerată cea mai veche hartă a lumii (dintre cele descoperite
până acum). Confecționată într-oo epocă în care cei mai mulți
mul
dintre învățații
țații popoarelor considerau că Pământ
Pământul este plat iar
cerul ar fi un fel de cupolă, harta prezintă modul în care
babilonienii vedeau lumea. Artefactul constă într
într-o tăbliță de
lut, parțial
țial deteriorată, ce conține și inscripții cuneiforme, în
afară de imagine. Obiectul provine, probabil, de la Sippar,
Mesopotamia (pe teritoriul de azi al Irakului), și este expus la
Londra, în British Museum.
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Un aspect care este necesar să fie evidențiat
țiat în legătură cu harta
Imago Mundi realizată de babilonieni, este că, de
deși nu prezintă o
delimitare clară între ținuturile de legendă și cele reale, precum
și în pofida faptului că lipsesc elemente și țări importante
(cunoscute babilonienilor), Pământul a fost reprezentat sub
forma unui disc. Aceasta ar putea fi o (re)cunoa
(re)cunoaștere sau o
anumită intuiție a formei sferice a planetei noastre, cu toate că
istoria oficială pretinde că babilonienii ar fi crezut cu tărie în
teoria Pământului plat, la vremea realizării obiectului (secolul
VI î.e.n.). Se poate, însă, ca discul să fi fost o firească
reprezentare bidimensională,
ală, pe un suport plan, a unui corp
sferic. Dacă așa
șa au stat lucrurile, înseamnă că învățații
babilonieni știau deja care este forma planetei ce ne găzduiește.

Satul Dwarfilor, unul dintre cele mai
ciudate sate din lume: Majoritatea
locuințelor au camere care
are nu depă
depășesc
140 de cm în înălțime
Într-un colțț îndepărtat din sudul Iranului, lângă granița
cu Afganistan, este un sat care până în urmă cu aproximativ
un secol a fost locuit de oameni de statură foarte mică.

D

intre cele aproximativ două sute de case din pietre și lut
care alcătuiesc satul, 70 sau 80 au un tavan care nu
depășește
șește înălțimea de 1,40 metri. Aceste locuințe nu
au doar o înălțime
țime mai mică de doi metri, ci și niște uși pe
măsură, iar satul este străbătut de poteci înguste, ceea ce ii-a
făcut pe cercetătorii occidentali să numească aașezarea „Satul
Dwarfilor”, după piticii din mitologie.

Oamenii din Makhunik trăiau în izolare aproape totală de restul
țării. Regiunea era uscată, pustiită și stearpă, ceea ce făcea
aproape imposibilă dezvoltarea
ea agriculturii. Laptele de capră,
carnea, orzul și un fruct numit „jujube” erau cam singurele
surse de hrană în această zonă. Malnutriția
Malnutri
a contribuit
semnificativ la deficitul de înălțime
țime al locuitorilor. Izolarea a
forțat
țat oamenii să se căsătorească între
într ei, ceea ce a dus la o
diminuare și mai mare a staturii în rândul urmașilor lor.
Înălțimea
țimea redusă nu a fost singurul motiv pentru care acești
oameni au construit case mai mici. Casele mici însemnau mai
puține
ține materiale de construcție, erau mai ușor de încălzit
în
și se
amestecau lesne cu peisajul, făcându-le
le mai greu de observat de
către popoarele invadatoare.
La mijlocul secolului al XX-lea,
lea, regiunea a început să se
dezvolte prin construirea de drumuri, ceea ce a permis ca
alimentele sănătoase să ajungă în zonă, fapt ce a dus la o
creștere
ștere semnificativă în înălțime a noilor generații.
Majoritatea celor 700 de locuitori din Makhunik au acum o
înălțime
țime medie. Au trecut ani de când au părăsit locuințele
strămoșești și s-au
au mutat în case din cărămidă. Dar, în afară
a
de
casele și de înălțimea lor, nimic nu s-aa îmbunătățit
îmbunătă pentru acești
săteni. Viața
ța este încă dură, iar agricultura mai săracă din cauza
secetei permanente. Cei mai tineri merg în orașele
ora
din apropiere
pentru a lucra, iar femeile se ocupă cu îngrijirea
îngrijire gospodăriilor.
Arhitectura și moștenirea unică a satului Makhunik reprezintă
un potențial
țial bogat pentru turism, pe care locuitorii speră ca într
întro bună zi să fie capabili să-ll exploateze la adevărata sa valoare.

Căsătoriile între rude, dieta săracă și apa de băut plină cu
mercur au dus la modificarea ADN-ului
ului locuitorilor din
Makhunik într-un mod neașteptat. Aceștia
știa aveau în trecut o
înălțime
țime cu cel puțin jumătate de metru mai mică decât restul
iranienilor.
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Itinerar în Nordul Italiei

cauza unor zvonuri, precum că trupul sfântului nu ss-ar mai afla
acolo, prin ordinul Papei, s-aa deschis din nou mormântul,
găsindu-se
se neputrezite şi cartilajele laringiene.

Prof. dr. Vicu Merlan - Huşi
Având oportunitatea de a călători în vara anului 2018,
în nordul Italiei, am realizat mai multe călătorii şi expediţii,
în această regiune bogată a ţării. Astfel am vizitat Padova,
Veneţia, Treviso, Caorle, Castelfranco şi Alpii Dolomitici ai
Italiei.

A

vând cazarea asigurată la Noale, orăşel de mărime
medie, situat între Padova, Veneţia şi Treviso, am
putut străbate cu automobilul, toată regiunea
dimprejur. Am urmărit să vizitez centrele istorice, cele
spirituale cât şi vârfurilee semeţe ale Alpilor italici. Cu aceştia
eram familiarizat încă din 2017, când fiind în sudul Franţei, am
efectuat două expediţii în Alpii francezi, un sinclinal aflat între
Montelimar şi Crest numit Les Trois Becs.

Centrul orăşelului Noale
Primul reper l-a constituit Padova.

Pe urmele Sfântului Anton de Padova
De la Noale la Padova sunt circa 20 de km, distanţă
parcursă atât pe ruta ocolitoare a autostrăzii cât şi prin comune.
Punctul principal de atracţie al turiştilor îl constituie Biserica ce
adăposteşte mormântul Sfântul Anton de Padova. O catedrală
impunătoare, cu o istorie diversă, însă nu mai mare decât
Catedrala Sf. Giuliana din acelaşi oraş. Catedrala Sfântului
Anton, a fost ridicată după moartea sfântului catolic, adică pe la
1231. Sfântul Anton a fost înmormântat în bisericuţa Santa
Maria Mater Domini la 1231, însă la 8 aprilie 1263 corpul
sfântului este transferat la o nouă bazilică. Deschizându
Deschizându-se
sicriul, i-aa fost găsită neputrezită limba, iar în anul 1931, cu
ocazia sărbătoriri a 750 de ani de la moartea sfântului, dar şi din
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Basilica Sfântul Anton de Padova
Limba, mandibula şi cartilajele sunt păstrate în osuarul Capelei
Relicvelor din extremitatea estică a bisericii Sf. Anton, alături
de alte relicve ce au aparţinut altor sfinţi catolici.

Altarul Basilica Sfântul Anton de Padova
Mormântul Sfântului Anton
on se află în partea stângă a basilicii,
din zona centrală. Fiind în timpul unei liturghii religioase,
credincioşii catolici erau aşezaţi pe băncile din partea centrală,
iar turiştii, ce vin necontenit în pelerinaj la mormântul sfântului,
se deplasează pe lateral, făcând un ocol interior al bisericii,
chiar prin spatele altarului, unde se află şi Capela Relicvelor.
Aici, spre ieşire, fiecare pelerin primeşte, în limba ţării sale, o
iconiţă cu imaginea sfântului ce-ll are în braţe pe micuţul Iisus.
Am avut surpriza
rpriza să constat că, cel care dăruia iconiţele, era un
student
român, aflat în practică, venit de la Roman.
Terminându-şi
şi practica pe ziua respectivă, ne
ne-a însoţit prin
biserică, povestindu-ne
ne diverse istorioare şi miracole despre
Sfântul Anton de Padova. Sfinţenia şi modul de viaţă auster pe
care Sfântul Anton de Padova l-aa consacrat lui Iisus şi maicii
sale, fiind venit din Portugalia, în urma unei viziuni, au
impregnat adânc, cu o substanţă alchimică, locurile în care a
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trăit şi s-a osârdit de-a lungul vieţii sale spirituale, iar cel care-i
calcă urme este metamorfozat spiritual, în funcţie de puterea
credinţei sale.

La mormântul Sfântul Anton de Padova
În apropierea gazdei noastre locuiau o familie de români din
Satu Mare, cu care ne-am împrietenit repede. Fiind de religie
greco-catolică, aceştia frecventau biserica catolică. Afinităţile
spirituale nu au graniţe.

Camposanpiero – locul unde a predicat şi a avut
numeroase viziuni Sf. Anton
Ghidaţi de aceşti am ajuns la Camposanpiero, localitate
importantă pentru pelerinii catolici – locul unde a predicat şi a
avut numeroase viziuni Sf. Anton, cu Iisus pruncul, Maica
Domnului etc. Pe locul chiliei unde s-a rugat necontenit sfântul,
s-a ridicat o biserică impunătoare, ce a încorporat chilia de
altădată. I-am păşit pragul, cu emoţia magnifică a revelaţiei
divine pe care acesta a avut-o, trăind în tăcere sfinţenia
solitudinii, a extazului mistic prin care sfântul a experimentat-o
la acea vreme.

Chilia unde a trăit şi s-a rugat
Sf. Anton de Padova
De aici ne-am deplasat la o altă bisericuţă, ridicată în cinstea
Sfântului Anton, acolo unde pe locul altarului de astăzi, exista
în vremea aceea, un nuc, de unde predica sfântul, locul în care
s-au făcut numeroase vindecări miraculoase asupra unor creştini
credincioşi ai vremii.

Camposanpiero - Locul în care, Sf. Anton de Padova, a
făcut numeroase vindecări miraculoase
Tot din acest loc Sfântul Anton, a fost transportat, când era
foarte bolnav, simţindu-şi sfârşitul misiunii sale, spre Padova.

Veneţia – paradisul Italiei
Deoarece oraşul Veneţia este destul de aglomerat, iar
maşinile nu au acces prin oraş, am plecat din Noale cu trenul,
tren care pătrunde pe insulă, până la Canal Grande. De aici,
având drept ghid pe vecinul Nelu, din Baia Mare, care lucrează
ca electrician de mulţi ani la Veneţia, am luat-o pe jos spre
Piaţa San Marco.
Din punct de vedere geografic, Veneţia face parte dintr-o zonă
lagunară, alcătuită din mai multe insule, despărţite de o mulţime
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de canale mici, cel mai mare fiind Canal Grande (ce le leagă
prin trei mari poduri).

Fiind în plin sezon, pentru a evita aglomeraţia sufocantă, am
plecat dis-de-dimineaţă, astfel încât la ora 7 eram la Veneţia.
Am vizitat Basilica San Marco, contemplând mozaicurile
aurite multicolore, de un realism de invidiat, alături de vitraliile
scenice, de statuetele cu o mulţime de personaje biblice, cu
Iisus, Maica Domnului, arhangheli protectori etc.; toate la un
loc te scot din contextul real şi te duc în vremurile de demult ale
Veneţiei.

Pod peste Canal Grande - Ponte di Rialto
Pe canale se circulă cu şalupe, gondole etc. Practic, din 50 în 50
de metri străduţele înguste sunt intersectate de canale, pe care le
traversezi pe podeţele cvasitriunghiulare, uşor arcuite, pentru a
facilita circulaţia bărcilor şi gondolelor. De jur împrejurul
Veneţiei, imediat ce treci de oraşul Mestre (ce se leagă de
Veneţia printr-un pod de cale ferată şi şosea), se pot vedea mici
insuliţe cu verdeaţă, unde în trecut erau amplasate tunurile ce
protejau Republica Veneţia de orice intrus. În apropiere se pot
distinge insulele locuite precum: Gidecca, Sf. Giorgio, Sf.
Elena, Murano (de unde provine celebra sticlă de Murano, cu
exponate de vânzare în toată Italia). Urcând în turnul din Piaţa
San Marco, am constatat că oraşul nu are o suprafaţă
impresionantă, fiind de mărimea unui orăşel mic din România,
în schimb densitatea urbană este de invidiat. Străzile înguste,
bine marcate, sunt de tip labirint. Dacă nu dispui de o hartă sau
GPS, te poţi orienta cu ajutorul indicatoarelor care te ghidează
spre două repere importante: Gara şi Piaţa San Marco.

Cupola de la intrare
Basilica este considerată de specialişti o carte alchimică, cu
simboluri greu de pătruns pentru lumea profană, o adevărată
Notre Dame a Italiei, poate chiar mai fastuoasă în dantelării
picturale şi chiar mai apropiată de creştinismul ortodox. În
interior pot fi văzute icoane cu Maica Domnului, scene biblice
din Noul Testament, apostoli etc, multe asemuindu-se cu cele
din bisericile ortodoxe. Catapeteasma, prezintă la un anumit
nivel, pe cei 12 apostoli, sculptaţi, sub forma unor statuete, dar
aici mai apar în plus două personaje biblice: Sfânta Magdalena
în dreapta lui Iisus, iar în stânga încă un alt apostol. Zona
Altarului este presărată cu icoane şi fragmente de moaşte, în
casete mici aurite (relicve).

Basilica San Marco
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În zona Altarului, pentru câţiva euro, pot pătrunde atât bărbaţi
cât şi femei, desacralizându-se întreaga zonă, totul fiind
transformat ca o vizită la un muzeu.

Majoritatea picturilor cuprind scene biblice, dar şi bătălii,
întruniri, personaje istorice: papi, regi, duci, aristocraţie de
diverse nivele, oameni de ştiinţă etc. Se găsesc şi săli armuriere
cu arme specifice epocilor, iar într-o latură a Palatului, fosta
închisoare.

Interiorul Basilicii San Marco
Creştinii, care doresc să se roage, o pot face în partea stângă a
Altarului, unde există un altar mai mic, având în fundal icoana
Maicii Domnului, având posibilitatea să aprinzi şi lumânări.
De la Basilica San Marco, ne-am deplasat la Turnul Pieţii,
unde am admirat clopotele şi priveliştea magnifică a Veneţiei şi
a insulelor dimprejurul acesteia.

Palatul Dogilor
După această vizită de câteva ore, încărcată de istorie şi cultură,
ne-am deplasat pe faleza joasă, de unde plecau ambarcaţiuni de
diverse tipuri, spre insulele din jur, sau chiar spre destinaţii
îndepărtate. Deoarece timpul se scursese nemilos, fiind ora
16.00, muzeele s-au închis. Am admirat pe dinafară: Muzeul
Marinei, Basilica Della Salute etc.

Piaţa San Marco, văzută din Marele Turn
Următorul edifiu l-a constituit Palatul Dogilor. O clădire cu trei
etaje. La parter pot fi admirate numeroase exponate, din piatră
sau lemn, sculpturi din bronz, capiteluri, gondole de sute de ani
etc. Cei flămânzi, se pot ospăta la restaurantul din incintă.
La etajele următoare pot fi întâlnite Sălile Senatului, ale
Consiliului, ce au zugrăvite pe pereţi şi tavan, picturi imense,
realiste, executate de pictorii ce au aparţinut Şcolii Italiene.
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Curtea interioară a Palatului Dogilor
Fiind 400 C afară (fapt care făcea ca mai toţi turiştii să stea la
umbră), am apreciat totuşi grija autorităţilor, ca turiştii să
dispună de apă, la cişmelele împânzite în pieţe sau piaţete, unde
existau, încă din perioada medievală, fântâni ce alimentau
cetăţenii oraşului cu apă.
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La întoarcere spre Gară, ne-am oprit la impresionantul pod de
peste Canal Grande, numit Ponte di Rialto, care a fost construit
în anul 1591 de către arhitectul Antonio da Ponte.

Muzeul Leonardo da Vinci, unde am putut admira, invenţiile,
picturile, schiţele etc. celebrului inventator Leonardo da Vinci.

Tancul lui Leonardo da Vinci (sub forma unui car armat)
În fiecare an, la Veneţia, are loc Carnavalul Măştilor, timp în
care orice localnic sau turist, se deghizează în spatele unei
măşti, mască ce poate fi procurată de la orice magazin local.

Astfel erau expuse în copii, picturile: Monalisa, Îngerul şi
Madona, Cina cea de taină, Botezul Domnului Iisus, apoi
facsimilele şi schiţele anatomice ale trupului uman, schiţele
principalelor invenţii şi prototipul lor, realizat sub forma unor
machete din lemn sau fier (elicopterul, paraşuta, tancul (sub
forma unui car armat), bicicleta, roaba, abricul de tăiat
cherestea, rulmentul cu bile din lemn, şurubul din lemn,
scripeţii, cureaua de transmisie, barca cu palete, hidrobicicleta,
catapulta, mitraliera, colacul de salvare, schiurile, proiectilul,
tunul cu ghiulea din piatră, submarinul, aeroplanul, camera
oglinzilor etc.

Interiorul Palatului Dogilor – Sala Parlamentului
Cele mai atractive souvenir-uri sunt: măştile, obiecte din sticlă
de Murano, gondolele miniaturale, piesele ce reprezintă
microinvenţiile lui Leonardo da Vinci etc.
Deoarece nu reuşisem să vizităm toate basilicile şi muzeele din
Veneţia, după o săptămână, am revenit, profitând şi de vremea
ceva mai înnourată, atmosfera fiind mai răcoroasă.
Am urmat alte trasee, vizitând: Basilica Santa Maria
Glorioasa dei Frari, construită în secolul al XIV-lea, unde am
putut vedea lucrările lui Tiziano Vecellio, Donatelo G. Bellini
ş.a.
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Camera oglinzilor
Prin aceste descoperiri epocale, Leonardo da Vinci a fost un
mare inginer al epocii, artist, inventator, pictor, fiind în acelaşi
timp cel care a realizat primul atlas al corpului uman.
Ne-am continuat traseu la Basilica San Paulo, apoi la Basilica
San Salvador (un adevărat muzeu cu exponate picturale realiste
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realizate de Şcoala Italiană), Basilica San Zulian, Basilica S.
Moise (ce cuprinde în interior scene biblice cu un realism
cutremurător, avându-L ca personaj principal pe Dumnezeu –
Tatăl şi îngerii, pe Moise primind cele 10 tablete din piatră, cu
cele 10 porunci).

străinătate. De ex. Basilica San Vidal, găzduia, în cadrul unei
chorus cultura, o etapă de concerte, cu interpreţi veneţieni (în
zona altarului erau plasaţi interpreţii, iar publicul în naos şi
pronaos). Alături, într-o clădire impunătoare, era expusă
Galeria Academiei, având ca tematică: Canova, Hayez,
Cicognara, L-ultima gloria di Venezia.

Zona lagunară a gondolelor
Traversând canalele Veneţiei, am putut admira gondolele ce se
perindau de colo – colo, având turişti din toate colţurile lumii.
Unele gondole, aveau, la pachet, câte un solist vocal şi un
acordionist, producând o puternică emoţie artistică asupra
turiştilor, fiind aplaudaţi prelung de cei din jur. Fiind foarte
cald, sucurile şi îngheţata erau la mare căutare (italienii sunt
renumiţi prin gelanteriile lor).

Pe „uliţele” Veneţiei
Nu departe de Palatul Dogilor, dar dincolo de golful larg,
traversat de ambarcaţiuni, se află Basilica San Maria del
Rosario, construită între anii 1726-1743 de G. Massari. O
biserică mare de tip catedrală, cu statuia Maicii Domnului şi
pruncul Iisus în braţe, cu picturi celebre biblice, pe tavan, cu
coloane monumentale, arcade, statui etc. De aici ne-am deplasat
la Basilica della Salute, terminată în anul 1681, dedicată
penitenţei Fecioarei Maria.

Renumitele gondole ale Veneţiei
Ne-am continuat periplul spre Basilica San Maurizio, care la
acea vreme găzduia un muzeu al muzicii, dedicat geniului
muzical Antonio Vivaldi. Seara, o mulţime de biserici catolice,
găzduiau concerte de muzică clasică, susţinute atât de orchestre
celebre din Veneţia, cât şi din alte oraşe ale Italiei sau din
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Fiind prea târziu, nu am putut vizita şi Teatrul La Fenicie,
admirându-i arhitectura stufoasă şi realistă, pe dinafară.
Ne-am îndreptat spre Gară, rătăcindu-ne uneori, pe străduţele
înguste, dar cu ajutorul localnicilor, am ajuns în cele din urmă
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la linia de tren. Neavând imediat tren, ne-am dus pe scările din
faţa Gării, nu departe de Canal Grande, unde pentru o jumătate
de oră am admirat forfota de noapte a Veneţiei, un oraş inedit,
cu o frumuseţe aparte.

Am prins ultimul tren de la ora 22.00, spre Basano, prin Noale,
încheindu-se astfel excursia din 2018 la Veneţia.

De la Noale la Mare (Caorle)
Fiind duminică, sub ghidajul celor doi prieteni români, ne-am
deplasat, pe autostrada ce trece prin apropierea Veneţiei
(Mestre), pe litoralul Mării Adriatice, la Caorle, din Golful
Veneţiei. Caorle, este o staţiune litorală, de mărime medie, una
din seria staţiunilor adriatice, aşa cum le avem şi noi pe cele de
pe malul Mării Negre.

circa 50 de metri. Unde se bălăceau copii noştri dimineaţa,
acum era uscat. Aici am întâlnit români din Piatra Neamţ, aflaţi
la muncă în Italia de peste 20 de ani. Nişte oameni minunaţi,
cărora le era un dor nebun de ţară, sperând, ca în curând, să
revină definitiv acasă.

Bisericuţa Miracolelor de la Caorle
Îşi cumpăraseră o casă, având împrumuturi în băncile Italiei,
dar sperau că o dată achitată, o vor vinde şi-şi vor lua alta în
România. Banii de chirie, îi plăteau băncilor, existând un
avantaj: acela că rămâneau cu casă cumpărată pe baza creditelor
luate. Dobânda nu o mai puneau la socoteală (muncind ani de
zile şi pentru aceasta!). Spre amiază am vizitat orăşelul Caorle.
În colţul estic al plajei exista o biserică, care se impunea prin
miracolele ce s-au înfăptuit aici: câtorva copii, le-a apărut, pe
mare, Maica Domnului cu pruncul Iisus în braţe; un alt miracol
a avut loc în urma inundaţiilor din anul 1727, când întregul oraş
a fost cuprins de furia apelor, iar în biserică apa nu a pătruns
dincolo de pragul de la intrare, deşi uşile erau deschise, în
condiţiile în care, în jur, apa era peste nivelul de călcare cu
peste 1 m.

Staţiunea litorală Caorle
Aici am putut observa, pe viu, în decursul a câtorva ore,
fenomenul de flux şi reflux al Mării Adriatice. Dimineaţa, pe la
8.00, marea îşi etala valurile până în apropierea şezlonguri-lor,
iar după-amiază, pe la 16.00, marea se retrăseseră, spre larg, cu
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Catedrala San Martino din Treviso
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Oraşul Treviso
Renumit, astăzi, prin aeroportul care face legătura dintre
oraşele româneşti şi nordul Italiei, Treviso este un oraş istoric
important. În centrul oraşului, poate fi admirată Catedrala San
Martino, cu coloane înalte de peste 30 de metri, fiind construită
în stil romanic. Sub altar poate fi vizitată camera mortuară, unde
au fost înmormântaţi, de–a lungul timpului, orăşenii înstăriţi.
Oraşul imită Veneţia, dispunând de câteva canale, având şi case
de sute de ani, în stil gotico-veneţian (de ex. Casa Robengan din
secolul al XV-lea). În spatele Catedralei se găseşte, protejat, un
mozaic roman, multicolor, de formă rotundă. Tot în centru
oraşului Treviso se găseşte şi un muzeu de artă sacră,
Diocesano.

Zidurile au la partea superioară, creneluri. În interiorul cetăţii se
află o catedrală impunătoare, numită La Cappella Costanzo.
Turnul din nord, înalt de peste 30 de metri, are un ceas mare ,
funcţionabil, iar deasupra un leu înaripat, un simbol alchimic al
puterii regale. De jur împrejurul cetăţii, după şanţul de apărare,
din loc în loc sunt dispuse statui semeţe: Arhanghelul Raphael,
ctitorul Giorgione etc.

Alpilor Dolomitici calcaroşi, la peste 1200 m (Vf. Dosso Perazze)

Alpii Italiei (Parcul Naţional Dolomiti – Bellunesi)
- Alpii Feltrine
Cetatea din Castelfranco

Oraşul cetate - Castelfranco
În drumul nostru, spre zona alpină, nordică a Italiei, spre
Feltre, am vizitat pentru două ore şi oraşul-cetate Castelfranco.
Cetatea medievală este construită de Giorgione (Zorzon da
Castelfranco) între anii 1477-1478. Cetatea este înconjurată de
un zid gros de piatră, la bază şi cu cărămidă, cu o înălţime ce
depăşeşte 10 m. Are două porţi de intrare, spre N şi spre S, pe
unde şi astăzi pătrund localnicii cetăţii. Se aseamănă izbitor cu
Sichişoara.

Catedrala La Cappella Costanzo
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După ce am depăşit localitatea Montebelline, am luat
contact cu Prealpii Italiei. Am urmat cursul râului Piave, în
amonte, până în oraşul Feltre. Acesta se află într-o depresiune
tectonică, ce face legătura între Prealpi şi Alpi.

Pentru a ne apropia cât mai mult, cu maşina, de poalele Alpilor,
am urmat drumul prin localităţile: Pedavena-Norceu, ajungând
la un cătun (format mai mult din case de vacanţă) numit
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Valerna. De aici am urcat pe jos prin Valerna-Il Paradiso, pe un
traseu ce ne-a luat circa 7 ore. Pe traseu am întâlnit cabane de
vacanţă, închise cu obloane, unele prevăzute cu panouri solare
pentru iluminatul şi TV. Apa era captată de la izvoare şi
colectată gravitaţional, prin furtun de plastic. Aici am întâlnit o
familie de olandezi (cu patru copii mici), ce rupeau un pic
româneşte, deoarece soţii studiaseră la Timişoara.

Nu am reuşit să atingem cele mai înalte vârfuri, deoarece timpul
nu ne-a permis (având în vedere că aveam cu noi şi trei copii,
cel mai mic Iustin de 5 ani). În plus, urcuşul anevoios în
serpentină strânsă, cu cărări înguste de circa jumătate de metru,
la buza prăpastiei, ne-a îngreunat mersul. Pe traseu am întâlnit
grote, adăposturi de tip surplombă, unde panourile indicând că
aici au locuit oamenii în neolitic. Vasele ceramice descoperite
la populaţiile din nordul Italiei Prealpice, au analogii izbitoare
cu cele din cultura Vădastra şi Boian din România.

Am rămas surprins, că pe panoul din faţa grotei, unde se
descoperiseră ceramica neolitică, arheologii italieni semnalau
existenţa în aceste locuri, a unei populaţii ce a locuit cu câteva
mii de ani în urmă. În continuare era scris că ceramica a fost
adusă de acele populaţii (de unde proveneau ei), de la nord de
Munţii Balcani, respectiv din zona dunăreană. Ceramica
incizată alveolar, cu linii paralele şi spiralate, o întâlnim în zona
carpato-dunăreană, din mileniul 7 î. H., până în timpul dacilor.
Aceasta arată o deplasare a populaţiilor nord-dunărene spre
sudul Europei. În acest context arheologic, se poate explica
apropierea lingvistică, dar cu menţiunea că limba latină vulgară
se trage din limba dacă, a strămoşilor noştri carpatini. Chiar
arheologii italieni recunosc, că primele populaţii care au ajuns şi
colonizat Italia, erau din nordul Balcanilor. Traducere din
inscripţia pusă de arheologii italieni, lângă grotele unde s-au
descoperit artefacte neolitice: Ceramica a fost produsă de om,
la începutul neoliticului, perioadă de mari transformări sociale,
economice, între mileniile 7000-3000 î. H. Tehnica de
producere a ceramicii, a ajuns în zona Mediteranei,
născându-se între Balcani şi Dunăre. În Italia s-a difuzat
ceramica incizată, caracterizată de decoraţii, coacere şi cu
instrumente de incizie. (…) Această cultură, având un ritual
balcanic, are similitudini între civilizaţiile din nordul Italiei şi
zona dunăreană. (…)

Cercetătorii italieni, recunosc, fără echivoc, că acele populaţii,
au migrat, după retragerea ultimei Glaciaţii, dinspre nordul
Dunării, spre sudul munţilor Balcani, ajungând să colonizeze, în
răstimp de două milenii, întreaga Peninsulă Italică.
Panoul din faţa grotei, unde a fost descoperită ceramica neolitică
provenind din zona dunăreană
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Am urcat apoi crestele înalte ale Alpilor Dolomitici calcaroşi,
până la peste 1200 m (Vf. Dosso Perazze), cu vârfuri semeţe,
golaşe sau cu o vegetaţie sărăcăcioasă de tip semialpin, alcătuită
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din muşchi şi licheni, dar şi alte specii de plante, unele
medicinale (ţintaură, sânziene, Coada Şoricelulu
Şoricelului etc., mai
viguroase decât cele din zonele noastre de deal şi podiş, unele
înflorite acasă cu peste o lună în urmă).

Copacii ne furnizează oxigen, adăpost, tovărăşie, remedii
medicinale şi linişte.
şte. Copacii şi oamenii trăiesc în simbioză,
făcând schimb de oxigen şi dioxid de carbon pentru menţinerea
unui echilibru pe Pământ. De la unele specii de arbori sunt
folosite în scop medicinal scoarţa, frunzele, nucile, fructele şi
rădăcinile.
Similitudinile
nile dintre oameni şi plante sunt frapante când vine
vorba de nevoile de bază ale vieţii: soare, apă, aer şi nutrienţi. În
mod surprinzător, oamenii de ştiinţă încep să descopere că lista
poate continua: atât copacii cât şi oamenii... dorm.
Copacii chiar dorm?
Cu ajutorul imagisticii cu fascicul laser, Andras Zlinszky de la
Centrul pentru Cercetări Ecologice din Tihany, Ungaria, a putut
înregistra cum copacii îşi lasă crengile în jos ca şi cum ar dormi
noaptea. La lăsarea nopţii, mestecenii în special au fost
fotografiaţi aplecându-şi
şi treptat vârful crengilor cu până la 10
centimetri mai jos.

Popas la întoarcere, spre polele munţilor
Cosaşii (greierii) sunt de o mărime mare, în comparaţie cu cei
din Podişul Moldovei. Pe la 800 m, am întâlnit şi un şarpe
negru, de peste 1,5 m, dar şi şopârle diverse.

Ştiința
ța confirmă: şi copacii se odihnesc
noaptea
Andras Zlinszky
Cu ajutorul rădăcinilor lor lungi şi ramificate, copacii
pătrund adânc în inima pământului-mamă,
mamă, de unde îşi
procură apă, hrană şi nutrienţii necesari. Înalţi, scăldaţi în
razele soarelui, copacii întruchipează putere, frumuseţe şi
sunt un simbol al inteligenţei naturii.

„A fost un efect foarte clar, vizibil la nivelul întregului copac”,
spune Zlinszky. „Nimeni nu a mai observat acest efect la nivelul
întregului copac până acum şi am
m fost surprins să descopăr
dimensiunea acestor schimbări.”
În perioada dintre răsăritul şi apusul soarelui, Zlinszky şi colegii
săi au folosit fasciculul laser pentru a scana mesteceni din
Austria şi Finlanda. Tehnologia cu laser a arătat mişcările
precise
se ale fiecărui copac pe timpul nopţii, furnizând imagini
tridimensionale şi rezoluţii la centimetru. Cercetătorii au evitat
nopţile cu vânt şi au măsurat copacii la echinocţiul solar în
ambele țări pentru a verifica acurateţea măsurătorilor.
În total, mesteacănul
steacănul din Finlanda a fost scanat de 11 ori, o dată
pe oră pe timpul nopţii. Mesteacănul din Austria a fost
înregistrat de 77 ori, la fiecare zece minute, pe timp de noapte.
Mestecenii au părut să intre într-oo stare de relaxare odată cu
venirea nopţii. Iar dimineaţa, când soarele a răsărit, copacii șiau îndreptat iar crengile şi frunzele s-au
au comportat ca şi cum ss
ar trezi.
Fenomenul este uşor de observat la floarea
floarea-soarelui, care se
închide şi îşi lăsă „capul” jos noaptea şi se ridică şi se îndreaptă
către soare pe timpul zilei.
„Până acum au putut fi efectuate studii numai pe plante mici,
însă de această dată a fost posibil să le facem afară, pe copaci
adulţi”, a explicat Eetu Puttonen de la Institutul de Cercetări
Geospaţiale din Finlanda. „Este primul
mul experiment de acest fel
de până acum.”
Presiunea apei la nivel celular şi ritmul circadian explică
obiceiul copacilor de a dormi

n timp ce oamenii se bucură de umbra pe care ei o oferă cu
generozitate, copacii ascultă
scultă şi privesc. ... Prea ocupaţi cu
propriile lor vieţi, deşi le caută răcoarea, oamenii uită cât de
importanţi sunt copacii şi ce viaţă dinamică au aceste creaţii ale
naturii.

Î
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Ştiinţa arată că somnul copacilor are legătură cu presiunea apei
din celulele acestora. Noaptea are loc un fenomen numit
presiune hidrostatică sau turgescenţă, adică o scădere a presiunii
apei în celule. Odată cu întreruperea fotosintezei la lăsarea
întunericului, se activează turgescența.
ța. „Aceasta înseamnă că
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frunzele şi crengile nu mai sunt la fel de ferme şi se apleacă ssub
propria lor greutate”, explică Zlinszky.

Cercetarea ştiinţifică contemporană şi
geografia (II)

În absenţa luminii soarelui, copacii nu mai folosesc apă şi
dioxidul de carbon pentru a produce zahăr. Fără sursa de lumină
care le atrage, frunzele iau o pauză şi se odihnesc, pentru aa-şi
conserva energia. Pe timpul zilei, frunzele copacilor sunt
îndreptate cât mai sus, pentru a optimiza abilitatea de a absorbi
lumina de la soare.
Zlinszky intenţionează să repete experimentul şi pe plopi şi
castani. El spune că cercetătorii au decodat deja genomul
acestor copaci
ci şi au descoperit că aceştia sunt programaţi
genetic să aibă un ritm circadian. Prin studierea acestor gene ale
ritmului circadian, Zlinszky şi echipa sa ar putea explica de ce
copacii dorm la fel ca oamenii. Motivul ar fi că arborii au un
ceas biologic pe care îl resetează în fiecare zi.

Cel mai bătrân copac din lume, vechi de
9.500 de ani, se află în Suedia
Leif Kullman

Prof. Vasile CÂRCOTĂ – Bârlad

În sesiunea filialei judeţene Vaslui a Societăţii de
Geografie din România din 13 mai 2018, desfăşurată la
Centrul naţional de informare şi promovare turistică
Bârlad, sub genericul “Identitate
Identitate şi diversitate din perspectiva
naţională, regionala şi globală” s--a întrunit o audienţă
însemnată de specialişti şi nu numai.
n articolul din numărul anterior al Magazinului cultural
ştiinţific, s-aa relatat în parte din conţinutul dezbaterilor. În
acest număr, redam alte aspecte ale cercetărilor
contemporane,
orane, privitoare la antroposfera cunoscută şi cu alte
două denumiri: sociosfera şi noosfera.
Prof. univ. dr. Octavian Mândruţ, director al Institutului de
Didactică de pe lângă Universitatea ”Vasile Goldiş
Goldi ” din Arad şi
a Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei
caţiei de pe lângă ministerul de
resort, ne-a prezentat şi “Geografia că filozofie, posibilă
ideologie şi paradigmă educaţionala a secolului XXI.”

Î

Lector univ. dr. Cătălin Vrabie, de la Şcoală Naţională de
Ştiinţe Politice şi Administrative, pe lângă observaţiile
o
culese
din Kenya, Uganda şi Tanzania a prezentat şi “Organizarea
administrativă eficienta, garanţia succesului unei naţiuni”

Cel mai bătrân copac din lume, un molid de 9.500 de
ani, se află și continuă să crească în Suedia, scrie Bored
Panda. El a fost descoperit în anul 2004 de profesorul de
geografie fizică Leif Kullman, de la Universitatea din Umeå,
care l-aa botezat „Bătrânul Tijikko”, după husky
husky-ul său
siberian.

n timpul erei glaciare, nivelul mării era cu 120 de metri mai
scăzut decât în prezent
rezent iar mare parte din ceea ce astăzi este
Marea Nordului, întinsă între Anglia și Norvegia, era atunci
pădure”, a spus Kullman pentru publicația
ția locală Aftonbladet.

Î

Vânturile și temperaturile scăzute au făcut ca „Bătrânul
Tijikko” să ajungă „ca un bonsai.
sai. Copacii mari nu pot atinge o
astfel de vârstă”. Vârsta molidului a fost determinată prin
datarea cu carbon radioactiv.
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Din conţinutul dezbaterilor pe cele două teme, s-a
s pus în
evidenţă unul din specificele ştiinţifice ale geografiei,
geografiei caracterul
său dual. Ea abordează aspecte din domeniul ştiinţelor naturii –
geografia fizică - dar şi din domeniul social - geografia umană.
O. Mândruţ, formulează şi o interesantă definiţie a obiectului
geografiei pe care o reproducem: “Geografia este ştiinţa care se
ocupă cu studiul interacţiunilor din mediu fizic (geografia
fizică), din societate (geografia umană) şi dintre societate şi
mediul ei de viaţă (geografia integrată) concretizate în diferite
forme
spaţiale
şi
funcţionale
(elemente,
proc
procese,
sisteme,structuri) de la nivel maximal al planetei ca întreg, la
nivele elementare, utilizând o metodologie în care elementul
specific este reprezentarea cartografică” pg.4
În acest articol vom analiza aspectele cercetărilor ştiinţifice
contemporane referitoare la antroposfera.
antroposfera De precizat că
statutul de geosfera a omenirii s-aa dobândit abia în a doua parte
a secolului trecut. Până atunci,, oamenii erau socotiţi parte a
viului în biosferă. Încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea
XIX
omului i se acordă un statut privilegiat în cadrul biosferei. Aşa
se explica existenţa unor valoroase lucrări de antropogeografie.
La noi în ţară, asemenea lucrări a realizat la început de secol
XX, savantul Simion Mehedinţi.(3)
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Populaţia umană este într-o permanentă creştere numerică. În
anul 1800, Pământul era locuit de 1 miliard de oameni. Astăzi,
cifra se ridică la 7,6 miliarde.(2) Calculând ritmul anual de
creştere, care este de 1,11% sau cum de regulă se exprima, de
11,1 la mie, putem prognoza viitoarele valori absolute. Acest
ritm de creştere rezultă din următoarele date: anual se nasc 104
milioane de copii şi se produc 57 milioane de decese. Cum acest
ritm ridicat se menţine şi o nuanţă de îngrijorare, ilustrată de
sintagma “explozia demografică”. Pe seama acestui ritm se
apreciază că în anul 2060, Terra va fi locuită de 10,2 miliarde
de persoane. De aici şi întrebarea: Câţi oameni poate hrăni
Pământul? Răspunsul necesită ample analize şi nu ni le
propunem în acest articol! Răspândirea populaţiei exprimată
prin număr şi densitate, este diferită pe Glob. Dacă ne referim şi
la state, constatăm că 70% din totalul populaţiei se grupează în
20 de state. Redam pe cele mai însemnate: China - 1,4 miliarde;
India – 1,3 miliarde; SUA - 325 milioane; Indonezia - 262
milioane; Brazilia - 210 milioane; Pakistanul – 195 milioane;
Nigeria – 189 milioane. (datele sunt pentru anul 2014).

Tokio (Japonia) - 34 milioane locuitori; Seul (Coreea de Sud) 24,4 milioane; Gungzinou – fostul Canton (China) - 24,2
milioane; Mexico city (Mexic) - 23,4 milioane; Delhi (India) 23,2 milioane; Mumbai (India) - 22,8 milioane; New York
(SUA) - 22,2 milioane; Sao Paulo (Brazilia) – 20,9 milioane;
Manila (Filipine) - 19,6 milioane; Shanghai (China) 19,4
milioane. Bucureştiul, metropolă românească, cu cele 2,2
milioane de locuitori ocupa locul 200 între centrele urbane ale
lumii.
Date fiind condiţiile specifice ale traiului în centrele urbane
ale lumii, cercetătorii caută soluţii ameliorative. Una dintre ele
este cea de “oraşe inteligente”(smart city) care folosesc
mijloace tehnice de depistare a poluanţilor şi combaterea lor, de
evitarea aglomeraţiilor de maşini, de evidenţierea locurilor de
parcare cu încărcătura lor, a zonelor de agrement etc. Aparatura

După aspectul fizionomic, populaţia umană este alcătuită din
trei rase majore. Prin căsătorii mixte au rezultat metisaje. Rasa
albă, numită şi indo-europeană, populează dominant Europa,
Asia de S şi SV, Americile şi Australia. Cea galbenă, numită şi
mongoloidă, Asia centrală şi de est, extremul nordic euroasiatic
– inuiţii (eschimoşii), indigenii din Americi. Rasa neagră,
domina Africa dar sunt şi alţi locuitori: aborigenii din Australia,
locuitorii din Noua Guinee şi, de curând, s-a descoperit în
selvasul amazonian un trib cu toate trăsăturile negrilor africani.
Geografia are contribuţii majore la studierea habitatului
uman. Noţiunea a fost introdusă în studiile de antropogeografie
de Fr. Ratzel în anul 1891.(3) Habitatul uman se referă la sate –
forma cea mai veche de habitat şi, oraşe, apărute încă din
antichitatea timpurie. În actualitate, majoritatea locuitorilor
lumii îşi au domiciliul în mediul urban. Ca teritoriu, oraşele
ocupă doar 2% din spaţiul locuibil. Populaţia lor a crescut
exploziv. În anul 1960, în oraşele lumii locuiau 746 milioane de
persoane. Astăzi s-a ajuns la 3,9 miliarde de persoane, ceea ce
înseamnă că într-o jumătate de secol creşterea a fost de peste 5
ori. Localităţile urbane sunt categorisite, în raport de numărul
de locuitori, aria de influenţă, evoluţia teritorială şi alte aspecte,
în oraşe (mici, medii, mari), metropole, conurbaţii şi

de supraveghere este amplasată la locuri fixe dar şi pe
mijloacele de transport în comun. În ţara noastră municipiul
Sibiu este pe o asemenea cale datorită unei colaborări a
Universităţii “Lucian Blaga” cu “University College of
Souteast Norwai” din Norvegia.(2)
Habitatul rural, cel mai numeros pe Glob, se particularizează
prim mărime – în general inferioară celui urban, srtuctura,
materiale

de

construcţie,

dotări

edilitar-gospodaresti,

reflectarea cea mai apropiată a mediului geografic în care sunt
amplasate. Diferite sunt şi activităţile desfăşurate de majoritatea
populaţiilor care le locuiesc.
Fără a se fi prezentat mai multe aspecte legate de subiect,
credem că cititorul este în măsură să constate că această ştiinţă
cu vechime milenară, ţine pasul cu cerinţele actuale ale
dezvoltării societăţii omeneşti.
Bibliografie:

Octavian Mândruţ – Geografia că filozofie,posibila ideologie şi paradigmă
educaţionala a secolului XXI, Arad mai 2018
Cătălin Vrabie –Organizarea administrativă eficienta,garanţia succesului unei
naţiuni SNSPA Bucureşti 2018
Victor Tufescu- Simion Mehedinţi – Viaţa şi opera. Editura enciclopedică 1994.

megalopolisuri, Mediul urban concentrează 66% din populaţia
Terrei. Oraşele consumă 80% din energia produsă şi deversează
în atmosfere 75% din emisiile de dioxid de carbon.(2) Iată cele
mai populate centre urbane din lume:
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Se modifică harta lumii!
Africa se rupe în două

Estul Africii se desprinde
esprinde de restul continentului sub
ochii noștri,
ștri, avertizează cercetătorii. Avertismentul nu este
nou, teoria conform căreia riftul continental est
est-african ar
urmă să se desprindă de placa somaleză de pe „continentul
negru” apărând încă din 1960.
nsă totul
otul se petrece cu o viteză uimitoare, vorbind din punct
de vedere geologic, arată The Independent.

Î

Și deja au apărut probleme. O șosea extrem de folosită din
Kenya, Mai Mahiu, s-aa surpat, în urma activită
activității vulcanice
puternice din zonă. Potrivit geologului
lui David Adede, falia
dintre cele două plăci se mărește
ște cu 2,5 centimetri pe an. Nu va
trece mult până ce cele două plăci vor fi complet separate. De
Deși
vorbim de milioane de ani, suntem martorii unui fenomen care
modifică harta lumii.
Aşa ar putea arăta Africa în viitor:

în urma unor procese de topire. A-68
68 are o masă estimată la un
trilion de tone și plutește acum în derivă, spre nord, prin apele
Oceanului Sudic. Blocul măsoară
ră 30 de metri peste nivelul apei,
dar și 160 de metri în adâncime.

Partea foarte interesantă este legată în special de deschiderea pe
care A-68 a creat-o. Suprafața
ța rămasă liberă nu a fost expusă la
aer și la lumina soarelui de cel puțin 120.000 de ani, motiv
pentru care zona are un uriașș potențial științific, întrucât poate
oferi informații
ții deosebit de valoroase despre trecutul foarte
îndepărtat al planetei. Tocmai de aceea, o echipă de oameni de
știință condusă de British Antarctic Survey (BAS) a lansat
lansa
recent o expediție
ție cu scopul de a explora acest ecosistem marin
misterios. Conducătoarea expediției,
ției, biologul marin Katrin
Linse, a declarat pentru The Independent că „Nu știm nimic
despre această zonă, a fost acoperită de un strat de gheață
ghea de
câteva sute
te 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”.
Expediția s-aa îndreptat către Insulele Falkland, de unde oamenii
de știință respectivi,
ctivi, care reprezintă nouă institu
instituții de cercetare
separate, s-au
au îmbarcat pe vasul de cercetare RRS James Clark
Ross. Cu ajutorul navigării prin satelit ei au urmărit să ajungă în
această lume neexplorată în cel mai scurt timp. Rezultatele
cercetării lor sunt așteptate
șteptate cu un foarte mare interes.

Frumusețea
țea spectaculoasă a râurilor
împletite
Oamenii de știință sunt pe punctul de a
explora o lume ascunsă, prinsă în ghea
gheață
de 120.000 de ani
Ziarul britanic Daily Mail a anunțat
țat în data de 3
septembrie 2018 că un uriaș ghețar care s-aa desprins din
masa continentală a Antarcticii
tarcticii a expus pentru prima dată
după 120.000 de ani o vastă suprafață
ță de apă ce poate fi
acum cercetată de către savanți.

G

hețarul care s-a desprins are suprafața
ța de aproximativ
5.800 kilometri pătrați,
ți, cam de patru ori cât mărimea
Londrei. Imensa masă de gheață
ță a fost denumită A-68
A
și
are cam 10% din mărimea recifului Larsen C, din care ss-a rupt
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Cele mai multe râuri curg printr-un
printr
canal larg de apă,
însă unele se împart în numeroase canale mici, care se
împrăștie
știe și se unesc continuu, ceea ce le confe
conferă acestor
râuri un aspect unic. Acestea sunt numite și „râurile
împletite” și pot fi observate în apropierea regiunilor
muntoase, în special a celor cu ghețari.
țari.

C

ele mai multe râuri nu sunt foarte adânci și conțin
cantități
ți mari de sedimente granulate. Când debitul
râului scade, aceste sedimente se depun pe fundul râului,
lăsând în urmă mici insule de nisip care fac ca apele să se
împartă și să se împletească. Modelul canalelor împletite se
modifică în timp, pe măsură ce sedimentele vor fi erodate și
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depuse în forme noi, iar viteza și cantitatea de apă din râu
variază de asemenea.

Cineva distruge stratul de ozon al
Pământului
Gazele
ele poluante au fost interzise cu succes de
Protocolul de la Montreal. Dar concentraţia acestora creşte
acum din nou, raportează NOAA.

Râurile cu canale împletite arată uimitor de frumos în imagini
preluate din satelit sau din înaltul cerului.

U

n nou mister frământă oamenii de ştiinţă: deşi gazele
care distrug ozonul au fost interzise prin Protocolul de
la Montreal,
treal, în 1987, practic, din 2010 nn-ar mai trebui
să existe nicio sursă cunoscută de clorofluorocarburi.
Cu toate acestea, în 2013, măsurătorile au indicat o nouă sursă
misterioasă a acestui gaz. Nimeni nu--i înţelege originea şi nici
de ce ar trebui să fie fabricate din nou clorofluorocarburi,
deoarece există înlocuitori buni pentru gazele care distrug
ozonul. Cu toate acestea, noua ameninţare la adresa atmosferei a
fost descrisă în luna mai de National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA) din SUA. Datele, împreună cu un
editorial, sunt publicate de revista Nature.
Clorofluorocarburile sunt folosite din anul 1940 având o
multitudine de întrebuinţări: de la tuburile spray şi producţia
frigiderelor până la izolaţiile clădirilor.
În 1985, când a fost descoperită
escoperită gaura din stratul de ozon de
deasupra Antarcticii, aceste gaze au fost identificate imediat ca
fiind responsabile de reacţia chimică care avea loc în stratosferă
(aproximativ între 10 şi 50 km altitudine) şi care distrugea
scutul ce protejează Pământul
ământul de razele ultraviolete ale Soarelui.
Doi ani mai târziu, Protocolul de la Montreal, semnat de 200 de
ţări, a interzis fabricarea de clorofluorocarburi. Astăzi, acordul
este considerat unul dintre exemplele de succes ale diplomaţiei
în materie de protejare
otejare a mediului înconjurător.
De atunci, concentraţia de CFC din stratosferă a scăzut cu 15%.
Gaura de ozon părea să fie pe calea vindecării. S-a
S estimat că
până la sfârşitul secolului situaţia s-ar
ar fi întors la normal. Cu
toate acestea, astăzi, măsurătorile
orile efectuate de NOAA aruncă în
aer optimismul. Se pare că, în mod misterios, în atmosferă „au
fost descărcate” 13 mii tone de CFC--11 sau triclorfluormetan,
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gazul cu cel mai mare potenţial de diminuare a stratului de
ozon. Deşi nu există mijloace de a investiga
vestiga sursa, cercetătorii
americani îşi îndreaptă degetul spre o „fabrică secretă” între
China şi Mongolia. Pentru moment daunele sunt considerate
limitate: prezenţa CFC în atmosferă pare să fie în scădere, deşi
la o rată redusă de 50% faţă de perioada 2010-2012.
2012.
„În 27 de ani de studiu a găurii de ozon nu am văzut niciodată
aşa ceva”, a spus coordonatorul echipei de colectare a datelor,
omul de ştiinţă al NOAA, Stephen Montzka. „Acum sarcina
noastră va fi să ne transformăm în detectivi ai atmosferei.”

Agent
gent Green publică dimensiunea
exploatărilor criminale din Parcurile
Naționale
Comisia Europeană: România riscă un infringement major

B

ucurești, 12 noiembrie 2018 – România traversează
una dintre cele mai grave crize de mediu înregistrate
la nivelul Uniunii
ii Europene, iar distrugerile și
exploatările care se petrec în Parcurile Naționale
ționale și siturile
Natura 2000, arii naturale teoretic protejate prin lege, au
ajuns săptămâna trecută în atenția
ția oficialilor de la Bruxelles
când Agent Green și EuroNatur au prezentat
entat în premieră
membrilor Parlamentului European și ai Comisiei
Europene derapajele și abuzurile care sunt permise și
încurajate de autoritățile din România.
În urma unor ample investigații,
ții, derulate în ultimii 2 ani, Agent
Green, ONG care luptă pentru protejarea
rotejarea biodiversității,
biodiversită publică
astăzi în premieră cifrele dezastrului ecologic, care se petrece cu
concursul statului român:

•

•

•

•

•

În ultimii 5 ani România a pierdut prin explotari la
scară industrială echivalentul unei suprafețe
suprafe de 3.600
de hectare de pădurii seculare rasă complet de pe fa
fața
Pământului, adică suprafața
ța acoperită de 7200 de
terenuri de fotbal;
Pierderile în biodiversitate sunt imense si nu se pot
măsura în bani, deși
și acest bogat patrimoniu se află sub
protecția
ția legislației europene și național
naționale;
din 2014 și până în prezent din Parcurile Naționale ale
României au fost exploatate peste 1,2 milioane de
metri cubi, cantitate de lemn care a fost incărcată și
transportată de peste 60.000 de camioane, adică o
coloană de camioane pline cu bușteni
șteni de la București
până la Nădlac
parcurile naționale
ționale cele mai afectate de exploatările
agresive și care au pierdut cel mai mult din
biodiversitate sunt Călimani, Domogled Valea
Valea-Cernei
și Semenic – Cheile Carașului,
șului, arii naturale unde sunt
adăpostite chiar și păduri
ri seculare de fag incluse în
patrimoniul Unesco, cât și cea mai mare pădure virgină
din UE! (Izvoarele Nerei);
investigațiile
țiile Agent Green au dezvăluit practicile
ilegale: distrugerea albiilor râurilor de munte care au
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•

fost utilizate ilegal pentru transportarea
transpo
buștenilor,
exploatări ilegale în interiorul rezerva
rezervațiilor sau a
pădurilor virgine, încălcarea prevederilor planului de
management a parcurilor, lipsa ordinelor de ministru
pentru planurile de amenajament, distrugerea
iremediabilă a unor situri de importanță
i
europeana,
tăieri de arbori fără documente legale, interpretarea
abuzivă a unor articole de lege pentru a motiva
exploatări în arii protejate;
prin exploatarea industrială a acestor arii naturale
protejate și a pădurilor seculare, statul român a obținut
în ultimii 5 ani venituri de cel pu
puțin 60 de milioane de
euro. (Suma este rezultatul unui calcul care a luat ca
reper cel mai ieftin sortiment de lemn pus pe pia
piață –
lemnul de foc – 50 de euro prețul
pre
unui metru cub.
Veniturile reale pot să depășească
depă
cifra de 100 de
milioane de euro, bani care sunt obținuti
ob
prin
exploatarea și vânzarea masei lemnoase, deoarece
lemnul de calitate superioară este vândut la prețuri
pre
duble sau triple față
ță de lemnul de foc.), dar a investit în
reconstrucția ecologică mai puțin
pu de 15% din venituri.

“Dorința
ța statului român de a exploata cât mai mult pădurile
seculare nu este doar evidentă, aceasta este planificată.. În
ciuda numeroaselor solicitări venite din partea Agent Green,
Regia Națională
țională a Pădurilor Romsilva, companie
compani de stat care
administrează 12 din cele 13 parcuri naționale
na
din România, a
refuzat să pună la dispoziție
ție date despre volumul de lemn tăiat
și scos din parcurile naționale pe care le administrează,
motivând că aceste informații
ții sunt secrete, iar publicarea
publicare lor ar
afecta activitatea companiei. Este un abuz fără precedent, în
condițiile
țiile în care peste jumătate din suprafețele incluse în
parcuri sunt proprietatea publică a statului român, iar
administrarea lor este o chestiune de interes public. Prin
metode jurnalistice
rnalistice investigative am reu
reușit să obținem însă
aceste date și le facem publice pentru a dezvălui masacrul care
se petrece în aceste ultime oaze de sălbăticie”, a declarat
Andrei Ciurcanu, Director de Investigații
Investiga al Agent Green,
care a adăugat că pădurile
ile din parcurile na
naționale reprezintă
doar 1% din teritoriul României, suprafețe
suprafe care adăpostesc cea
mai mare biodiversitate din Europa. Dupa vizionarea seriei de
investigații Agent Green Un dezastru Național/Out
Na
of control,
oficialii europeni și-au exprimat șocul și îngrijorarea și au
precizat că România riscă demararea unei proceduri de
infringement. “Trebuie să recunosc că ceea ce am văzut este
îngrijorător, este șocant și strigător la cer. Și dacă doar o mică
parte din ceea ce am văzut este adevărat, atunci este un motiv
de îngrijorare din partea Uniunii Europene. Vorbim despre un
patrimoniu unic nu doar al României și al Europei, ci al întregii
comunități
ți
internaționale.
Mai
ales
că
Munții
Carpați adăpostesc ultimele oaze de sălbăticie ale Europei” a
susținut
ținut Directorul Capitalului Natural, Humberto Delgado
Rosa, Directoratul pentru Mediu, Comisia Europeană.
“Mesajul meu către autoritățile
țile din România este următorul:
<<Protejați
ți Parcurile Naționale, în caz contrar aveți toate
șansele ca România să intre într-oo procedură de infringment,
pentru că nu respectați
ți legislația europeană“ a adăugat la
rândul său europarlamentarul Thomas Waitz, membru al
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Comisiilor pentru agricultură, pesticide și petiții din
Parlamentul European și reprezentant al Partidului Verde
V
din Austria. ”Polonia a fost recent constrânsă de Curtea
Europeana de Justiție
ție să oprească tăierile în Parcul Național
Bialowieza prin impunerea unei amenzi de 100.000 de euro
pentru fiecare zi de întârziere până la stoparea tăierilor.
Diferența este că în România se taie în toate parcurile
naționale
ționale situri Natura 2000 volume astronomic mai mari decât
în Polonia. Deci Guvernul României va trebui să plătească
sume mult mai mari, din păcate din banii no
noștri publici”, a
încheiat Gabriel Păun, președintele Agent Green.
Volume extrase în perioada 2014-2018
2018 conform rapoartelor
oficiale și a datelor publicate de Inspectorul Pădurii:
PN Cheile Nerei-Beușnița – 83.000 mc
PN Semenic Cheile-Carașului – 240.000 mc
PN Domogled Valea-Cernei – 280.000 mc
PN Retezat – 15.000 mc
PN Defileul Jiului – 8.000 mc
PN Buila Vânturarița – 13.000 mc
PN Piatra Craiului – 50.000
PN Cozia – 60.000 mc
PN Cheile Bicazului – 7.000 mc
PN Ceahlău – 130.000 mc
PN Călimani – 190.000 mc
PN Munții Rodnei – 100.000 mc
PN Munții Măcin – 40.000 mc
Total volum estimat exploatat din parcurile naționale – 1,216 milioane mc.
mc

-

-

Prof. dr. em. Bica Ionesi
şi prof. univ. dr. Vlad Codrea
Sedimentalogie – tectonică – hidrogeologie şi
geologie inginerească,, cu privire la structurile
geologice din zona Cristalino
Cristalino-Mezozoică şi Flişul
Intern (Carpaţii
ii Orientali); studiul petrografic al
metaclastelor din Carpaţii Orientali; studii geotehnice
ale alunecărilor de teren; despre acviferul din
depozitele neogene vulcanoclaste din zona Gurghiu;
despre cutele diapire şi cutele-falii
cutele
de propagare din
Zona Vrancei etc.
Sesiune aniversară dedicată prof. dr. em. Bica Ionesi.

Simpozionul Geologic Naţional
Grigore Cobălcescu
Prof. dr. Vicu Merlan - Huşi
Simpozionul ştiinţific anual din domeniul geologiei,
desfăşurat la Iaşi, în octombrie 2018, are o continuitate
liniară, încă din perioada interbelică.

S

usţinut în cadrul Univ. Al. I. Cuza, a avut ca invitaţi,
cercetători din mediul universitar naţional şi
internaţional, cercetători din domenii industriale şi
culturale.
În cadrul simpozionului
ionului de anul acesta a fost omagiată prof. dr.
em. Bica Ionesi,, micropaleontolog de seamă la Catedra de
Geologie a Univ. Al. I. Cuza din Iaşi, la cei 90 de ani, o viaţă
dedicată ştiinţelor geologice.
Simpozionul s-a desfăşurat pe trei secţiuni:
-

Paleontologie-stratigrafie,, având ca teme descrierea
faunei fosilifere din Podişul Moldovei, Ucraina etc, dar
şi despre Bazinul Carpatic, cu discuţii aprinse privitor
la denumirea şi spaţiul de desfăşurare, lucrare susţinută
de prof. univ. dr. Vlad Codrea de la Un
Universitatea
Babeş-Bolyai din Cluj.
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Simpozionul ştiinţific de la Iaşi a întrunit cercetători din mai
multe medii universitare de specialitate: Universitatea Al. I.
Cuza - Iaşi, Universitatea de Petrol şi Gaze - Ploieşti,
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Universitatea Babeş-Bolyai - Cluj, Institutul Geologic al
României – Bucureşti, Institutul de Zoologie din Kiev –
Ucraina, Universitatea din Kolm, Muzeul Naţional de Istorie
Naturală – Ucraina, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
– Bucureşti, Institutul
tul Naţional de Hidrogeologie şi Gospodărire
a Apelor – Bucureşti, Univ. Ştefan
tefan cel Mare – Suceava,
Universitatea Naţională din Cernăuţi şi Muzeul Vasile Pârvan
din Bârlad. Organizatorii de suflet ai acestui simpozion, în
calitate de moderatori sau chiar participanţi
articipanţi cu lucrări ştiinţifice,
din mediul universitar ieşean, au fost: prof. univ. dr. Mihai
Brânzilă, prof. univ. dr. Paul Ţibuleac, lect. univ. dr. Bogdan
Răţoi şi drd. ing. Bogdan Stelian Haiduc.
La finalul Simpozionului a avut loc o Masă Rotundă, având ca
temă: Cercetarea geologică
în actualele condiţii sociosocio
culturale, moderator prof. univ. dr. Mihai Brânzilă.

Pentru prima dată, avem confirmarea că
nucleul pământului este într
într-adevăr solid
traducere și adaptare: Radu UNGUREANU
Pentru prima dată, geologii
logii au confirmat faptul că
miezul interior al planetei noastre este într
într-adevăr solid,
deși
și nu la fel de ferm cum au sugerat studiile anterioare.
Datorită unei noi metode de detectare a undelor seismice, au
fost identificare mai multe proprietăți
proprietă cheie ale stratului cel
mai de jos al planetei noastre.

În total, au fost prezenţi peste 50 de cercetători şi specialişti din
domeniu. Pe ansamblu, comunicările ştiinţifice ale
participanţilor,
ţilor, discuţiile vii, toate la un loc, au avut menirea de
a susţine activ flacăra vie a cunoaşterii ştiinţifice, din domeniul
teluric al Pământului, de a-ii racorda permanent pe cei prezenţi,
la noile descoperiri şi inovaţii contemporane, pe toţi cei care şiau dedicat viaţa acestui domeniu enigmatic a evoluţiei şi
metamorfismului tectonic al Geiei.
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C

ercetătorii de la Universitatea Na
Națională din Australia au
realizat mai multe experimente și au descoperit că pe
măsură ce crusta planetei „tresare” în momentul
producerii unui cutremur, valuri de energie sunt transmise în
interiorul acesteia. Doi oameni de știință au elaborat o
modalitate inteligentă de a asculta aceste valuri, foarte slabe,
realizate de vibrațiile cutremurelor.
Acum un secol, se credea că planeta noastră este compusă dintr
dintro crustă exterioară groasă și un centru format din metale topite.
Toate acestea s-au
au schimbat în anii 1930, în urma detectării
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acestor valuri seismice produse de un cutremur în Noua
Zeelandă. Un seismolog danez, pe nume Inge Lehmann, a
sugerat că aceste sunete ar fi cel mai probabil un ecou produs de
vibrațiile
țiile unui cutremur care se izbește de un centru solid. Acest
nucleu interior a fost marcat în modelele geologice ale structurii
planetei noastre. Dar chiar dacă unele lucruri sunt deja stabilite
de modelele geologice, este bine să acum obținem
ținem dovezi ferme
că oamenii de știință au fost pe drumul cel bun; în plus, avem și
o descoperire surpriză acum.

scheletului încă din Miocenul mediu, acum aproximativ 14,2
milioane de ani. Tribul Rhinocerotini include rinocerul
rinoceru indian și
rinocerul de Java, a căror origine este plasată în timpul
Miocenului Superior, acum aproximativ 10 milioane de ani în
urmă. Triburile au evoluat și diversificat, ulterior, în timpul
Pliocenului timpuriu (cu aproximativ 5 milioane de ani în
urmă), după care au intrat treptat într-un
un proces de extincție.
extinc

“Am constatat că miezul interior este într-adevăr
adevăr solid, dar de
asemenea am constatat că este mai moale decât se credea
anterior.
nterior. Se pare, asta dacă rezultatele noastre sunt corecte, și nu
avem acum niciun dubiu să ne îndoim de acestea, faptul că
miezul interior are câteva proprietăți
ți elastice similare cu aurul și
platina. Înțelegerea
țelegerea miezului interior al Pământului are
consecințe
țe directe pentru generarea și menținerea câmpului
geomagnetic. Fără acest câmp geomagnetic nu ar exista via
viață pe
suprafața
ța Pământulu”, susține geologul Hrvoje Tkalčić de la
ANU.
Toate aceste informații
ții sunt vitale pentru înțelegerea unor
fenomene precum
um formarea planetară sau func
funcționarea
câmpurile magnetice. Cu un nou mod de a asculta interiorul
planetei noastre, suntem aproape siguri că aflăm mai multe
despre ceea ce ne spune „inima” acestuia. sursa:
https://www.sciencealert.com/seismic-j-phase-shear-wave-detection
detection-revealselastic-solid-inner-core

Cercetări anterioare
În ultimii ani au fost descoperite o serie de resturi
fosile de rinoceri din Miocenul superior din zonele adiacente
orașului Huși.
Astfel, Bejan (2012) descrie o serie de fragmente
dentare și oase postcraniene aparținând speciei Aceratherium

incisivum (CUVIER, 1822) din malul stâng al Prutului de la
Fălciu. Același
și autor alături de Laurențiu Ursachi în urma unei
campanii de teren din anul 2011, a identificat în argile fosilifere
miocene resturi de microvertebrate.
Codrea et al. (2013) descriu o asociație
asocia de mamifere
fosile din Miocenul superior de la Crețești,
Cre
dintre care și specia

Aceratherium incisivum.

Resturi fosile de rinoceri din
Miocenul superior din zona Hu
Huși

Ursachi (2016) descrie și include materialul de rinocer
fosil de la Crețești la genul Acerorhinus sp.

Lect. univ. dr. Bogdan
an Gabriel RĂŢOI,
prof. dr. Vicu MERLAN,
drd. ing.
ng. Bogdan HAIDUC,
drd. Elena PĂUN

Material și metodă
Anul acesta din cariera de nisip din satul Rusca
(Comuna
na Pădureni) unul din autori (Vicu Merlan)
Merlan a identificat
un fragment fosil postcranian. Depozitele geologice din cariera

Introducere
Rinocerii actuali sunt afectați
ți de un proces de extincție,

de la Rusca aparțin
țin ultimului ciclu de sedimentare
sed
al Platformei

Familia Rhinocerotidae Gray 1821 fiind cunoscută doar

Moldovenești
ști

prin patru genuri: Ceratotherium Gray 1867 (rinocerul alb)

depozitelor este Meoțian
țian după Jeanrenaud (1971b). Din punct

și Diceros Gray 1821 (rinocerul negru), care trăiesc în

de vedere sedimentologic, depozitele meo
meoțiene din cariera de la

Africa, Dicerorhinus Gloger 1841 (rinocerul din Sumatra),

Rusca aparțin
țin unui domeniu depozițional fluvial (Fig. 1, 2 ).

și Rhinoceros Linnaeus 1758 (rinocerul indian și rinocerul

(forelandul

Carpaților

Orientali).

Vârsta

Fragmentul fosil reprezintă epifiza distală a unui radius

din Java), care se pot întâlni în fauna din Asia.

drept (Fig. 3). Pe baza măsurătorilor metrice și comparațiilor cu

G

enurile existente sunt grupate în trei categorii

astfel de fragmente postcraniene de aceratherini din Miocenul

taxonomice, denumite informal triburi. Rinocerul de

superior din Turcia, Grecia, Ucraina și Republica Moldova

Sumatra este singurul supraviețuitor
țuitor actual al celui

putem
em atribui fosila de la Rusca genului Acerorhinus sp., un

mai primitiv grup, Dicerorhinini, care a apărut în Miocen (acum

rinocer de talie medie.

aproximativ 20 de milioane de ani în urmă). Ce
Cele două genuri

Genul Acerorhinus a fost propus de Kretzoi (1942)

africane, rinocerul alb și rinocerul negru aparțin tribului

având ca specie-tip Aceratherium zernowi Borissiak, 1914.

Dicerotini, cunoscut prin

Genul lui Kretzoi a rămas neutilizat timp de mul
mulți ani, până

120

diferite

fragmente

fosile

ale
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când Heissig (1975) a folosit acest nume pentru un rang

Craniul: Creasta nazală este alungită până aproape de

taxonomic inferiro rang (un subgen al genului Chilotherium) în

primul molar superior și este aproape de orbită. Orbitele sunt

timp ce studia materialul de aceraterini din Turcia. Utilizarea

mici, marginea lor dorsală este la nivelul părții superioare a

numelui la rang de gen a fost restabilită în publicații mai recente

craniului, iar rădăcina zigomatică este adâncă. Există o lungă

(e. g. Qiu et al., 1988; Cerdeño 1996, , Heissig 1996; Deng

creasta sagitală, iar partea occipitală este mare și înclinată

2000).

dorso-caudal. Baza craniană este îngustă, procesele postglenoidale sunt comprimate transversal.
Dinţii sunt înguşti şi brahiodonţi (coroană scurtă),
premolarii fiind mai lungi. Dinții au ceeași forma semilunară,
dar este mai scurtă decât în cazul rinocerilor cu coarne. Pe
suprafața ocluzală, paralofidul are aceeaşi extindere linguală.
Există un cingulum labial la toţi dinţii.
Discuții privind poziția sistematică a genului
Acerorhinus
În cadul Valessianului de la Sebastopol Borissiak
(1914) descrie o specie de Aceratherium zernowi ce prezintă
următoarele caracteristici cum sunt: un craniu mai scurt corelat
cu planul occipital înclinat dorso-cranial și o creastă sagitală
scurtă. În cazul mandibulei, diastema este lungă. În cazul
dinților superiori protoconul este mai puțin aplatizat lingual, iar
croșetul și antecroșetul este mai redus pe molari, dar mai bine

Fig.1 Harta geologică a depozitelor miocene din zona Huși
(după Jeanrenaud, 1971)

Acerorhinus a fost semnalat prin mai multe ocurențe în
Europa de Est și Asia, ca Hezheng, Wangdaifuliang, Tung-gur

reprezentat în cazul premolarilor. Aproape concomitent cu
Borissiak (1914, 1915), au fost publicate alte două studii,
cuprinzândexemplare semnificative din regiunea peri-pontică cu
prezența afinităților genului Acerorhinus.

(China), Yulafli, Sinap Tepe (Turcia), Sebastopol (Ucraina),
Ciobruciu (Moldova), Kalimantsi (Bulgaria), Kerassia (Grecia)
(Qiu et al., 1988; Cerdeño, 1996; Deng,, 2000; Kaya & Heissig
2001; Fortelius et al, 2003; Geraads & Spassov 2009;
Athanassios Athanassiou et al., 2014).
Recent, Geraads & Spassov (2009) și Athanassios
Athanassiou et al. (2014) au sintetizat caracteristici morfologice
de diagnosticare a genului Acerorhinus :
Diagnoză: procese post-orbitale în general mici,
procese supraorbitale mari; creasta nazală aproape de orbită;
premolari lungi; molarii superiori au un croșet bine dezvoltat,
iar molarii inferiori prezintă un paralofid mic; simfiza este
moderat largă, incisivii inferiori sunt mari, sub forma unor colţi,
cu secţiune subtriangulară.

Fig. 2 Depozitele meoțiene din cariera de la Rusca
(Comuna Pădureni)
Krokos (1914) a descris specia Aceratherium simplex
după un craniu parțial din localitatea Tudora (de asemenea
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cunoscut sub numele de Tudorowo), în timp ce Pavlow (1914)
a descris ca Aceratherium incisivum o serie de fosile craniene
din localitatea Ciobruciu (cunoscută și sub numele de
Tchobroutschi, Ciubărciu sau Cioburciu). Ambele localități au
fost descoperite pe malul drept al Nistrului, în raionul Ștefan
Vodă al Republicii Moldova. Depozitele continentale de la
Ciobruciu și Tudora sunt atribuite ca vârstă la Meotian. Inițial,
Krokos (1914) a diferențiat A simplex de A. zernowi pe baza
câtorva caracteristici dentare, având în vedere în primul rând
faptul că primului îi lipsește complet croșetul. Cu toate acestea,
un croșet proeminent este prezent în dinții lui A. simplex, dar a
fost aparent greșit interpretat, datorită fuziunii parțiale sau
complete cu ectoloful cauzată de stadiul uzurii ocluzale destul
de avansate. În cel mai puțin uzat P4 (premolarul 4 superior),

Discuții privind rinocerii fără coarne

croșetul este bine evidențiat. În M1, atât croșetul și medifossetta
sunt șterse, din cauza stadiului avansat de uzură.
Atribuirea inițială a materialului de la Ciobruciu speciei

Aceratherium incisivum de Pavlow (1914) pare rezonabilă,
deoarece autoarea a avut ocazia să compare, pe de o parte, cu
mostre care sunt în prezent atribuite genului Chilotherium (în
primul rând cu Ch. kowalevskii din Grebeniki, dar și cu Ch.

schlosseri din Samos și Ch. persiae de la Maragheh), și pe de
altă parte, cu specimenele de Aceratherium incisivum (Kaup
1834, 1854) de la Eppelsheim. Diferențele craniene și dentare
observate între materialul de la Tudora și Ciobruciu pe de o
parte, și Sevastopol pe de altă parte, pot justifica o specificitate
locală sau evoluție sub-specifică în partea de nord a regiunii
peri-pontice de la specia sarmațiană de A. zernowi până la cea
meoțiană de A. simplex, deși comparațiile directe ar fi necesare
pentru a susține cu fermitate această ipoteză.
Genul Aceratherium este bine cunoscut din mai multe localități
europene. Specia tip Aceratherium incisivum Kaup, 1832 se
bazează pe două cranii de la Eppelsheim, Germania (Kaup
1832, 1834). Totuși, există încă unele complicații cu privire la
definiția formală a aceasteia (Giaourtsakis & Heissig, 2004).

Subfamilia Aceratheriinae Dollo, 1885, constituie o
varietate disparută de Rhinocerotidae care cuprinde toții
rinocerii fără coarne. În Miocenul superior din Eurasia
reprezentanți

acestei

subfamilii

includ

genul

nominal

Aceratherium Kaup, 1832, împreună cu genurile Alicornops
Ginsburg & Guérin, 1979, și Hoploaceratherium Ginsburg &
Heissig, 1989 precum și un alt grup distinct, în principal din
Asia reprezentat de chilotherii: Chilotherium Ringström, 1924,

Shansirhinus Kretzoi, 1942, și Acerorhinus Kretzoi, 1942.
Aceste două grupuri par să fi fost izolate din punct de vedere
biogeografic în timpul Miocenului târziu: asociațiile de
aceratherini din Europa Centrală și de Vest sunt caracterizate de
primul grup de genuri, în timp ce asociațiile

din regiunea

mediteraneană estică, regiunea peri-pontică și faunele asiatice
sunt dominate de către cel de al doilea grup (Heissig 1996,
1999).
Schelete complete de A. incisivum au a fost excavate în
localitatea Höwenegg (SW Germania) și descrise în detaliu de
Hünermann (1989), deși craniile asociate sunt conservate
fragmentar și comprimate dorsoventral. Genul Chilotherium
este un imigrant asiatic descris în detaliu de Ringström (1924),
care oferă o listă de caractere de diagnosticare.
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Concluzii
Fragmentul distal de radius
us descoperit în depozitele
meoţiene
iene de la Rusca (Com Pădureni, Vaslui) semnalează
prezența unui rinocer de talie medie fără coarne în Platforma
Moldovenească, respectiv genul Acerorhinus. Frecvența redusă
a acestui gen în fauna de mamifere mari din Miocenul superior
al Europei de Est justifică importanța
ța acestei descoperiri din
zona adiacentă orașului
șului Huși și impune continuarea săpăturilor
în cariera de la Rusca.
Revizuirea materialelor fosile de la Bacău, Păun și
Plopana ar putea aduce noi date privind distribuția
distribu
genului

Acerorhinus în Miocenul din Platforma Moldovenească și
Platforma Scitică.
Mulțumiri
Autorii mulțumesc
țumesc pe această cale domnului Profesor dr. Vlad
Aurel Codrea pentru sprijinul necon
necondiționat și sfaturile

Fig. 3. Vedere anterioară capăt distal radius Rusca

prețioase acordate de-aa lungul timpului.

(Meotian/Miocen superior)
În ciuda diferențelor
țelor craniene și mandibulare, dentiția
de A. incisivum nu se diferențiază
țiază în esență prin morfologie de
cea de Acerorhinus sp.; A. incisivum are un segment dentar cu
proporții
ții

similare,

deși

dimensiunile

sunt

mai

mici.

Antecroşetul nu este alungit ca la Chilotherium, dar croşetul
poate fi destul de lung. Totuşi, ambele genuri au caracteristici
destul

de

asemănătoare,

cum

este

exemplul

speciei

Chilotherium primigenium Deng, 2006, din China, care are
craniul aproape identic cu genul Acerorhinus, dar o sim
simfiza
foarte largă.
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Uriașa
șa reptilă de tip elefant: un rival al
dinozaurilor

Prof. dr. Vicu MERLAN
ERLAN - Huşi
Un strămoş al mamiferelor moderne, de dimensiunea
unui elefant din prezent,
nt, a fost un competitor serios al
dinozaurilor care au trăit în urmă cu peste 200 de milioane
de ani, relatează Press Association. Mai multe oase fosilizate
descoperite în Polonia aparţin unui ierbivor fără dinţi care
mergea pe patru picioare şi cântărea nouă tone.

P

otrivit oamenilor de ştiinţă, animalul era un dicynodont,
o reptilă cu trăsături de mamifer care a coexistat cu
dinozaurii înainte ca aceştia să ajungă să domine
Pământul. Alţi reprezentanţi ai acestui grup aveau o mărime ce
varia între cea a animalelor de vizuină - similare cu şobolanii şi a vacilor de astăzi. Specia recent identificată, numită
Lisowicia bojani, a dat peste cap teoria potrivit căreia dinozaurii
au fost singurele animale terestre de dimensiuni mari care au
trăit în Triasic. Imaginați-vă dacă ați
ți încrucișa un rinocer cu o
broască țestoasă uriașă: ați putea obține ceva de genul Lisowicia

124

bojani, un văr nou descoperit de mamifer triasic, care avea un
corp în formă de rinocer, un cioc ca o broască țestoasă și
cântărea cât un elefant
nt african, aproximativ 9 tone.

Reconstituire a speciei Lisowicia bojani
Noul, un schelet parțial
țial fosil descris online în această săptămână
în știință, este un vechi erbivor numit dicynodont; numele
înseamnă "doi dinți
ți de câini", referindu-se
referindu la colții caracteristici
de pe maxilarul superior, care seamănă cu canini de dimensiuni
foarte mari. Acestea fac parte din grupul evolutiv mare numit
synapsidelor, ce au fost unel dintre cele mai abundente și
variate animale terestre de la mijlocul Permianului până în
î
Triassicul mediu, de la 270 de milioane până la aproximativ 240
de milioane de ani în urmă .
Dicilodontele au evoluat într-o
o gamă remarcabilă de forme:
Unul a fost înflorit ca un mol de zile moderne, altul este primul
vertebrate cunoscut pentru a trăi în copaci. Unele au crescut la
fel de mari ca hipopoții
ții de astăzi, care cântăresc aproximativ 1,5
tone. Cu toate acestea, înregistrarea fosilă sugerează că grupul a
fost în declin până când luptătorii L. lupani l-au
l
văzut. Și chiar
și în zilele de glorie ale dicynodonților,
ților, nu ss-au apropiat de
dimensiunile dinozaurilor timpurii.
Sulej, cu Institutul de Paleobiologie, Jerzy Dzik și Grzegorz
Niedźwiedzki, paleontolog la Universitatea Uppsala din Suedia,
a descoperit noua fosilă într-o
o carieră de argile, exploatată
exploat
în
trecut pentru o fabrică de cărămidă, în satul Lisowice,
aproximativ 100 de kilometri nord-vest
vest de Cracovia din sudul
Poloniei.. În 2006, echipa a primit un sfat că cineva a găsit
fragmente osoase la locul respectiv. La prima lor vizită, au găsit
fosile
le în primele 15 minute; iar timp de 11 ani de muncă pe
teren, au excavat mai mult de 1000 de oase.
Nu au recunoscut imediat noul dicynodont ca atare - în parte
pentru că este atât de mare, spune Sulej. "Prima noastră idee a
fost că era un sauropod", care erau cele mai mari erbivore
cunoscute în această perioadă, ajungând la 11 metri lungime.
Dar fragmentele craniului și oasele membrelor au diagnosticat
animalul ca cel mai mare și mai recent dicynodont găsit
vreodată. Echipa a numit-o după sat și anatomistul
anatomist secolului al
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XVIII-lea,
lea, Ludwig Heinrich Bojanus; ei estimează că de 4,5
metri lungime și 2,6 metri înălțime.

trăit mai târziu, precum diplodocus şi brachiosaurus, au inclus
cele mai mari animale terestre care au trăit pe Pământ.

În ciuda moştenirii lor reptiliene, exemplarele de dicynodont şi
rudele lor au fost strămoşii tuturor mamiferelor moderne,
inclusiv oamenii. ''Descoperirea
Descoperirea lui Lisowicia schimbă ceea ce
credeam despre cea mai recentă istorie a dicynodonţilor, rudele
mamifere din Triasic'',
'', a declarat doctor Tomasz Sulej, unul
dintre cercetătorii de la Academia de Ştiinţe din Polonia. În
plus, ridică şi mai multe întrebări în legături că motivul pentru
care ei şi dinozaurii erau atât de mari'', a adăugat el. Colegul
său, doctor Grzegorz Niedzwiedzki de la Universitatea Uppsala
din Suedia susţine că ''Lisowicia este extrem de interesant
deoarece contrazice multe aspecte
ecte din teoriile clasice privind
'reptilele cu aspect de mamifere' din Triasic''.

Despre dicynodonţi se crede că ar fi murit înainte ca dinozaurii
să fi ajuns la apogeul dominaţiei lor de 200 de milioane de ani.
Ei au aparţinut unui grup mult mai diverse de reptile cu trăsături
de mamifere numit therapsida, care a inclus atât exemplare
carnivore cât şi ierbivore. Grupul therapsida ar fi inclus animale
cu pielea lipsită de solzi şi cu sânge cald.

Fotografie de la excavațiile
țiile scheletului de Lisowicia (foto David Mazurek)
Bibliografie:
T. Sulej, G. Niedźwiedzki, Science 10.1126/science.aal4853 (2018).
http://science.sciencemag.org/content/early/2018/11/19/science.aal4853.full
ncemag.org/content/early/2018/11/19/science.aal4853.full

Schelet de Lisowicia bojani
Fosilele au fost descoperite în localitatea poloneză Lisowice, al
cărei nume a inspirat denumirea genului. Studiul efectuat asupra
oaselor, publicat
blicat în jurnalul Science, demonstrează că Lisowicia
avea circa 4,5 metri lungime şi 2,6 metri înălţime, aproximativ
cât mărimea unui elefant din prezent. Animalul era cu 40% mai
mare decât un exemplar de dicynodont identificat anterior. Spre
deosebire de multe dintre rudele sale, care se deplasau la mică
distanţă de sol - precum şopârlele de astăzi - Lisowicia stătea pe
picioare într-oo manieră similară cu cea a unor mamifere din
prezent, precum rinocerii şi hipopotamii. ''Dicynodonţii au fost
animale care au avut un succes uimitor în Triasicul mijlociu şi
târziu'', a adăugat doctor Niedzwiedz.
''Lisowicia este cel mai tânăr dicynodont şi cel mai mare
tetrapod terestru non-dinozaurian
dinozaurian din Triasic. Este natural să
vrem să aflăm cum au ajuns dicynodonţii atât de mari'', a mai
spus cercetătorul. Fosilele sunt primele care dezvăluie faptul că
exemplare mari de dycynodont au trăit simultan cu primele
sauropode - dinozauri cu gât lung. În timpul acestei perioade, cu
210 - 205 milioane de ani în urmă, dinozaurii nu deveniseră
încă super-giganţii
giganţii care aveau să fie unii dintre ei. Unul dintre
dinozaurii mari timpurii, un sauropod din ceea ce este în prezent
Argentina, numit Ingentia prima, nu cântărea decât circa zece
tone şi nu era mai masiv decât Lisowicia. Sauropod
Sauropodele care au
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Fosila meoţiană de la Rusca
Prof. univ. dr.
d Vlad CODREA
Universitatea
Univer
Babes-Bolyai,
Fac. de Geologie, Cluj-Napoca
Prof. dr. Vicu MERLAN - Huşi
Fosila descoperită în nisipurile miocen ssuperioare bazale
(probabil, Meoţian) de la Rusca,, com. Pădureni, jud. Vaslui,
este un fragment distal de fibulă, care revine unui ierbivor
de talie mare.
a acest nivel stratigrafic, în Platformă Scitică, singurii
reprezentanţi care corespund ca mărime, cărora acest os
le-ar
ar putea fi atribut ar putea fi proboscidienii sau
rinocerii. O apartenenţa la deinotheri, este exclusă, fiindcă la
aceşti proboscidieni mărimea capătului distal al fibulei excede
cu mult dimensiunile măsurate la Rusca. În plus, în Meoţi
Meoţianul
Moldovei este prezenta forma mare de deinother, Deinotherium
proavum Eichwad (= D. gigantissimum Ştefănescu), care este
reprezentantul cel mai mare al liniei filogenetice pentru
deinotherii din Europa, comparabil doar cu D. bozasi
Arambourg, care supravieţuieşte
avieţuieşte până în Pleistocen, însă în
Africa.
Un alt proboscidian prezent în Meoţian este Tetralophodon
longirostris (Kaup, 1832), care de asemeni este de talie mare,
depăşind prin dimensiuni osul de la Rusca. Ar putea fi prezent
în asociaţie şi Choerolophodon,
ophodon, un mastodont de talie mică,
care însă este extrem de precar documentat în registrul

L

Lohanul nr. 46, decembrie 2018

paleontologie
descoperirilor din Moldova (şi în general, din România), pentru
care scheletul postcranian este dovedit de extrem de puţine
piese scheletice, între care după ştiinţa
ţa noastră, fibula este
necunoscută de o manieră clară.

Depozitele meoțiene
țiene din cariera de la Rusca

Fosila de la Rusca
În acest context, ne putem gândi
ndi la posibilitatea apartenen
apartenenţei
fragmentului de fibula în discuţie la rinocerul Dihoplus
pikermiensis (Toula, 1906).
tformă Scitică de un schelet
El este documentat în Platformă
fragmentar descoperit la Mânzaţi (Sava et Codrea, 2012). Din
nefericire, în pofida scurgerii timpului, acel material nu a reuşit
a fi publicat într-un
un articol amplu, datele rămânând cele
referitoare la geologie şi la tafonomie, având un caracter
preliminar.

Ceea ce este important de reţinut este însă nu atât alocarea
sistematică a osului în discuţie, cât potenţialul dovedit al sitului,
unde este de aşteptat ca şi alte oase să apară oricând pe
parcursul lucrărilor de extragere a nisipului şi pietrişului. Din
acest considerent, o monitorizare atentă
tentă şi continuă a acestei
localităţi ar fi cât se poate de benefică.
Bibliografie:
- Guérin, C., 1980, Leş rhinocéros (Mammalia, Perissodactyla) du Miocène
terminal au Pléistocène supérieur en Europe Occidentale. Comparaison avec
leş espèces actuelles. Documents des Laboratoires de Géologie Lyon, 79 (1): 11
401.
- Sava, G.M., Codrea, A.V., 2012. Upper Miocene rhinoceros parţial skeleton
from Mânzaţi, Vaslui District: preliminary dată.
dată Oltenia. Studii şi comunicări.
Ştiinţele Naturii, 28, 1: 215-220, Craiova.

Fosile de mamut în zona Caransebeș
Caransebe
Conf. univ. dr. George V. GRIGORE - Bucureşti
Printre alte descoperiri importante ale anului 2017din
zona Caransebeșului
șului se numără și o măsea de mamut,
animal dispărut din fauna locală în urmă cu aproximativ
aprox
10.000 de ani.

Din examinarea imaginilor ilustrând fibula rinocerului de la
Mânzaţi, reiese că aceasta are dimensiuni doar cu ceva mai mici
în raport cu osul de la Rusca. Aşadar, nu ar fi deloc exclus ca
apartenenţa să fie de fapt aceasta.. Însă, cel care a realizat o
impresionantă monografie a rinocerilor mioceni mediimedii
superiori, plioceni şi pleistoceni din Europa, Claude Guerin
(1980), nu a considerat fibula ca un os diagnostic pentru
determinări. Aşadar, la acest capitol, ne aflăm într
într-un
impas...Însă, pentru a a păstra cuvenita prudenţă ştiinţifică, vom
rămâne pentru osul de la Rusca la acest nivel: fragment distal
de fibula a unui ierbivor de talie mare.
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F

osila a fost semnalată de un speolog reprezentanţilor
unei primării din apropierea Caransebeşului. „Erau
semnale că în zonă ar exista unele aşezări umane din
vremea Paleoliticului. E pentru prima dată când este semnalată
existenţa mamuţilor în zona Caransebeşului. Speologul, care
face parte dintr-oo asociaţie profesionistă din Timişoara, a dus
acest dinte primarului, care, la rândul lui, ne-a
ne semnalat nouă
descoperirea acestui important element. Mamuţii reprezintă, în
zonele în care au fost descoperiţi, atracţii turistice deosebite. Ei
au dispărut în urmă cu 10.000 de ani, dar, la ora actuală,
existenţa lor continuă prin elefanţi. Am luat legătura cu Muzeul
de
Arheologie din
Bucureşti,
noi
neavând
specialişti paleontologi, şi vom demara,
ra, în primăvara viitoare,
o cercetare, deoarece bănuim că există mai multe fosile
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de mamuţi în această zonă”, a adăugat Adrian Ardeţ, directorul
Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă
Caransebeş, instituție de cultură înființată în anul 1963.
Mamuţii sunt printre ultimele mari mamifere care au intrat în
contact cu omul, reprezentările lor fiind regăsite în scene
pictate în peşteri de omul din Paleolitic. Urmele lor fosile sunt
descoperite destul de des și pe teritoriul țării noastre. Dacă, în
urma descoperiri făcute în apropierea Caransebe
Caransebeșului, s-ar
face o reconstituire în mărime naturală a mamutului (posibil în
colaborare cu Dino Park din Râșnov),
șnov), aceasta ar putea deveni
o atracție
ție turistică deosebită pentru localitate și nu numai.

Măseaua fosilă de mamut de acum 10.000 de ani descoperită de un speolog,
în anul 2017, în zona Caransebeș (Jud. Caraș – Severin)

2018, trei săteni din localitatea Manoleasa au făcut o
descoperire importantă. Mai precis, „este vorba despre oasele
de dimensiuni impresionante ale unui mamut vechi de
aproximativ 20.000 - 30.000 de ani”, a declarat directorul
Muzeului Judeţean de Istorie, Aurel Melniciuc.Manoleasa
Melniciuc.M
este
o comună din județul
țul
Botoșani,
Botoșani formată
din
satele Bold, Flondora, Iorga, Liveni, Loturi,
Loturi Manoleasa (reședin
ţa), Manoleasa-Prut, Sadoveni, Șerpenița și Zahoreni.Comuna
ocupă o poziție
ție centrală pe latura estică a județului, în zona
adiacentă a lacului de acumulare Stânca-Costești,
Stânca
în zona de
vărsare a Volovățului
țului în Prut.Oasele au fost descoperite
descoper
în
timpul unor lucrări de extragere a pietrişului din albia
pârâului.„În comuna Manoleasa, la confluenţa unui pârâiaş cu
râul Prut, localnicii au descoperit fragmente osoase aparţinând
unor mamuţi datate probabil cu 20.000
20.000- 30.000 de ani în urmă.
Sunt fragmente de molar, mandibulă cu dinţii specifici
mamutului şi un fragment de vertebră, descoperite în urma
săpăturilor de extragere a pietrişului în malul apei”, a mai
susținut
ținut Aurel Melniciuc. Descoperirea nu este întâmplătoare,
spun specialiştii, zona fiind
iind renumită pentru vestigiile
paleolitice unicat în România. Iniţial, aceștia
ace
s-au speriat şi au
fugit să-ll anunţe pe edilul comunei. Imediat, primarul din
Manoleasa a anunţat Direcţia de Cultură Botoșani
Boto
, iar
arheologii au ajuns la faţa locului. S-a
S constatat că de fapt
sătenii din Manoleasa au dat peste oasele unui mamut, care a
trăit în zona de nord a actualului judeţ Botoşani acum câteva
zeci de mii de ani în urmă.„Am trimis un arheolog la faţa
locului, am cules acele resturi de mamut, pe care le vom trimite
la Iaşi pentru determinările mai exacte”, a mai adăugat
reprezentantul muzeului.Această descoperire vine să întărească
statutul de „tărâm al mamuţilor”, atribuit în urma găsirii a
numeroase vestigii paleolitice pe teritoriul judeţului Botoşani.
Sursa:
sa: monitorulbt.ro; adevărul.ro; libertatea.ro

Mamutul, mamiferul dispărut din fauna țării noastre acum cca. 10.000 de
ani

Mamutul descoperit la Manoleasa
(jud. Botoșani)
Conf. univ. dr. George V. GRIGORE - Bucureşti
Într-un
un fel este confirmat faptul că Moldova se află pe
traseul de migrație
ție de acum zeci de mii de ani a marilor
mamifere ierbivore ce veneau dinspre Siberia în iernile
grele.

Ș

iruri nesfârșite de mamuți,
ți, aceste tancuri vii ale preistoriei,
treceau pe aceste meleaguri. Din miile de exemplare ce se
aflau în migrație,
ție, unele cedau și rămâneau în pulberea
drumului, ori datorită bolilor, ori datorită vârstei, sau a
atacului prădătorilor și vânătorilor. Astfel, în zilele noastre, se
mai pot încă descoperi oase fosilizate ale acestor uria
uriași. În
judeţul Botoşani, pe malul Prutului, prin luna martie a anului
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La începutul Congresului, Emil Racoviță
Racovi a prezentat o

Concepția lui Emil Racoviță
ță despre esența
și interesul general pentru științele naturii

conferință
ță ascultată cu viu interes de întreg publicul,
p
din care
vom sublinia câteva din spusele marelui savant, născut la Iași
Ia în
anul 1868 și plecat spre cele veșnice în urmă cu șapte decenii

Acad. Constantin TOMA
Univ. Al. I. Cuza, Fac. d
de Biologie, Iaşi

(1947).

Emil Racoviţă a văzut lumina zilei la Iaşi, la 15

Discursul începe cu o dureroasă spovedanie: “sunt sfădit de

noiembrie 1868, şi se trage dintr-oo familie coborâtoare din

mult cu protocoalele, căci 40 de ani de eexclusivă îndeletnicire

viţa voievodului Cehan Racoviţă.

cu științele naturale mi-aa impus năravul de a gândi în gura

T

atăl său, Gheorghe Racoviţă, fusese scurt timp

mare”; “voi tălmăci fără înconjur ceea ce de 30 de ani îmi stă pe

magistrat de Vaslui şi era membru al Societăţii

inimă”. Și continua Emil Racoviță:

Junimea din Iaşi. Mama sa, Eufrosina Racoviţă, era o

femeie de o rară distincţie sufletească şi o talentată artistă, aşa
cum o caracterizează marele naturalist vasluian Constantin
Motaş1. Emil Racoviţă s-aa format sufleteşte în Iaşul patriarhal
de pe atunci, oraş al tuturor marilor mişcări culturale. În ac
acest

“De îndată ce am putut să-mi
mi dau seama de esen
esența și
rostul științelor naturii, am fost crunt izbit de contrastul ce
există între importanța
ța acestor științe pentru om și pentru
societățile
țile omenești și rolul șters, lăturalnic, cu totul subordonat
ce li se acordă chiar în zilele de azi”.

mediu cultural ieşean a avut dascăl pe neîntrecutul povestitor
Ion Creangă. La Liceul particular ”Institutele Unite”, Emil
Racoviţă a fost elevul acelei pleiade de străluciţi profesori:
Grigore Cobălcescu, Neculai Culianu, Petru Poni, A. D.
Xenopol ş.a.,., iar dintre colegii săi amintim pe Grigore Antipa şi
Dimitrie Voinov. La vârsta de numai 19 ani îl vedem pe tânărul
Racoviţă student la Paris, urmând concomitent cursuri la
Facultatea de Drept, Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Şcoala
de Antropologie de la renumita Universitate Sorbona, unde ll-a

Cât de actuală este această situație și înn zilele noastre!
Interesul

general

pentru

științele

naturale

este

inexistent, spunea marele nostru naturalist, și iată cât de plastic
povestește:
ște: Poporul face haz de naturalist. Se strică de râs când
vede un boier îmbrăcat în haine nemțești
nem
, poate bătrân și
împodobit cu pântec rotofei, alergând după fluturi, fugărind
broaște
ște prin papură sau scurmând țărna după pietre”.

avut ca profesor şi pe renumitul zoolog Henri de Lacaze
Lacaze-

Legende populare au născut pe această temă. “De

Duthiers, fondatorul cunoscutelor Staţiuni de biologie marină de

întâiul adevărat naturalist ce-am
am avut noi, și om de mare

la Roscoff şi Banyuls-sur-Mer,
Mer, precum şi al vestitei reviste

valoare, Grigore Cobălcescu, se povesteau următoarele încă de

Archives de zoologie expérimentale et générale.

pe când îi eram elev la Institutele Unite din Iași.
Ia În redingotă

În anul 1928 a avut loc, la Cluj, ÎNTÂIUL Congres al

neagră colbăită, cu joben pe cap, cu opinci în picioare, în arsița
arsi

Naturaliștilor din România 2 , al cărui pre
președinte a fost

de seară Cobălcescu scurma cu ciocanul geologic într
într-un ogor;

academicianul Emil Racoviță,
ță, președinte al Academiei Române,

din când în când se pleacă, culege
ge ceva ș-o bagă la buzunar.

Darea de seamă și discursul marelui nostru naturalist fiind

Deodată îi rasună în spate vocea lătărea
lătăreață și domoală a răzeșului

publicate
ate în anul 1930 de către Alexandru Borza (secretar

moldovean: Da ci cauți
ți acolo duniata? Caut fosile, omule! Cauți

general al Congresului) și Emil Pop (vicepreședinte al

fasole? Dapoi pentru duniata le-am
am sămănat eu?! Hai șterge-o

Congresului), în Editura Societății de Științe.

de aici (aici se pot adăuga și câtevaa blagoslovenii na
naționale!)”
Și continuă Emil Racoviță:

1C. Motaş, 1960 – Figuri de naturalişti, Editura Ştiinţifică Bucureşti.
2 Cel de-al doilea Congres Național
țional al Naturaliștilor din România s-a
s desfășurat
la Iași, în anul 1992, avându-l ca președinte
ședinte de onoare pe acad. Prof.univ.dr.
Constantin TOMA
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lipsește complet, cu toate că este absolut necesar predării acestei

psihologia timpului tău ca să te ferești să faci cu ei cale

discipline esențialmente active. Bineînțeles că în aceste

vătămătoare și să nu cazi pradăeresurilor, vrăjitorilor și

condițiuni s-a stbilit printre elevi tradiția că științele naturale nu

înșălătorilor. Vrea să zică să știi de unde vii, din ce spiță de

trebuie luate în serios”. Peste tot, întâi matematica, “sora cea

vietăți te-ai coborât șisă știi cam încotro ai să mergi. Vrea să

mare”, mai întâi; or, în realitate matematica nici nu este o știință

zică să cunoști lunga și chinuita poveste omenească, istoria gliei

“și nici nu poate să fie exactă”. Știința este, la o epocă dată,

tale băștinașe asa cum ți-au durat-o din vremile cele mai

suma constatărilor obiective făcute la acea epocă cu ajutorul

cărunte, în zilnice sudori și cu mult, cu prea mult sânge, moșii și

observației și experienței. Or, această definiție nu se potrivește

strămoșii”.

întru nimic definiției matematicei, care este prin esența un
concept pur imaginar, spunea Emil Racoviță.

“Vrea să zică să ai idee ce este pământulde care ți-e legată
soarta și să cunoști plaiurile și munții, apele și câmpiile, unde ai

“Știința, prin urmare, este mereu variabilă și, deci,

să trăiești, unde au trăit și s-au prăpădit cei ce te-au facut și

relativă; ea lucrează cu medii și nu cu cifre absolute; ea nu

unde au să trăiască șisă se prăpădească cei pe care îi faci tu. Și

cunoaște egalități ci numai înlanțuiri de individualizări, toate

câte altele pe care trebuie să le cunoști ca să poți trăi conștient

diferite. În aceste însușiri consistă “exactul”, adică aproximația

pe lumea ta, ca să fii om cult în adevăratul sens al cuvântului și

cea apropiată de realitate. Cum poate fi, deci, matematica exactă

pe care nu pot săți le dea nici Aristot, nici Herodot, nici

când ea se bazează pe axiome invariabile, pe cifre absolute, pe

Strabon, nici Hipocrat, ci numai cunoștința elementară, dar

egalități perfecte, care nu există nicăieri în natură și care, dacă

precisă, a constatărilor fundamentale făcute de științele naturale

“există” în matematică e pentru că noi oamenii le-am voit

ale naturii”.

arbitrar astfel? “Doamnelor și Domnilor, continua E. Racoviță:
vă rog să fiți fără griji de soarta ce mă așteaptă fiindcă am
îndrăznit să zădărăsc leul matematic. Nu are să mi se întâmple
nimic, căci toate câte le-am spus le cunosc mai bine decât mine
toți matematicienii, numai se feresc să le spună public. Dar
asupra paradoxului matematicesc nu mi-e îngăduit aici să insist
mai mult; dacă l-am menționat e că voeam să ajung la
următoarea constatare care-mi va servi mai târziu; nu poate fi
adevărat, cum se proclamă în genere, că virtutea educativăa
matematicilor ar fi superioară, sau chiar numai egală, acelei a
științelor naturii.

“Dar mi s-ar putea obiecta: știintele naturii sunt grele de
învățat și neatractive pentru elevi. Copiii cer în gura mare:
declinări, conjugări, versuri grecești, discursuri latine, mitologii,
epopee și ode.” S-o creadă cine-o vrea, dar eu nu pot, căci am
constatat contrariul. Prin multe țări am umblat dupa gâze,
ierburi și pietre; am fost ajutat să le culeg de oameni de toate
vârstele și rasele, dar mai ales de copii. Pui de patagoni și
catalani, de tot soiul de franțuzi; odrasle de mauri, arabi, italieni
și spanioli; pici mărunți de moldoveni, bănățeni, munteni și de
moți; de țigani, negri ca fundul ceaunului, încă mai puțin
înveșmântați decât faimoasele dănțuitoare, căci le lipsea pana de

“Cunoaște-te pe tine însuți”, a sfătuit pe contemporani

struț reglementară, toți, dar toți, absolut toți și toate, băieți și

acum aproape 2400 de ani, înțeleptul grec SOCRATE; aceasta

fetițe, mi-au arătat cel mai viu interes pentru făpturile naturii și

nu vrea să zică să cunoști berbantlâcurilejocurilorlui Jupiter, sau

o extraordinară iscusință pentru a le distinge și a le recunoaște.

pățaniele conjugale ale fierarului Vulcan. Nu poveștile grecești

Și e foarte firesc; natura a fost educatoarea omenirii și pe sânul

despre Venus m-au făcut în trecut, și mă vor face până la ultima

ei gol și-a petrecut omenirea toată copilăria”.

suflare, să mă închin cu admirație și respect fermecătoarei
“Și în rezolvarea problemelor economiei sociale, rolul

zeițe”.

științelor naturii trebuie să fie covârșitor; mă refer la problema
“Cunoaște-te pe tine însuți, vrea să zică să ai

alimentării populației mereu crescânde, de starea rudimentară a

cunostințe elementare, dar precise, de anatomia, fiziologia și

agriculturii, de exodul țăranului spre orașe. Cine poate să nu fie
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călăuza în această profundă transformare, dacă nu științele
naturei?”

Dacă atomii sunt în mare parte spațiu gol,
de ce obiectele fizice arată și se simt solide?

“Mă aștept
tept ca, fiind date cele expuse mai sus, să fiu interpelat
cândva cam în modul următor:

-

Pretinzi, domnule profesor universitar că matematica
nu-i nici știință, nici exactă. Vrei să izgonești greaca
și latina din liceu, domnule președinte al Academiei!?

-

Ceri în limba română și științele naturei să fie osiile
învățământului secundar!?”

“Nu doamnelor și domnilor, nu acest lucru vreau neaparat eu.
Când, acum 30 de ani, am intrat în rândurile apărătorilor
științelor naturei, credeam că copiii mei vor beneficia
benefici de
învățământ
țământ rațional, echilibrat, activ, igienic, cu adevarat
cultural și educativ ce visam noi pe atunci. M-am
am inselat amar
in aceasta privinta. Dar sper ca copiii copiilor mei vor fi
probabil educati prin metode rationale.”
Și încheie astfel Emil Racoviță:
ță: “evoluționistul bătrân ce sunt,
nu poate sătermine această cuvântare decât cu aceste convingeri
optimiste.”
Încheiem această prezentare întrebându-ne: s--a schimbat cu
ceva locul și rolul științelor naturale în învățământul gimnazial
și în cel liceal, față
ță de cum cerea marele Racoviță în urmă cu
aproape 90 de ani? Din păcate, NU.
Bibliografie:
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Fizicianul și chimistul englez John Dalton a propus, în
urmă cu 200 de ani, o teorie conform căreia toate materiile
și obiectele sunt alcătuite din particule numite atomi, iar
acest aspect este și astăzi acceptat de comunitatea științifică.
onform oamenilor de știință, atomii sunt foarte mici, în
jur de 100pm (a zecea miliardime dintr-un
dintr
metru) și sunt
compuşi la rândul lor dintr-un
un nucleu uluitor de mic și
din mai mulţi electroni care se mișcă
șcă în jurul nucleului la o
anumită distanţă de acesta, spațiul
țiul gol dintr
dintr-un atom fiind de
99,9999999999%. Privind materia din această perspectivă,
cineva s-ar
ar putea întreba: De ce nu se poate trece printre acești
ace
atomi care compun tot ceea ce ne înconjoară şi de ce nu putem
vedea spațiul gol dintre electroni?

C

Pentru a răspunde la aceste întrebări trebuie să studiem pu
puțin
mai în amănunt electronii. Din păcate, o mare parte din ceea ce
se predă la școală este ceva simplificat: electronii nu orbitea
orbitează
în jurul centrului unui atom precum planetele în jurul Soarelui,
cum am fost învățați.
țați. În schimb, gândiți-vă
gândiți
la electroni ca la un
roi de albine sau păsări, în care mișcarea
șcarea fiecărei păsări este
mult prea rapidă pentru a putea fi urmărită. Cu toate acestea,
aces
putem vedea forma de ansamblu a stolului.
De fapt, există un dans al electronilor. Dar nu este vorba de un
dans aleatoriu, ci mai degrabă un dans sincron, în care se
urmează pașii
șii stabiliți de o ecuație matematică numită după
Erwin Schrödinger. Acestee „dansuri” pot varia, unele sunt lente,
în timp ce altele sunt rapide sau energice. Deşi electronii nu se
opresc niciodată din mişcarea lor, pentru ca aceştia să se
deplaseze mai repede trebuie să primească energie din exterior.
În consecinţă, atunci când electronul primeşte energie sub formă
de radiaţie electromagnetică poate absorbi o parte din această
energie pentru a trece pe un nivel energetic mai ridicat, adică se
va muta pe o orbită unde mişcarea electronului este mai rapidă.
De ce simţim că obiectele
ele sunt solide, dacă atomul este aproape
în întregime spațiu
țiu gol? Se credea că acest fapt se datorează
forţei electromagnetice de respingere dintre electroni. Dar
această explicaţie este una greșită.
șită. Dacă atingem biroul pe care
este pus calculatorul la care
re citim acest articol, electronii din
atomii din deget se apropie de electronii din atomii ce formează
masa. Dacă electronii dintr-un
un atom se apropie destul de mult
de nucleul unui alt atom, mişcarea electronilor din norul
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electronic se modifică. Aceasta se datorează faptului că un
electron aflat pe un nivel energetic scăzut în jurul unui anumit
nucleu nu se poate afla pe acelaşi nivel energetic în jurul unui
alt nucleu, acest loc fiind deja ocupat de unul dintre electronii
celuilalt atom. Electronul nou-venit
enit trebuie să ocupe un nivel
energetic mai ridicat, iar această energie suplimentară nu se va
manifesta de data aceasta prin emiterea de radiaţie
electromagnetică, ci printr-oo forţă de respingere asupra
degetului.
Așadar, avem nevoie de energie pentru a apropia doi atomi unul
de celălalt, deoarece toți
ți electronii lor trebuie să ajungă pe
niveluri superioare de energie neocupate. Încercarea de a
îndepărta toți
ți atomii care compun biroul necesită o cantitate
foarte mare de energie pe care atomii din degetele
degete noastre ar
trebuie să o obțină,
țină, însă aceasta este mult mai mare decât pot
furniza mușchii
șchii noștri. Din acest motiv simţim că biroul pe care
îl atingem este solid.

Nimic nu e solid, totul e energie – oamenii
de știință explică fizica cuantică
“S-aa tot scris despre acest subiect, dar parcă niciodată
nu este suficient. Lumea fizicii cuantice este stranie şi
arunca lumină asupra adevărului
ui despre lumea noastră în
feluri greu de acceptat pentru cadrul existent al cunoaşterii
actuale.

C

eea ce percepem că lumea materială fizică nu este, de
fapt, deloc nici materială şi nici fizică, ci este chiar
foarte departe de a fi aşa. Acest lucru a fos
fost dovedit în
nenumărate rânduri de mulţi fizicieni laureaţi cu Premiul Nobel
(precum şi de alţi oameni de ştiinţă din întreaga lume), iar unul
dintre aceştia este Niels Bohr, un fizician danez care a adus
contribuţii semnificative la înţelegerea structurii atomice şi la
teoria cuantică.
“Dacă mecanica cuantică nu te-aa şocat profund, înseamnă că
nu ai înţeles-oo încă. Tot ce numim real este alcătuit din lucruri
care nu pot fi considerate reale.” – Niels Bohr
La începutul secolului al XIX-lea,
lea, fizicienii au început
în
să
exploreze relaţia dintre energie şi structura materiei. Pe
parcursul acestor întreprinderi, convingerea unui univers
newtonian material, care se afla în centrul cunoaşterii ştiinţifice,
a fost abandonată şi înlocuită cu înţelegerea că materia nu eeste
altceva decât o iluzie. Oamenii de ştiinţă au început să admită
că Universul este făcut în întregime din energie.
“În ciuda succesului empiric de neegalat al teoriei cuantice,
simplă sugestie că poate fi efectiv o descriere reală a naturii este
încă privită
ivită cu cinism, lipsa de înţelegere şi chiar mânie.” (T.
Folger, “Quantum Shmantum”; Discover 22:37-43,
43, 2001)

este un fapt pe care fizica
ca cuantică ll-a dovedit în mai multe
rânduri.
Suntem mult mai mult decât ceea ce ne percepem pe noi înşine
a fi şi a venit timpul să începem să ne privim în această lumină.
Cine a observat compoziţia unui atom la microscop a văzut un
vortex mic, invizibil, că o tornadă, cu un număr infinit de
vortexuri mici de energie, denumiţi quarki şi fotoni. Aceştia
alcătuiesc structura unui atom. Dacă măreşti şi mai mult
compoziţia unui atom, nu vei mai vedea nimic, vei observa un
gol fizic. Atomul nu are o structură fizică,
f
noi nu avem o
structură fizică, lucrurile fizice nu au, de fapt, niciun fel de
structură fizică! Atomii sunt făcuţi din energie invizibilă, nu din
materie tangibilă.
“Treci peste şi accepta această concluzie de necontestat.
Universul este imaterial – mental şi spiritual”– Richard Conn
Henry, profesor de fizică şi astronomie la Universitatea Johns
Hopkins (citat luat din “Universul
niversul mental”)
Este o adevărată dilema, nu? Experienţa ne spune că realitatea
noastră este alcătuită din lucruri materiale fizice,
fizi
şi că este o
lume obiectivă independenta. Descoperirea că universul nu este
o adunare de părţi fizice, aşa cum sugerează fizică newtoniană,
ci provine dintr-o
o combinaţie holistică de unde energetice
imateriale, îşi are originea în lucrările lui Albert Einstein, Max
Planck
şi
Werner
Heisenberg,
printre
alţii.”
https://viataverdeviu.ro/fizica-cuantica-energie

Timpul nu există, nu a eexistat şi nu va
exista niciodată – teorii ştiinţifice recente
“Aşa spun cele mai recente cercetări din domeniul
fizicii cuantice – timpul nu există, nu a existat şi nu va exista
niciodată, ideea că timpul trece, se scurge, este absurdă. În
timp ce citiţi acesta frază, vă gândiţi, probabil, că momentul
acesta, acum, corespundee la ceva ce tocmai a trecut.

C

lipa de faţă are ceva real, în această clipă ne putem
aminti evenimente din trecut sau putem anticipa ceva
din viitor, dar de trăit trăim doar în prezent. Avem
senzaţia trecerii timpului, intuiţia, felul nostru de a fi,
obişnuinţele noastre, tot ce am învăţat ne spune că viitorul este
deschis până devine prezent, iar trecutul este de neschimbat.
O astfel de percepţie a timpului este, indiscutabil,
indiscutabil fixată în
limbajul nostru, în gândurile noastre, în comportamentul nostru
şi, dacă nu există timp, de ce este atât de prezent în tot ceea ce
facem?”
https://destepti.ro/timpul-nu-exista
exista-nu-a-existat-si-nu-va-existaniciodata-teorii-stiintifice-recente

Fizicienii de fizica cuantică au descoperit că atomii fizici sunt
făcuţi din vortexuri de energie care se învârt şi vibrează în mod
constant, fiecare
care dintre aceştia radiind propria semnătura
energetică unică. De aceea, dacă vrem cu adevărat să ne
observăm pe noi înşine şi să aflăm ce suntem, suntem fiinţe de
energie şi vibraţie, radiind propria semnătura energetică unică –
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Pământul, un magnet galactic

Axa magnetică şi polii
Câmpul magnetic al Pământului
ntului prezintă trei componente de
bază: axa magnetică, polii magnetici şi ecuatorul magnetic.

Pământul, această planetă „miracol”, a treia a
Sistemului Solar, s-aa format în urmă cu 4,56 mil
miliarde de
ani. Structura internă, particularităţile fizico-chimice
fizico
ale
elementelor care compun planeta, alături de radiaţiile
cosmice şi vântul solar, determină existenţa unor proprietăţi
fizice ale Terrei, cum ar fi gravitaţia, presiunea, căldura,
radioactivitatea şi magnetismul.

T

oate aceste proprietăţi fac din planeta noastră un corp
cosmic unic, o planetă vie.

Axa magnetică este o linie invizibilă care uneşte cei doi poli
magnetici ai Pământului. Valoarea actuală a unghiului pe care-l
care
formează această axă cu axa de rotaţie
taţie este de 11,5.
Polii magnetici sunt punctele unde axa magnetică intersectează
suprafaţa terestră. În 2005, Polul Nord magnetic avea
coordonatele 82,7° latitudine Nord şi 114, 4° longitudine Vest,
în insula Ellesmere din Canada, iar Polul Sud magnetic avea
coordonatele 64,5° latitudine Sud şi şi 137,7° longitudine Est,
pe teritoriul antarctic (Ţinutul Adelie).
Ecuatorul magnetic este plasat la jumătatea distanţei dintre cei
doi poli magnetici ai Pământului, iar unghiul pe care-l
care formează
cu Ecuatorul geografic este apropiat ca valoare de cel format de
axa magnetică cu axa de rotaţie.
Magnetismul şi busola

Magnetismul este una dintre principalele proprietăţi fizice ale
Pământului, fiind, potrivit științei actuale, rezultatul mişcării
materiei aflate
ate în stare lichidă din nucleul extern, alcătuită
predominant din fier (85%). Diferenţa de temperatură (3500°C
la contactul cu mantaua şi 4000°C la contactul cu nucleul
intern) şi de presiune, precum şi mişcarea de rotaţie a
Pământului, fac ca această mişcare
care a materiei să ia forma unor
curenţi de convecţie. Magnetismul face ca planeta noastră să se
manifeste ca un uriaş magnet, fiind înconjurat la exterior de un
câmp magnetic numit „magnetosferă”. Liniile de forţă ale
magnetosferei converg în cei doi poli magnetici, de nord şi de
sud, extinzându-se
se în jurul Pământului pe o distanţă ce variază
între 1000 şi 60.000 de kilometri, asimetria fiind determinată de
direcţia şi intensitatea vântului solar.

Existenţa câmpului magnetic terestru a impus găsirea unui
instrument adecvat, necesar orientării geografice şi navigaţiei,
ridicărilor topografice, realizării hărţilor şi prospecţiunilor
geologice. Astfel, încă din Antichitate, în China a fost inventată
busola, care era folosită în scopuri militare, pentru orientarea
trupelor şi întocmirea hărţilor. Ulterior, călătorii arabi au adus
busola în Europa, unde navigatorii au perfecţionat-o
perfecţionat pentru a-i
ajuta în marile lor călătorii.
Intensitatea câmpului magnetic scade de la poli spre
Ecuator!

Câmpul magnetic acţionează ca un înveliş protector al
Pământului,
tului, deviind cea mai mare parte a fluxurilor de particule
cu sarcină electrică transportate cu viteză foarte mare de vântul
solar. Acele particule care nu sunt deviate sunt reţinute în două
centuri din jurul Pământului, numite centurile de radiaţie Van
Allen.
În anul 2000, Agenţia Spaţială Europeană (ESA – European
Space Agency) a lansat misiunea CLUSTER, pentru studiul
câmpului magnetic al Pământului. Chiar în acest moment, patru
sonde spaţiale, dotate cu dispozitive special construite pentru
acest scop, scanează de la o distanţă de aproximativ 19.000 de
kilometri, de pe orbite polare, magnetosfera Pământului, oferind
informaţii esenţiale în înţelegerea felului în care se comportă
planeta noastră în spaţiu.

Alte elemente care caracterizează magnetismul sunt:
• Înclinaţia magnetică este dată de valoarea unghiului format
forma de
planul acului magnetic cu suprafaţa terestră (orizontala locului),
aceasta fiind de 0° la Ecuator şi de aproximativ 90° la poli.
Fenomenul este determinat de curbura Pământului şi de tendinţa
acului magnetic al busolei de a se orienta spre Polul Nord (polul
de atracţie).
• Declinaţia magnetică este dată de valoarea unghiului format
de meridianul magnetic cu meridianul geografic. Declinaţia
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magnetică poate fi vestică (atunci când direcţia meridianului
magnetic indicat de acul busolei se desfăşoară la vest
v de direcţia
meridianului geografic) sau estică (atunci când direcţia
meridianului magnetic indicat de acul busolei se desfăşoară la
est de direcţia meridianului geografic).
• Intensitatea câmpului magnetic scade de la poli (circa 70.000
gamma) spre Ecuator
cuator (25.000 gamma), valoarea medie anuală
fiind de circa 35.000 gamma (gamma – unitate de măsură a
radiaţiei provocată de undele electromagnetice cu frecvenţe
foarte mari). Intensitatea câmpului magnetic prezintă anomalii
locale sau regionale determinatee de prezenţa în scoarţa terestră a
unor minerale (fierul determină creşteri ale intensităţii câmpului
magnetic, în schimb sarea determină valori mai mici faţă de
medie). La nivel planetar sunt înregistrate atât variaţii diurne,
cât şi variaţii periodice (de
de 11 ani, cca 180 de ani etc.) corelate
cu ciclurile activităţii solare.

Fenomenul ciudat pentru care zeci de
oameni urcă pe 28 noiembrie pe Platoul
Bucegilor
Fenomen ciudat, iluzie optică sau pur şi simplu un ritual
venit din timpuri străvechi, pe care unii încă se
ambiţionează să îl păstreze?

D

eşi nu există o explicaţie clară, în fiecare an, pe 28
noiembrie, zeci de oameni urcă pe Platoul Bucegilor la
celebrul Sfinx. Cu toţii speră să vadă, la apus, cum
razele soarelui contruiesc o piramidă energe
energetică, în jurul
chipului sculptat în piatră.

un loc care este branşat, legat la energia
“Ne aflăm într-un
universata. Ne aflăm într-un
un pol energetic al planetei”, spune
Răzvan Enoiu.
În schimb cabanierul de la Babele care trăieşte
tră
de o viaţă pe
munte este imun la toate aceste teorii.

“Nu am văzut niciodată piramida. Anul ăsta a fost mai
mediatizat, anul trecut am auzit ceva vag. Deci nu am văzut,
nici nu am auzit până anul trecut”
Şi chiar dacă ciudată piramidă ar apărea, spun scepticii, nu ar fi
prima oară când vorbim despre fenomene perfect explicabile
ştiinţific.
În urmă cu patru ani, în Buşteni,, a avut loc o apariţie extrem de
rară. Chiar în spatele muntelui, norii luaseră forma crucii de pe
Caraiman, iar mulţi turişti n-auu ştiut ce să creadă. Meteorologii
au explicat atunci că este o simplă iluzie optică produsă de
reflexia razelor soarelui într-un
un strat subţire de nori.

Multiversul – o teorie mult mai complexă
decât pare
Cu două săptămâni înainte de moartea sa, S
Stephen
Hawking a finalizat un articol în care prezicea dispariţia
vieţii de pe planeta noastră.

A

rticolul se intitulează A Smooth Exit from Eternal
Inflation (O ieşire treptată din Expansiunea eternă) şi a
fost scris (conceput) împreună cu Thomas Hertog,
fizician la Universitatea catolică din Louvain (Belgia) şi
publicat recent online de revista High Energy Physics.

Unii cercetători spun că Sfinxul ar fi cel mai vechi dintre
simbolurile noastre sacre. A existat şi pe vremea regatelor
dacice care îl venerau pe Zalmoxis.. Fenomentul ciudat care
adună în fiecare an în ziua de 28 noiembrie zeci de oameni în
î
faţa uriaşului ar fi legat, de o legendă.
Poveste sau nu, după mai bine de 2000 de ani, mulţi curioşi încă
aşteaptă apusul în singura zi în care, spun ei, chipul straniu este
îmbrăţişat de razele soarelui care formează o piramidă
piram
magică.
Unii susţin că au văzut-oo de multe ori, alţii...niciodată.
Emanuel are 19 ani şi s-aa informat de pe internet. A vrut să
vadă cu ochii lui ce se întâmplă.

“Se varsă peste Sfinx o lumină divină, de culoare portocaliu
deschis şi prin ea Dumnezeu îşi revarsă tot ce are mai bun
asupra noastră. Poţi să primeşti, dacă eşti deschis şi receptiv,
foarte multe beneficii. Te poţi şi vindecă”
“Sănătos şi bine pentru oamenii care vin aici la Sfinx ar fi să
stea măcar 10 minute în picioarele goale, pentru că atunci
lumina intra”, spune un alt participant.
Ion Iancu a fost geolog şi a colindat toată viaţa munţii Bucegi.
Pare şi el convins de puterea Sfinxului.

“Cei care bat muntele sunt mai aproape de Dumnezeu. Cred că
toată lumea care vrea să se simtă mai sănătos
tos ar trebui să vină,
să se adape la energia această fantastică, miraculoasă”
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Dispariţia vieţii pe planeta noastră în viziunea lui Hawking nu
se încadrează în teoriile elucubrante emise periodic de câte un
vizionar rătăcit,
tăcit, printre calcule şchioape despre apocalipsa
adusă de un meteorit sau de fantomatică planeta Nibiru.
Planeta noastră, Sistemul nostru solar, galaxia noastră, toate vor
dispărea împreună cu întregul Univers deoarece „astrele din
Univers nu vor mai produce
uce energie, ceea ce va avea ca efect
scufundarea într-un întuneric total” în viziunea lui Hawking.
Deşi explicaţia pare a face o analogie cu moartea fizică a unui
individ (cufundare în întuneric total din cauza dispariţiei
energiei), în articolul amintit Hawking şi Hertog evocă şi o
teorie a unui aşa-zis „multivers”.
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Ce ar fi multiversul? Ar fi vorba despre existenţa unor multiple
universuri paralele cu al nostru care ar fi luat naştere imediat
după Marea Explozie (Teoria Big-Bang-ului). După cei doi,
„aceste universuri paralele ar putea fi descoperite cu ajutorul
unor sonde plasate pe o navă spaţială care ar permite omului
să înţeleagă de unde vine”.
Ca şi Marea Explozie, Multiversul nu este o teorie acceptată
unanim, verificată şi demonstrată în timp, ci mai degrabă este
vorba despre nişte supoziţii, presupuneri, în cazul fizicienilor
teoreticieni bazate doar pe calcule matematice. De aceea ar fi
greu de realizat o sondă care să scruteze o supoziţie
(multiversul) care s-a născut în urma unei alte supoziţii, Marea
Explozie (am evitat intenționat termenul „teorie ştiinţifică”).
Şi cu toate acestea, Thomas Hertog e de părere că acest articol
ar fi putut merita un premiu Nobel pentru Stephen Hawking. „A
fost nominalizat de mai multe ori pentru premiul Nobel, şi ar fi
trebuit să-l câştige. Acum, nu-l va mai putea obţine”, a declarat
dezamăgit cercetătorul belgian pentru publicaţia Sunday Times.
Totuşi, este greu de crezut că un cercetător preocupat de unul
sau mai multe universuri nu ştie că nu se acordă premiul Nobel
pentru teorii nedemonstrate fizic. Cum este cazul tuturor
supoziţiilor lui Hawking. Aceeaşi problemă s-a pus şi în cazul
Teoriei Relativităţii a lui Einstein, care n-a putut primi premiul
Nobel, fiindu-i acordată distincţia în 1921 pentru descoperirea
legii efectului fotoelectric (articol publicat în 1905). Explicaţia e
simplă: nu există premiu Nobel pentru matematică. Fiind vorba
de fizica teoretică, şi nu de fizică (pentru care se atribuie
premiul Nobel), şi teorii care se bazează exclusiv pe calcule
matematice (nedemonstrate fizic), ele nu pot fi recompensate cu
un premiu Nobel. Să nu uităm apoi că premiile Nobel sunt
oferite pentru cei care „au adus cele mai mari servicii
umanităţii”. Matematicienii se mulţumesc însă cu premiul
instituit din 1936 de magnatul canadian John C. Fields.
Universuri paralele sau perpendiculare?
Totuşi, aducerea în discuţie a unei presupuneri legate de
existenţa unor universuri paralele (de ce nu perpendiculare?), un
concept controversat şi fantezist (demn de romane s.f şi deloc
de ştiinţă) conform căruia Universul nostru este unul din mai
multe altele existente, unde?, tot în Univers?, în articolul semnat
de Hawking şi Hertog pare destul de curioasă, cu atât mai mult
cu cât viziunea nu e nouă, ci are deja cincizeci de ani.
Ideea unor universuri multiple izvorăşte din altă teorie
(nedemonstrabilă), cea a Big Bang-ului, sugerând că imediat
după Marea Explozie, cosmosul a cunoscut o expansiune
fulgerătoare. În această perioadă, toate regiunile spaţiului nu au
evoluat cu aceeaşi viteză, unele s-au depărtat de altele, creânduse diferite universuri-bule. Universul nostru fiind unul dintre
aceste bule.

se explică faptul că „particulele cuantice pot exista simultan în
două stări diferite, cu alte cuvinte, ele coexistă în stări diferite
în universuri diferite, ceea ce este posibil”. Deşi deocamdată
existenţa altor universuri nu poate fi demonstrată, acestea sunt
la fel de reale ca al nostru, spune Wiseman.
Alături de Michael Hall, de la Centrul Griffith pentru Dinamica
Cuantică, Wiseman a propus o nouă teorie, numită ManyInteracting World (Lumile Multi-Interacționale), care susţine că
este posibil să testăm existenţa acestor lumi paralele, şi că spre
deosebire de vechea teorie a multiversului, potrivit căreia lumile
paralele nu puteau interacţiona, aceste universuri au o legătură
între ele.
Dar de aici, până la a spune că noi, pământenii, existăm şi în
alte universuri, că la noi dinozaurii au dispărut dar în alte
universuri trăiesc sau că în alte universuri Shakespeare continua
să scrie, iar un geniu terestru care urmează să se nască, în alte
universuri a ajuns la vârsta senectuţii, e totuşi cale lungă, cel
puţin în ceea ce înseamnă o demonstraţie veridica.
O insulă rătăcită
Conceptul de universuri multiple sau multivers a traversat toată
istoria filozofiei, dar „el şi-a făcut intrarea în câmpul fizicii
teoretice relativ de puţină vreme”, după cum spune pentru AFP
Aurélien Barrau, astrofizician la Laboratorul de fizică
subatomică şi de cosmologie din Grenoble.
Şi chiar dacă acest concept este criticat de unii cercetători
pentru că teoria nu poate fi testată (demonstrată), pentru
Aurélien Barrau ar fi vorba despre „o idee ameţitoare de a
reinterpreta întregul nostru univers ca fiind de fapt o mică
insulă într-o imensă meta-lume infinit de vastă şi diversificată”.
Totuşi, până acum „infinit de vast şi de diversificat” erau
calificative atribuite universului „nostru”. Singura invenţie de
dată recentă să fie doar că se divide un univers într-o
multitudine de universuri paralele care acum, împreună cu
„universul nostru” este rebotezată meta-lume? Vorbim acum
despre un univers al universurilor? Cam simplistă operaţie şi de
aceea atât de controversată.
În fine, dacă poate exista un poem cu un singur cuvânt, alături
de poeme cu mai multe strofe, aspect perfect demonstrabil, e
greu de crezut, de fapt imposibil, că cineva de pe acest Pământ
ar putea vreodată demonstra această teorie! Oricât de mult ar
aprinde ea imaginaţia iubitorilor de povestiri S.F.

Mai exact, potrivit lui Howard Wiseman, profesor de fizică la
Universitatea Griffith, teoria multiversului a fost formulată
prima dată în anul 1957, de Hugh Everett. El a declarat că astfel
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O nouă formă a materiei poate oferi
posibilitatea energiei nelimitate
În prezent, cel mai greu element
ent din tabelul periodic
este oganessonul, care are o masă atomică de 294 şi a fost
numit în mod oficial în 2016.

C

a fiecare element din tabelul lui Mendeleev, aproape
întreaga masă a oganessonului provine de la protoni şi
neutroni (tipuri de barioni) care
re sunt formaţi din câte trei
quarci fiecare. O trăsătură crucială a acestei materii barionice
este că aceşti quarci din componenţa ei sunt legaţi între ei de
forţa nucleară tare, ceea ce îi face inseparabili. Particulele
realizate din quarcii legaţi între ei (precum protonii şi neutronii)
sunt numite hadroni, iar savanţii se referă la starea de bază a
materiei barionice ca fiind „materie hadronică”.

straniu. Unul dintre rezultatele ultimului studiu arata că materia
din quarci fără cei stranii, adică udQM, are o energie de masă
mai mică per barion
on decât SQM sau materia hadronică, fiind
preferabilă din punct de vedere energetic.
„Fizicienii au căutat SQM timp de decenii”, au precizat
cercetătorii pentru Phys.org. „Din rezultatele noastre, mulţi
savanţi s-au
au uitat în locul greşit. Este chiar o întrebare
într
de bază:
care este cea mai joasă stare de energie a unui număr suficient
de mare de quarci? Sugerăm că răspunsul nu este materia
nucleară sau SQM, ci udQM, o stare compusă din quarci jos şi
sus cu masa extrem de mică.”
ar afla dincolo de limitele
Ideea că o astfel de materie s-ar
tabelului periodic este oarecum surprinzătoare pentru că, în
general, ar exista numai în medii extreme, precum miezul
stelelor neutronice, acceleratoare de particule şi primele
milisecunde ale Universului. Atunci când este produsă
produ de un
accelerator, materia se descompune într
într-o fracţiune de secundă
în materie hadronică (cu quarci legaţi între ei).
Fizicienii speră că dacă masa minimă a elementelor cu o stare
fundamentală de udQm nu este mai mare de 300, este posibilă
producerea acestei
cestei noi forme de materie stabilă prin fuzionarea
unora dintre cele mai grele elemente. Se aşteaptă ca una dintre
marile provocări să fie legată de aprovizionarea cu suficienţi
neutroni pentru reacţie, dar şi aşa, udQM ar fi mai uşor de
produs decât SQM. Unul dintre motivele pentru optimismul lor
constă în faptul că noile rezultate indică existenţa unei „zone de
stabilitate”, în care udQM ar avea cea mai stabilă configuraţie.
„Spre deosebire de fuziunea nucleară, acesta este un proces
care ar fi mai uşor de iniţiat şi de controlat.”

Hadronii reprezintă o categorie generală de particule care
includ şi barionii.
Oganessonul poate fi unul dintre
intre ultimele elemente de tipul lui.
Într-oo nouă lucrare, savanţii prezic că elementele cu mase mai
mari de 300 pot fi compuse din quarci „jos” şi „sus” liberi –
acelaşi tip de quarci care intră în componenţa protonilor şi
neutronilor, dar aceştia nu sunt legaţi în tripleţi. Savanţii prezic
că acest tip de materie, numit „up down quark matter” sau
udQM, poate fi stabilă pentru elemente extrem de grele care pot
exista dincolo de limita tabelului periodic. Dacă ar putea fi
produsă pe Terra, udQM are potenţialul
lul de a fi folosită ca sursă
de energie, scrie Phys.
Posibilitatea ca materia barionică să aibă o stare fundamentală
de udQM, şi nu materia hadronică în general, este descrisă într
întro lucrare publicată în Physical Review Letters de cercetătorii
Bob Holdom, Jing Ren şi Chen Zhang de la Universitatea din
Toronto.

Dacă producerea de udQM prezintă dificultăţi de netrecut,
cercetătorii menţionează că ar putea fi găsită şi pe Pământ,
întrucât poate ajunge prin radiaţiile cosmice, ajungând să fie
prinsă în materia normală. Pe viitor, savanţi
savanţii plănuiesc să
exploreze posibilitatea căutării materiei din quarci, atât pe
Terra, cât şi în locuri mai îndepărtate.
Dacă se va putea produce şi/sau găsi în cantităţi suficient de
mari, o aplicaţie potenţială este reprezentată de generarea de
energie.
„Dacă
că o astfel de materie este găsită (sau produsă în
acceleratoare), poate fi stocată şi alimentată cu neutroni sau
ioni grei. Absorbţia acestor particule duce la o masă totală mai
mică şi astfel la eliberare de energie, în mare parte sub forma
radiaţiilor gamma.
amma. Spre deosebire de fuziunea nucleară, acesta
este un proces care ar fi mai uşor de iniţiat şi de controlat”, au
adăugat cercetătorii.

Ideea că un anumit tip de materie din quarci poate fi starea
fundamentală a materiei barionice nu este nouă. Într-o
Într lucrare
faimoasă din 1984, fizicianul Edward Witten a sugerat că SQM
(strange quark matter) poate îndeplini acest rol. Totuşi, SQM
este compusă din cantităţi comparabile de quarci sus, jos şi
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fizica
Al șaselea simț: Oamenii au capacitatea de
a detecta câmpul magnetic al
Pământului…
traducere și adaptare: Radu UNGUREANU
Cunoaștem
ștem deja faptul că păsările, dar și alte animale,
folosesc câmpul magnetic al Pământului pentru a se orienta.
Însă avem și noi această abilitate? Unii oameni de știință
sunt de părere că această capacitate de a detecta
magnetismul planetei poate fi prezentă și la om, fără ca noi
să ne dăm seama.

P

rintre cei mai mari susținători
ținători ai acestei idei este
geofizicianul Joe Kirschvink, de la Institutul de
Tehnologie din California. Potrivit studiului efectuat de
acesta, magnetismul este cel de-al șaselea simț cu care oamenii
au fost înzestrați,
ți, însă din diferite motive, nu îl activăm și
folosim. Magnetorecepția a fost observată la o gamă foarte largă
de viețuitoare,
țuitoare, inclusiv la unele bacterii, lucru ce îl determină pe
Kirschvink să afirme căă această abilitate este imposibil să ne fi
ocolit.

Știați că puteți fi o mini--stație electrică?
Corpul uman pe post de generator
Cercetătorii din Elveția,
ția, folosind efectul piezoelectric,
au descoperit o metodă sofisticată de folosire a corpului
uman pentru a produce energie

E

chipa de la Institutul de cercetare helvetic Empa a
elaborat, în premieră absolută, un material care face
posibilă generarea de curent ca urmare a mișcărilor
mi
corpului uman.
Această peliculă elastică specială din silicon
sili
și nanoparticule,
datorită efectului piezoelectric, este în măsură să producă
electricitate în timpul flexiunolor. Savanții
Savan eu deja mai multe
idei de utilizare a inovației.
”Acest material va putea fi folosit, de exemplu, ca implant în
zona inimii pentru
ru a alimenta stimulatorul activită
activității cardiace”,
specifică Dorina Opris, directoare de proiect.
Totodată este de reținut
ținut că, deocamdată, pelicula cu efect
piezoelectric nu poate fi produsă pe bandă rulantă, ci numai în
condiții de laborator.

O misterioasă anomalie de sub America de
Sud și Africa schimbă radical câmpul
magnetic al Pământului

Totuși,
și, cea mai mare problemă cu care se confruntă Kirschvink
și alte persoane care lucrează în acest domeniu, este că nimeni
nu știe cum funcționează acești magnetoreceptori și unde sunt ei
localizați.
i. Pentru a încerca să elucideze misterul, cei de la
Institutul de Tehnologie din California au supus 24 de voluntari
la un experiment inedit. Participanții s-au
au aflat în apropierea
unui dispozitiv care simula câmpul magnetic al Terrei, în timp
ce activitățile
țile lor cerebrale erau monitorizate prin
electroencefalograme. Astfel, oamenii de știință au descoperit
faptul că, în momentul în care câmpul magnetic a fost rotit în
sensul acelor de ceasornic, anumiți
ți neuroni au răspuns la
această schimbare, generând o creștere
ștere a activității electrice.
O echipă din Japonia reface astăzi experimentul, iar o echipă
similară din Noua Zeelandă susține
ține că este și ea interesată de a
investiga această capacitate a creierului nostru. Dacă rezultatele
vor fi similare, aceasta estee cea mai mare dovadă de până acum
a prezenței
ței acestei capacități uimitoare și în cazul nostru. sursa:
iflscience.com/
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Câmpul magnetic al pământului slăbește
slăbe
din ce în ce
mai mult, iar una dintre cauze este dată și de o anomalie
misterioasă de sub continentele african și sud-american.

A

nomalia care îi îngrijorează pe savanţi în acest moment
este Anomalia Sud-Atlantică,
Atlantică, o zonă foarte vastă care
se întinde din Chile până în Zimbabwe. Aici, câmpul
magnetic este atât de slab încât este periculos pentru sateliţii
Terrei să treacă prin
rin el, pentru că nivelul ridicat de radiaţii
cosmice din această zonă poate distruge componentele
electronice ale acestora.
„Ştim de mai mult timp că acest câmp magnetic se schimbă, dar
nu aveam date care să arate atât de neobișnuit
neobi
doar pentru o
anumită regiune de pe glob. Deşi se întinde pe o arie de mii de
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kilometri, graniţele ei sunt clare”, a precizat Vincent Hare, unul
dintre membrii echipei de cercetare de la Universitatea
Rochester din New York.
Cel mai probabil, potrivit acelorași
și cercetători de la
Universitatea Rochester, slăbirea câmpului magnetic al
Pământului în această parte a lumii a început în urmă cu 160 de
ani și este cauzată de un rezervor vast de rocă densă care se află
la aproximativ 2.900 de kilometri sub continentul african.
Regiunea,, care se află între fierul lichid din miezul intern al
Terrei şi regiunea mai rigidă din manta, „deranjează” fierul care
ajută la generarea câmpului magnetic.
„Acum știm că acest comportament neobișnuit a avut loc cel
puțin de câteva ori în ultimii 160 de ani și face parte dintr
dintr-un
model mai mare pe termen lung. Cu toate acestea, este pur și
simplu prea devreme să spunem cu certitudine dacă acest
comportament va duce la o inversare completă a polilor”, a
spus Vincent Hare.

Toate galaxiile din universul nostru
stru par să
aibă o trăsătură comună extrem de
surprinzătoare

ale hidrogenului neutru în aproximativ 130 de galaxii, de la
galaxii pitice neregulate
ate şi până la galaxii spirale enorme.
Aceste măsurători le-au
au permis astronomilor să calculeze timpul
necesar fiecărei galaxii pentru a finaliza o rotație
rota completă și
acesta a fost, cu aproximaţie, 1 miliard de ani.
De asemenea, au găsit și o corelație între
în distribuția surselor de
lumină precum stelele şi hidrogenul atomic aflat la marginea
galaxiilor, ceea ce a confirmat faptul că materia de la periferia
galaxiilor parcurge o rotaţie completă în jurul centrului galactic
în aproximativ 1 miliard de ani.
Studiul astronomilor a fost publicat în The Monthly Notices of
the Royal Astronomical Society.

Neobișnuitul
șnuitul corp ceresc Oumuamua,
despre care s-a
a spus că ar fi un «artefact»
extraterestru,
restru, a călătorit prin spa
spațiu
milioane de ani. De unde provine?
Dr. Alan Jackson
În luna octombrie a anului trecut, cercetătorii de la
observatorul astronomic Haleakala (Hawaii) au descoperit
un obiect cosmic de formă și culoare neobișnuită. Avea
formă alungită, de țigară, se deplasa cu o viteză formidabilă
și a fost numit Oumuamua.

Astronomii au descoperit că toate galaxiile, indiferent de
mărimea lor, efectuează o rotație
ție completă într-un
într
miliard
de ani. Altfel spus, materia de la marginea exterioară a
galaxiilor efectuează
fectuează o rotaţie completă în jurul centrului
galactic în aproximativ 1 miliard de ani.

C

n ceea ce privește
ște galaxia Calea Lactee, oamenii de ştiinţă
presupun că în centrul ei se află o gaură neagră supermasivă,
denumită Sagittarius A, aflată în apropierea
rea constelaţiei
Săgetătorul.

urând, au apărut și ipotezele conform cărora Oumuamua
ar fi fost, de fapt, o… navă extraterestră. Sau, cel puțin,
pu
o structură extraterestră, confecționată
confec
de ființe
inteligente aflate într-un
un sistem solar îndepărtat.

„Nu este o precizie de ceas elvețian.
țian. Însă, indiferent dacă este o
galaxie foarte mare sau foarte mică, dacă ai putea sta pe
marginea extremă a discului în timp ce se rote
rotește, ți-ar lua
aproximativ un miliard de ani pentru a ajunge
junge în acela
același
punct”, a explicat cercetătorul Gerhardt Meurer de la
Universitatea din Australia de Vest a Centrului Interna
Internațional de
Cercetare pentru Radio Astronomie (ICRAR).

Astronomii susțin,
țin, însă, că nu este vorba decât despre un
asteroid mai special, care a ajuns în sistemul nostru solar după o
îndelungată călătorie, de milioane de ani, prin spațiul
spa
interstelar.
Oumuamua are o lungime de circa 400 de metri și o lățime de
zece ori mai mică.

Î

Descoperirea de acum subliniază faptul că materia de la
periferia galaxiilor mici se deplasează mai lent decât în cazul
galaxiilor mari, deoarece distanța
ța parcursă, în aceeaşi perioadă
de timp, este mai mică. Cercetătorii au măsurat vitezele radiale
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De unde vine Oumuamua? Cercetările de ultimă oră arată că
sunt șanse foarte mari ca neobișnuitul asteroid să fi fost
expulzat, cu forță, dintr-un
un sistem solar binar (în care doi sori
orbitează, fiecare, unul împrejurul celuilalt). Obiectele formate
din rocă, așa
șa cum este și Oumuamua, au șanse sporite să fie
expulzate dintr-un
un sistem solar binar. În schimb, în sistemele
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solare simple este mai probabil ca un obiect alcătuit din ghea
gheață,
cum ar fi o cometă, să împărtășească
șească această soartă. Expulzarea
lui Oumuamua
uamua din sistemul celor doua stele ss-a datorat
puternicelor interacțiuni gravitaționale.
Dr. Alan Jackson de la Universitatea din Toronto spune, cu
privire la Oumuamua, că este ciudat că primul obiect „străin” ce
a fost descoperit în propriul nostru sistem
tem solar este un asteroid,
având în vedere că era mai probabil ca un astfel de „vizitator”
provenit dintr-un
un alt sistem solar să fie o cometă.
Recentul studiu, publicat în jurnalul lunar al Societă
Societății
Astronomice Regale, promovează teoria potrivit căreia
Oumuamua provine dintr-un
un sistem în a cărui componen
componență ar
intra și o stea fierbinte, masivă.
Ipoteza că ar reprezenta o navă extraterestră sau o structură
artificială s-aa bazat pe constatarea că Oumuamua a călătorit o
distanță enormă prin spațiu, fără a intra
ntra în coliziune cu vreun alt
obiect. La SETI (Search for Extra-terrestrial
terrestrial Intelligence) ss-a
afirmat, la vremea descoperirii sale, că obiectul ar putea fi „un
artefact extraterestru”.
În călătoria sa cosmică, Oumuamua, ce părea că vine din
direcția stelei Vega din constelația Lira, s-aa apropiat de Terra la
o distanță
ță de 33 milioane de kilometri și a trecut prin sistemul
solar cu formidabila viteză de 30 km/secundă.
Este un mister, totuși,
și, cum de a putut călători Oumuamua vreme
de milioane de ani fără a fi nimicit în tot acest timp.

Trăim într-un
un Univers aflat în plină
expansiune. Este acesta cu adevărat
infinit?

Teoria acceptată este cea conform căreia trăim într-un
într
Univers infinit. Dar, într-un
un univers infinit și static,
expansiunea accelerată
ată a cosmosului este lipsită de sens.
Cum poate fi ceva static și neschimbător într-o
într continuă
expansiune în același timp?

C

ând Sir Issac Newton a început să studieze stelele,
predicția
ția lui era că materia este atrasă de altă materie, de
o forță invizibilă.
lă. Mergând un pic mai departe cu acest
raționament,
ționament, geniul a crezut că forţa de atracţie dintre obiectele
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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
milar atracţiei dintre doi magne
magneți. Cu
toate acestea, așa
șa cum le observăm noi, stelele îndepărtate
rămân într-o poziție
ție statică și aparent nemișcate. În plus, dacă
stelele și materia sunt într-adevăr
adevăr atrase una de cealaltă, nu s-ar
s
putea ca să se prăbușească
că împreună…? Acest aspect ll-a
contrariat pe Newton care, în loc să
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
c
spre care să
cadă, astfel încât această ipoteză părea să rezolve enigma
privind aspectul neschimbat al bolţii cereşti.
Într-un
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
un Univers infinit ca şi într-un
într
Univers finit,
deoarece forţa care ar acţiona asupra unui obiect ar fi,
fi de
asemenea, infinită.
Edwin Hubble a fost primul care a observat că galaxiile se
îndepărtează de noi cu viteze uimitoare. Observa
Observațiile lui Hubble
au sugerat că a existat un moment în care Universul a fost
infinit de mic și de dens. Înainte de evenimentul
eveniment Big Bang,
timpul nu exista. Într-un
un Univers neschimbat, nu există
necesitatea fizică a unui început. Dar, într
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.

Oamenii de știință cred că au rezolvat
misterul din jurul vântului de eclipsă și a
schimbării temperaturii care apar în
momentul eclipselor de Soare
În urmă cu aproximativ 300 de ani, astronomul englez
Edmund Halley a observat cum în timpul unei eclipse solare
vremea s-a schimbat brusc.
alley a remarcat cum „răcoarea și umezeala care au
urmat întunericului au cauzat un sentiment de groază
printre oamenii veniți
ți să observe fenomenul”, dar nu a
putut să-și
și dea seama ce se afla în spatele acestui așa numit vânt
de eclipsă. Meteorologii de la Universitatea
niversitatea din Reading, Marea
Britanie, s-au
au folosit de datele colectate de la 4.500 de
voluntari, martori ai eclipsei produse în data de 20 martie 2016,
pentru a rezolva misterul din jurul schimbării bru
bruște a vremii.
Combinând observațiile
țiile din toată țara
țar cu datele colectate de
stațiile
țiile meteo, echipa a confirmat faptul că, într-adevăr,
într
în
timpul eclipsei vremea se schimbă nea
neașteptat. Potrivit
cercetătorilor, această schimbare a condițiilor
condi
vântului poate fi

H
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atribuită variațiilor stratului de aer care separă
ră curen
curenții de aer de
la nivel înalt de cei de la suprafața planetei.

„Au existat o mulțime
țime de teorii despre vântul de eclipsă de
de-a
lungul anilor, dar credem că aceasta este cea mai
convingătoare explicație:
ție: pe măsură ce Soarele dispare în
spatele Lunii, solul se răcește
ște brusc, aerul cald nu se mai
ridică, determinând o scădere a vitezei vântului și o schimbare
a direcției sale”, a explicat fizicianul Giles Harrison.
Eclipsa studiată de meteorologii de la Universitatea din Reading
a scăzut temperaturile pe întregul cuprins al Marii Britanii cu
aproximativ 1 grad Celsius, deși
și în unele părți ale insulei
diferența
ța a fost și de 4 grade Celsius. Au fost detectate și
modificări ale vitezei vântului, aceasta scăzând cu până la 4
noduri (7,4 km/h, 4,6 mph) în unele părți
ți ale Regatului Unit.

C

entaurus A este una dintre cele mai apropiate galaxii față
fa
de Pământ, astfel că nucleul său galactic activ a fost
studiat intensiv de astronomii profesioniști.
profesioni
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 acela
același model de mișcare.
Autorul principal al cercetării, Oliver Müller de la Universitatea
din Basel, Elveția,
ția, a spus că rezultatele întăresc teoria conform
căreia coliziunile dintre două galaxii mari, care sunt mai
susceptibile de a se ciocni la un moment dat, produc galaxii
pitice mai mici din resturile
turile ejectate. Lucrarea echipei a fost
publicată în revista Science.

Centaurus A a fost descoperită în 1826 de către astronomul
scoțian
țian James Dunlop, de la casa sa din Parramatta, New South
Wales, Australia. Centrul galaxiei conține
ține o gaură neagră uriaș
uriașă,
cu o masă echivalentă cu 55 de milioane de mase solare.

Marte nu a fost dintotdeauna vecinul
nostru. Ipoteză surprinzătoare

Rezultatele sunt susținute
ținute de un alt studiu al evenimentului,
realizat de către cercetătorii de la Universitatea din Sheffield,
care au descoperit o scădere medie a temperaturii în Regatul
Unit de 0,83 ± 0,63 grade Celsius (1,5 ± 1,1 grade Fahrenheit),
și a vitezei medii a vântului cu 9% în prima jumătate a eclipsei.

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

Până acum se credea că planeta Marte și Pământul s-au
format în aceeași
și regiune a Sistemului Solar timpuriu, dar
dacă a fost așa,
șa, atunci de ce compozițiile lor sunt atât de
diferite? Un nou studiu ar putea avea răspunsul.
olosind simulări computerizate sofisticate, cele mai
recente ipoteze sugerează că Marte ar fi putut să se
formeze în centura de asteroizi înainte de a se muta în
vecinătatea noastră.

F

Echipa internațională
țională de cercetători din spatele noii idei admite
că această ipoteză are nevoie de mai multe studii. Totuși
Totu ideea
s-ar potrivi ca o mănușă
șă cu o altă explicație alternativă despre
modul în care sistemul nostru
stru solar s-ar
s
fi format în urmă cu
miliarde de ani.
O galaxie numită Centaurus A a păstrat până recent un
secret neobișnuit.
șnuit. Cercetătorii au descoperit recent faptul că
în jurul său există galaxii pitice care o orbitează, la fel cum
fac planetele în jurul stelelor. Acest aspect uimitor confirmă
o teorie susținută
ținută de mult timp, conform căreia galaxiile
pitice „atârnă” în jurul galaxiilor mai mari.

139

„Formarea lui Marte în centura de asteroizi a avut loc foarte
devreme în istoria planetei roșii.
șii. Masa lui Marte este
aproximativ 11% din masa Pământului și este alcătuită din
materiale care o fac să semene
mene mai mult un meteorit decât cu o
clonă a planetei noastre”, a declarat Joelle Renstrom pentru
revista Astrobiology.
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Marte conține
ține silicați diferiți, mai ușori decât cei ai Pământul, și
mult mai asemănători cu cei găsiți
ți în meteoriți. Pentru a obține
perspectiva asupra mișcării
șcării plantei roșii în cadrul Sistemului
Solar, cercetători din Japonia, Statele Unite și Regatul Unit au
efectuat simulări conforme cu așa-numitul
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, se pare că Jupiter a împins Marte în pozi
poziția sa
actuală.
Din moment ce Marte s-ar
ar fi format mult mai departe de Soare,
este posibil ca planeta să fi fost mult mai rece ini
inițial și acoperită
cu gheață.
ță. Această teorie pare să sugereze ideea că Marte, odată
ajunsă în poziția
ția în care se găsește astăzi, datorită căldurii
Soarelui ar fi beneficiat din belșug
șug de apă lichidă, element
primordial pentru susținerea
ținerea și dezvoltarea vieții.

Soarelui. Cercetătorii spun că există și alte cicluri orbitale mai
scurte, dar acestea se modifică, în timp ce Ciclul Milankovitch
rămâne la fel, de aceea a fost mai ușor
șor de identificat.
Prin confirmarea faptului că aceste modificări ciclice ce se
repetă o dată la 405.000 de ani se manifestă de dinaintea epocii
dinozaurilor, constatările au implicații
ții în nenumărate domenii
de cercetare, afectând potențial
țial modul în care interpretăm
fosilele și urmărim evoluția formelor de viață terestre. De
asemenea, este necesar să stabilim și modul în care Jupiter și
Venus, aflate la o mare distanță,
ță, influ
influențează climatul
Pământului și cum trece planeta noastră prin aceste schimbări
de încălzire și răcire pe perioade lungi de timp.

NASA a lansat o sondă care «va atinge»
Soarele

Jupiter și Venus
enus modifică, la fiecare
405.000 de ani, orbita Pământului.
Fenomenul este legat de declanșarea
șarea unor
evenimente climatice majore
Oamenii de știință au confirmat o ipoteză dezbătută de
foarte mult timp, și anume cea conform căreia orbita
Pământului este deformată de atracția
ția gravitațională a lui
Jupiter și Venus într-un
un ciclu care se repetă în mod regulat
la fiecare 405.000 de ani.
După decenii de cercetări științifice și ani de construcție,
sonda americană
cană Parker Solar Probe a fost lansată de
NASA în ziua de 12 august 2018 de la sta
stația aeriană Cape
Canaveral din Florida.

M

D

e zeci de ani, cercetătorii au studiat acest fenomen, un
exemplu fiind cel al ciclului Milankovitch. Ciclurile lui
Milankovitch descriu efectele globale ale schimbărilor
mișcării
șcării Pământului asupra climatului terestru de
de-a lungul a mii
de ani. Numele fenomenului a fost ales în onoarea geofizicianul
și astronomului sârb Milutin Milanković. În anii 1920, el a emis
ipoteza că variațiile
țiile în înclinarea axială și precesiunea orbitei
Pământului au avut ca rezultat o variație
ție ciclică a radiației
solare care ajunge pe Pământ și că această forță orbitală a
influențat
țat puternic modelele climatice de pe Pământ.
În cadrul studiului actual,
ctual, geologii au analizat rocile extrase de
la mare adâncime din Petrified Forest National Park, Arizona,
SUA. Aceștia
știa au căutat semne care să indice vârsta rocilor și
schimbările pe care câmpul magnetic al Terrei le-a
le avut. Apoi,
au comparat aceste roci cu sedimentele din bazinul Newark, un
fost lac preistoric. Astfel, au observat că există un ciclu regulat,
de 405.000 de ani, al modificării orbitei Pământului în jurul
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isiunea ei este de a ajunge de șapte ori mai aproape de
Soare decât orice altă sondă care a fost trimisă
anterior. Sonda Parker Solar,
Sol
care a costat 1,5
miliarde de dolari, va revoluționa
ționa înțelegerea științifică despre
procesele fizice care au loc în Soare, despre vântul solar și
despre alte evenimente de la suprafața
ța stelei, cum ar fi erupțiile
solare. Misiunea sondei va dura șapte ani.
a
Parker va fi prima navetă spațială
țială care va zbura prin coroana
Soarelui, care reprezintă cea mai mare parte a atmosferei stelei.
Se estimează că sonda va ajunge la Soare în luna noiembrie
2018. Până atunci, Parker Solar va zbura spre Venus, efectuând
prima
ima intrare pe orbita acestei planete la începutul lunii
octombrie. Folosind gravitația
ția lui Venus, Parker își va accelera
viteza până la aproximativ 430.000 mph, stabilind un nou
record de viteză pentru un obiect făcut de om.
Pentru a rezista la căldura de aproape 1400 grade Celsius din
preajma Soarelui, sonda este protejată de un scut special de
carbon compozit care măsoară 2,43 metri în diametru și are o
grosime de 11,43 centimetri. Specialiștii
știi NASA spun că Parker
se va confrunta cu căldură și radiații „brutale”
„
în timpul
călătoriei sale epice spre steaua sistemului nostru solar. Va
ajunge până la 6 milioane de kilometri distanță
distan de suprafața
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Soarelui, potrivit agenției
ției spațiale americane, ceea ce reprezintă
o apropiere mult mai mare decât cea reușită
șită de naveta spațială
Helios 2, care a ajuns până la 43,4 milioane de kilometri de
Soare în anul 1976. Distanța
ța medie dintre Soare și Pământ este
de 149,6 milioane de kilometri.
Conform cercetărilor actuale, vârsta Soarelui este de
aproximativ 4,6 miliarde de ani și el se află pe la jumătatea
ciclului principal al evoluției
ției sale. 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
se astfel neutrino și
radiație
ție solară. Hidrogenul reprezintă aproximativ 74% din
masa Soarelui, heliul 25%, iar restul este constituit din cantită
cantități
mici de elemente mai grele. Datorită acestei compozi
compoziții și a
temperaturilor ridicate, pe Soare nu existăă o crustă (scoar
(scoarță)
solidă, și nici materie în stare lichidă, toată materia solară fiind
în întregime în stare de plasmă și gaz.
În data de 9 septembrie 2018, Parker Solar Probe a capturat și a
transmis spre Pământ primele date înregistrate din spațiu.
spa
Aceste
este date, care au constat din imagini ale Căii Lactee și ale lui
Jupiter, au fost colectate de către cele patru unități
unită de
instrumente ale sondei. Deși
și aparatele nu au fost orientate către
Soare – obiectivul principal al misiunii – datele recep
recepționate cu
succes pe Pământ au demonstrat că instrumentele sunt în stare
bună de funcționare.
Sonda a fost denumită după Eugene Parker, un specialist în
fizica Soarelui, care în 1958 a prezis primul existen
existența vântului
solar, un curent de particule și câmpuri magneti
magnetice care emană
continuu dinspre Soare.

om şi cărora le-ar
ar trebui miliarde de ani să ajungă în apropierea
Pământului, potrivit Business Insider.
Echipa formată din patru astronauţi, condusă de Christopher
Christophe
Conselice din cadrul Observatorului Leiden din Norvegia, a
început să reproceseze imagini care surprind cele mai întunecate
și îndepărtate zone din spaţiul cosmic. Analiza a inclus şi o
imagine realizată de telescopul spaţial al NASA, Hubble, în
care pot fi observate galaxii care au existat din momentul în
care Universul avea între 400 şi 700 de milioane de ani. În acest
moment, Universul are 13,75 ± 0,17 miliarde de ani vechime.
Aceştia au numărat galaxiile prin multiple lungimi de undă şi
le-au cartografiat
afiat în trei dimensiuni. Au reuşit să afle unde se
aflau anumite galaxii în timpul unor epoci istorice și, mai mult
decât atât, au descoperit că există de 10 ori mai multe galaxii
decât se credea înainte.
Densitatea galaxiilor era mai mare în primii ani ai formării lor.
Însă, densitatea galaxiilor a scăzut până într
într-un punct când a
crescut din nou. Echipa a ajuns la concluzia că există atât de
multe galaxii, încât fiecare punct luminos de pe cer conține
con
o
parte dintr-o
o galaxie. Cu toate acestea, multe din
dintre galaxii nu
sunt vizibile ochiului uman și chiar nici telescoapelor moderne,
din cauza unor factori. Printre aceștia
ace
se numără natura
dinamică a Universului și absorbția luminii de către praful și
gazul intergalactic, a căror combinație
ție face cerul să ră
rămână
întunecat.

Cel mai mare obiect din Univers a fost
descoperit de astronomi

De ce este cerul întunecat noaptea?
Explicația
ția completă a unui vechi paradox
Oamenii de știință susțin că au aflat motivul pentru care
cerul este întunecat noaptea, scrie Playtech.. „Paradoxul lui
Olber”, este numele fenomenului care descrie cromatica
nocturnă a cerului.

F

ormulat prima oară în anul 1500, paradoxul lui Olber
pune următoarea problemă: dacă Universul este infinit și
nu are o vârstă, de ce oamenii nu observă, pe timp de
noapte, un câmp uniform de stele, în locul unui cer negru?
Explicaţia modernă sugerează că Universul este finit, are o
vârstă, se extinde foarte rapid şi modifică lumina stelelor de la
distanţă în culori pe care ochiul uman nu le poate percepe. Un
nou studiu publicat în revista Thee Astrophysical Journal
expune, în sfârşit, o explicaţie completă a paradoxului lui Olber.
Astronomii au estimat anterior că Universul observabil conţine
aproximativ 100 de miliarde de galaxii. Noul studiu a verificat
această ipoteză prin estimarea densităţii
ăţii galaxiilor până la cele
mai îndepărtate zone ale Universului, care pot fi observate de
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„The BOSS Great Wall”, cel mai mare obiect din
Univers descoperit până în prezent, constă dintr-un
dintr
grup de
superclustere întins pe o distanţă de circa 1 miliard de anilumină.

N

umele noului sistem nu semnifică neapărat mărimea lui,
ci este abrevierea termenului „Baryon Oscilation
Spectroscopic Survey”. Sistemul este format dintr-un
dintr
lanţ de superclustere interconectate aflat la circa 4,5-6,5
4,5
miliarde de ani-lumină faţă de Terra.
Cercetătorii au aflat că The Boss Great Wall are o masă de peste
10.000 de ori mai mare faţă de cea a Căii Lactee, fiind compus
din nu mai puţin de 830 de galaxii separate.
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Noul sistem stelar descoperit de astronomii spanioli la începutul
anului
nului 2016 îi va ajuta pe oamenii de ştiinţă să înţeleagă mai
bine cum arăta Universul la scurt timp după producerea Big
Bang-ului, notează sciencealert.com.

Razele cosmice cu o înaltă energie, care
afectează sănătatea cosmonauților,
ților, provin
din afara galaxiei
iei noastre
Pierre Auger, Karl-Heinz
Heinz Kampert

19 de fotografii, care te vor face să prive
privești
viața dintr-o
o altă perspectivă
Deseori, datorită superiorității
ții sale intelectuale, omul
crede că este stăpânul naturii, stăpânul tuturor vietă
vietăților și
chiar al întregului Univers.
nsă există numeroase animale uriașe
uria și lucruri de mărimi
impresionante, care demonstrează că fiin
ființa umană este
depășită
șită din punct de vedere dimensional. Privește și ia
aminte:

Î

Acesta este Pământul — planeta pe care locuim.

Cele mai puternice raze cosmice de înaltă energie care
ajung pe planeta noastră nu provin din Calea Lactee, ci din
alte galaxii îndepărtate, potrivit unui nou studiu.
ublicat în revista Science, studiul condus de Pierre Auger
a reușit
șit să identifice locația razelor cosmice care au
energii de un milion de ori mai mari decât protonii
accelerați
ți în Large Hadron Collider (LHC). Aceasta rezolvă un
mister vechi de 100 de ani.

P

„Razele cosmice ultra-înaltee sunt foarte rare. Radia
Radiațiile
cosmice de energie inferioară sunt produse cu siguran
siguranță în
galaxia noastră. Dar este ceva diferit cu energiile înalte. Niciun
obiect din galaxia noastră nu le poate produce”, a declarat
pentru IFLScience profesorul Karl-Heinz Kampert de la
Universitatea din Wuppertal din Germania, co
co-autor al
studiului.
Razele cosmice sunt particule energetice, de obicei nuclee
atomice, care traversează galaxia. Razele cu cel mai scăzut nivel
de energie, de 100 de ori energia protonilor din LHC,
L
sunt
produse de stelele obișnuite,
șnuite, în timp ce energiile mai mari pot fi
produse de supernove sau găuri negre uriașe.
șe. Totuși, nu știm
încă ce cauzează razele de energie ultra-înaltă.
înaltă. Acestea sunt
cunoscute pentru că pot provoca unele probleme de sănătat
sănătate
astronauților,
ților, cum ar fi o predispoziție în dezvoltarea cancerului
prin ruperea și mutații ale ADN-ului,
ului, în timp ce ionizează
atomii din trupul nostru.

visibleearth.nasa.gov
Iar aceasta este poziția
ția noastră în Sistemul Solar.

foxnews.com
Aceasta este distanța
ța de la Pământ până la Lună
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Între Pământ și Lună ar putea fi plasate toate celelalte
planete ale Sistemului Solar.

astronomycentral.co.uk
Iată cum s-ar vedea inelele planetei Saturn de pe Pământ.

reddit.com
Să discutăm despre dimensiunile planetelor. Această mică
pată verde este America de Nord pe Jupiter.

io9.com
Aceasta este o cometă. Iată cum arată ea în comparație cu
orașul Los-Angeles.

astronomycentral.co.uk
Iar acestea sunt dimensiunile Pământului comparativ cu
cele ale planetei Saturn.

mentalfloss.com
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Dar toate acestea sunt imposibil de comparat cu Soarele.

NASA
Să revenim la Soare. Comparativ cu Pământul, el pare să
aibă dimensiuni incredibile.

twitter.com
Așa arată Pământul privit de pe Lună.

stronomycentral.co.uk
Iată cum arată Soarele de pe Marte.
NASA
Iar așa — de pe Marte.

NASA
NASA
Și de pe Saturn.
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Dar aceasta nu este totul. Pe cer sunt mai multe stele decât
fire de nisip pe toate plajele lumii.
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science.nationalgeographic.com
Și multe dintre ele sunt cu mult mai mari decât Soarele. Cea
mai mare stea a constelației
ției „VY Câinele Mare” este de
1.000.000.000 de ori mai mare decât soarele.
Însă și steaua respectivă este minusculă comparativ cu
galaxia noastră. Aceasta este poziția
ția Pământului în Calea
Lactee.

Aceasta este una dintre cele
ele mai mari galaxii. Ea se află la
distanța de 10 miliarde ani-lumină
lumină de Pământ.

teecraze.com

wikisky.org
sursa: http://perfectmedia.me/

Există și alte galaxii, care sunt cu mult mai mari decât Calea
Lactee (Milky Way).

hubblesite.org

Au existat cândva niște
ște oameni care au
deschis drumul umanității
umanită către
spațiul
țiul cosmic

twitter.com
Dar să privim și mai departe. Pe această fotografie sunt
captate mii de galaxii. În fiecare dintre ele există milioane
de stele și numeroase planete.

Niște
ște oameni minunați, pe care îi privim cu dragoste și
respect. Din păcate, prea adesea istoria îi prezintă oficial și
rece, ca pe niște fișe de arhivă.

A

stfel că, încet, încet, oamenii aceștia
ace
se dizolvă,
rămânând în urmă numai niște
ște imagini incom
incomplete. Din
acest motiv vă propunem o altă față
fa a aventurii spațiale,
una care, sperăm, vă va face să zâmbiți
ți nostalgic, măcar o clipă.
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O petrecere de pomină
Boris Chertok este un personaj extrem de important pentru
programul spațial sovietic, încă de la începuturile sale. A fost
unul dintre principalii colaboratori ai lui Koroliov, părintele
programului spațial sovietic, și a avut contribuții importante în
realizarea sistemelor de ghidare și control pentru vehiculele
spațiale. Din acest motiv memoriile sale, traduse în limba
engleză în patru volume sub titlul Rokets and people, reprezintă
o adevărată comoară pentru cei care iubesc nu numai Cosmosul,
ci și istoria cuceririi lui. Sunt multe întâmplări relatate la prima
mână, unele dintre ele foarte puțin știute, în memoriile lui
Chertok, care încep cu anii 1930 și ajung până la anii 1990.
Deocamdată să amintim un eveniment ciudat, petrecut în
octombrie 1946.
După ocuparea Germaniei, sovieticii au reușit să pună mâna pe
un număr de specialiști germani din domeniul rachetelor, pe cei
care nu se predaseră deja trupelor americane. Deși americanii
reușiseră să captureze un număr mare de rachete V2, în mâna
rușilor au ajuns numeroase componente de rachete și multe
detalii de construcție a lor. La începutul anului 1946, la
Nordhausen s-a înființat un institut de cercetare în care lucrau
împreună atât specialiști germani cât și sovietici. Au obținut
progrese semnificative, dar la un moment dat s-a decis
deportarea tuturor specialiștilor germani în URSS.
În octombrie, la Nordhausen a ajuns general-colonelul Ivan
Aleksandrovici Serov, fost adjunct al nemilosului Lavrenti
Beria, conducătorul NKVD-ului. Imediat i-a convocat pe
responsabilii sovietici de la Nordhausen și le-a comunicat
intenția de a îi transporta în URSS pe toți specialiștii germani.
Serov: „Vrem ca ei să poată pleca împreună cu familiile și cu
bunurile gospodărești. Veți afla foarte curând data plecării.
[…] Voi nu trebuie să faceți nimic, cu excepția unui banchet de
adio. Dați-le mâncare și multă băutură, vor accepta mai ușor
vestea.” După câteva zile a fost anunțată și data plecării:
noaptea dintre 22 și 23 octombrie 1946.
Specialiștii germani au fost anunțați că în seara de 22
octombrie, la restaurantul Japonia va fi organizat un banchet
pentru a sărbători asamblarea și testarea primei duzini de
rachete. La barul restaurantului accesul la băuturi era complet
liber, dar numai pentru germani. Rușilor le-a fost interzis să se
atingă alcool… La banchet au participat aproape două sute de
persoane. „Oamenii erau foarte veseli”, povestește Chertok,
„desigur, veselia îi cuprinsese numai pe germanii de la
Institutul Nordhausen. Rușii erau într-o stare de spirit sumbră,
din cauza interdicției de a bea ceva”. Petrecerea s-a încheiat pe
la ora unu a dimineții de 23 octombrie, iar germanii s-au întors
voioși la casele lor. Nu au apucat să doarmă prea mult. La patru
dimineața, simultan, toți au fost vizitați de ofițeri ai Armatei
Roșii care au venit cu camioanele pentru a îi transporta pe ei și
familiile lor, împreună cu lucrurile pe care doreau să le ia în
Rusia. Chertok: „La fiecare casă, un interpret îl trezea pe capul
familiei și îi explica necesitatea executării unui ordin al
Comandantului Suprem al Armatei Sovietice. Germanii,
buimăciți și pe jumătate adormiți nu au prea înțeles de ce
trebuie să plece în URSS la o oră atât de matinală. […] Dar
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disciplina și subordonarea necondiționată față de autorități, cu
care întregul popor german era obișnuit de decenii, a rezolvat
problema. Ordinul e ordin.”
Nu au existat incidente, cu două excepții. Un specialist german,
dr. Rule, temându-se că va fi deportat în Siberia, a încercat să se
sinucidă luând o supradoză de pastile… complet inofensive.
Lucrurile s-au rezolvat rapid, spune Chertok, după ce a fost
asigurat de către un bun prieten rus că așa ceva nu se va petrece.
Al doilea incident a implicat-o pe soția celui mai important
specialist german ajuns în mâinile rușilor, Helmut Gröttrup.
Doamna Gröttrup i-a spus ofițerului care venise să o transporte
la gară că nu va face niciun pas deoarece „nu vrea să își
înfometeze copii. Ea avea două vaci frumoase, și va refuza să
plece dacă nu i se va permite să le ia cu ea. [În același timp]
Helmut Gröttrup declara că nu va pleca dacă nu va fi însoțit de
familie”, povestește Chertok. Lucrurile s-au rezolvat repede. La
trenul care urma să îi transporte pe specialiștii germani a fost
adăugat rapid un vagon suplimentar pentru cele două vaci ale
familiei Gröttrup…
În cele din urmă specialiștii germani au ajuns în apropierea
Moscovei, unde aveau să fie cazați. Au lucrat în cadrul NII-88
(Institutul de Cercetări Științifice No.88) și au contribuit, până
la începutul anilor 1950, la dezvoltarea rachetelor sovietice, dar
asta este o altă poveste…
Vreau la baie!
Era dimineața zilei de 5 mai 1961. În vârful unei rachete
Redstone stătea Alan Shepard, înghesuit într-o capsulă
Mercury, care avea să îl poarte în Cosmos, într-un zbor
suborbital. Urma să devină cel de-al doilea pământean care a
ajuns în spațiu. Desigur, zborul lui era mult mai puțin decât cel
al lui Gagarin, care pe 12 aprilie 1961 a parcurs o întreagă
orbită în jurul Terrei dar, chiar și așa, zborul lui Shepard urma
să fie unul istoric.
În dimineața amintită mai sus, la ora locală 05:20, Shepard intra
în capsulă. Teoretic mai avea de așteptat două ore și cinci
minute până la lansare. Dar, cu numai 15 minute înainte de
lansare, au început să apară tot felul de probleme. Mai întâi au
fost norii. Din cauza lor condițiile de fotografiere erau sub
valoarea nominală. Meteorologul lansării a anunțat că cerul va
redeveni senin în 35 până la 40 de minute, așa că numărătoarea
inversă a fost oprită. Până să se împrăștie norii a apărut o
problemă cu invertorul care asigura alimentarea cu tensiunea de
115V/400 Hz a echipamentelor capsulei. Problema fost
rezolvată în 52 de minute, după care numărătoarea inversă a fost
reluată de la minutul 35. Când s-a ajuns la momentul de 15
minute până la lansare, unul dintre calculatoarele IBM 7090 ale
centrului NASA Goddard din Maryland, care asigurau
urmărirea zborului, a început să transmită mesaje de eroare, așa
că numărătoarea inversă a fost din nou oprită pentru resetarea și
verificarea calculatorului. În total toate aceste probleme au ținut
pe loc numărătoarea inversă timp de două ore și 34 de minute.
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Alan Shepard la bordul capsulei Mercury
În acest răstimp s-a petrecut ceva despre care noi, publicul, am
aflat ceva mai târziu. Cele ce urmează au putut fi cunoscute
mulțumită Departamentului de Istorie Orală a NASA. Pe 20
februarie 1998, Alan Shepard acorda un interviu în care, printre
altele, povestea și despre ce se petrecuse pe timpul deselor
opriri ale numărătoarei inverse.
„S-a petrecut atunci când a apărut problema cu invertorul
rachetei Redstone. Gordon Cooper era cel cu care țineam
legătura. Mi-a spus: «Inverterul de pe Redstone s-a stricat. Vor
readuce brațul retractabil și îl vor înlocui, probabil că asta va
lua o oră, o oră și jumătate.» Eu am spus: «Bine, în cazul ăsta
aș vrea să ies un pic afară, să mă ușurez.» […] Mă gândeam că
vezica mea este cam plină și, dacă aș avea puțin timp, aș putea
ieși să mă ușurez. Așa că l-am apelat pe Gordon: «Gordon, vrei
să verifici dacă pot ieși un pic afară ca să mă ușurez repede?»
Gordon a revenit după trei sau patru minute, cred că a avut loc
o discuție, și mi-a spus [cu un accent german, imitându-l pe
Werhner von Braun]: «Nu, von Braun a zis că astronautul
trebuie să rămână în capsulă.» Atunci eu am răspuns: «Ei bine,
dar eu mă voi duce la baie.» El mi-a răspuns: «Ei bine, nu poți
face asta pentru că ai fire [electrice] pe trup și se vor produce
scurtcircuite.» Eu am spus: «Nu există un comutator care să
întrerupă firele astea?» El mi-a răspuns: «Da, avem un
comutator pentru asta.» I-am spus: «Te rog să întrerupi
alimentarea.» Ei bine, m-am ușurat, iar lenjeria de bumbac pe
care o purtam [sub costumul spațial] a absorbit totul. În
atmosfera cu 100% oxigen [din capsulă] m-am uscat foarte
repede. Eram complet uscat în momentul lansării.”
A existat totuși o mică problemă, umezeala crescută a dus la
defectarea unor biosenzori amplasați pe trupul lui Shepard, dar
această mică defecțiune nu a pus în pericol scurtul zbor al lui
Shepard. Pentru următoarele misiuni ale programului Mercury,
NASA a luat măsuri pentru preîntâmpinarea unor incidente
similare. Nimic complicat: astronauții au fost echipați cu
scutece absorbante…
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Decolarea lui Shepard
Văd un OZN!
Misiunea Gemini 6A, era una dintre cele mai importante pentru
pregătirea zborului spre Lună. Capsula Gemini 6A urma să se
întâlnească pe orbită cu Gemini 7, care fusese lansată cu câteva
zile mai devreme. A existat o mare problemă, care ar fi putut
duce la o catastrofă. Pe 12 decembrie 1965, la numai 1,5
secunde de la pornirea motoarelor, acestea s-au oprit brusc. În
capsula Gemini se aflau Walter Schirra, comandantul misiunii,
care mai efectuase un zbor spațial, la bordul unei capsule
Mercury, în 1962, și Thomas Stafford, pilotul misiunii, aflat la
prima misiune spațială. Ancheta efectuată de către specialiștii
de la NASA a identificat rapid cauza eșuării lansării. Vinovatul
era un conector electric care se desprinsese prematur în
momentul pornirii motoarelor. Problema a fost rezolvată rapid
și, după numai trei zile, pe 15 decembrie, lansarea misiunii
Geminii 6A s-a desfășurat fără niciun fel de probleme.
Odată ajunși în spațiu, astronauții au demarat manevrele de
întâlnire cu capsula Gemini 7, la bordul căreia se aflau Frank
Borman, comandant, și James Lovell, pilot, ambii fiind la prima
lor misiune spațială. Primul contact vizual cu Gemini 7 a avut
loc la cinci ore și patru minute după lansare. Apropierea a
continuat și în cele din urmă a avut loc întâlnirea spațială. Timp
de 270 de minute au executat ceea ce am putea numi ca fiind un
zbor spațial în formație, iar cele două capsule s-au apropiat una
de alta până la câteva zeci de centimetri. A fost un real succes
pentru NASA, demonstrându-se capacitatea executării de
manevre precise pe orbita terestră a vehiculelor spațiale
americane, o etapă importantă în pregătirea zborului spre Lună.
După finalizarea acestei etape a misiunii, cele două capsule s-au
îndepărtat una de cealaltă. Gemini 7 urma să mai rămână trei
zile pe orbita terestră, în timp ce Gemini 6A se pregătea pentru
întoarcerea acasă.
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Capsula Gemini 6A, fotografiată de la bordul capsulei
Gemini 7
Pentru echipajul care avea să revină pe Terra au urmat ore de
activități de rutină, plus somnul obligatoriu. După trezire au
început pregătirile pentru reintrarea în atmosferă. La 22 de ore,
57 minute și 30 de secunde după lansare, Walter Schirra a
transmis un mesaj alarmat. Iată-l, așa cum apare în transcrierea
oficială a comunicațiilor misiunii Gemini 6A: „Gemini 7, aici
este Gemini 6[A]. Vedem un obiect, care seamănă cu un satelit,
care se deplasează de la Nord la Sud, probabil pe orbită
polară. Are o traiectorie foarte joasă, deplasându-se de la Nord
la Sud și o viteză mare de coborâre… Se pare că ar putea fi
chiar… foarte joasă. Pare că va reintra curând… Așteptați o
clipă… Trebuie să iau asta.” Înainte de a trece mai departe este
necesară o mică adăugire la citatul de mai devreme. În cartea sa
de memorii, Schirra’s Space, scrisă împreună cu Rihard
Billings, mesajul de mai sus apare un pic modificat: „Vedem un
obiect, seamănă cu un mic satelit care se deplasează de la Nord
la Sud, probabil pe orbită polară… Pare că va reintra curând…
Trebuie să iau asta… Vedem un modul de comandă cu opt
module mai mici în față. Pilotul modulului de comandă este
îmbrăcat în haine roșii.”
Această a doua variantă a mesajului transmis de Schirra explică
foarte bine ceea ce a urmat. De acolo, de sus, s-a auzit o
muzicuță cântând Jingle Bells, acompaniată fiind de niște
clopoței. Stafford avea să comenteze mai târziu întâmplarea.
„Auzeam cum vocile de la Centrul de Control al misiunii
deveneau tensionate atunci când li s-a spus că observăm ceva
în apropierea noastră. Mai apoi, după ce am terminat cântecul,
Eliot See [de la Centrul de Control al misiunii] ne-a spus, cu un
ton relaxat: «Asta este prea mult!»”
A fost pentru prima oară când o piesă muzicală a fost transmisă
de pe orbita terestră. În prezent cele două instrumente muzicale,
clopoțeii scuturați ritmat de Stafford și muzicuța cu opt note
model Little Lady, la care a cântat Schirra, se află la loc de
cinste la Muzeul Smithsonian.
Asigurare de viață

cel puțin de partea americană, sunt plătiți regește de guvern, pe
măsura riscurilor asumate. Nici vorbă! Salariile astronauţilor,
fără să fie mici, nu erau nici pe departe exorbitante. Pentru a-și
îmbunătăți veniturile, primii şapte, cei selectaţi pentru
programul Mercury, au apelat la un impresar, Henry Batten.
Acesta a reușit să obțină un contract de exclusivitate cu revista
Life, pentru o perioadă de trei ani. Astfel, cei șapte eroi ai
spațiului primeau anual 25.000 de dolari (suma era de câteva ori
mai mare decât salariul primit de la NASA), plus o asigurare de
viață în valoare de 100.000 de dolari. Contractul prevedea
dreptul revistei Life de a avea acces exclusiv la imaginile și
poveștile celor șapte și ale familiilor lor. Contractul acesta a fost
puternic criticat și, în timpul misiunilor Apollo, el nu mai era în
vigoare.
Cucerirea Lunii a fost o adevărată aventură, care s-a aflat mereu
la marginea catastrofei. Privind în urmă, numai o mare minune
a făcut ca NASA să nu piardă decât trei astronauți și asta nu pe
perioada zborului, ci la sol, în timpul executării unei simulări de
lansare a misiunii Appolo 1. În interiorul capsulei, oxigenul pur,
aflat la o presiune egală cu presiunea atmosferică, a favorizat
producerea unui incendiu care a curmat viața astronauților
Virgil Grissom, Ed White și Roger Chaffee. Dar nu despre
faptul că toate misiunile din programul Apollo s-au aflat pe
muchie de cuțit vom vorbi în încheierea articolului, ci despre o
altă problemă care și-a găsit o ingenioasă rezolvare. Din cauza
riscurilor foarte mari, asiguratorii au solicitat sume imense
pentru asigurările de viață ale astronauților care urmau să
debarce pe Lună. Nimeni nu era dispus să le plătească. Așa că
cineva a avut o idee. Înaintea zborului, astronauții misiunii
Apollo 11 petreceau câteva săptămâni în carantină. O perioadă
numai bună pentru a declanșa operațiunea care ar fi asigurat
veniturile familiilor astronauților, dacă aceștia nu s-ar mai fi
întors din misiune. S-au cumpărat sute de plicuri timbrate, care
erau dedicate misiunii Apollo 11, pe care Armstrong, Aldrin și
Collins le-au semnat cu mare voioșie. Înaintea lansării, plicurile
au fost încredințate unui om de încredere, care le-a dus la poștă
și le-a ștampilat în ziua lansării. Dacă astronauții ar fi pierit
(ceea ce din fericire nu s-a petrecut), plicurile scoase la licitație
ar fi fost echivalentul unei asigurări de viață…

Sperăm că v-ați convins, cucerirea spațiului nu s-a făcut numai
cu savanți și astronauți, ci și cu oameni în carne și oase, ca noi,
ca dumneavoastră.

Era acea perioadă romantică de la începutul erei spațiale.
Astronauții și cosmonauții acelor vremuri păreau cu adevărat
niște supraoameni, coborâți din filmele SF. Eram convinși că,
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Nikola Tesla: “Dacă vrei să aflii secretele
universului, gândeşte în termeni de
energie, frecvenţă şi vibraţie”
Cuantica reprezintă studiul şi investigarea Micro-ului
Micro
în contrast cu studiul obiectelor celeste
te din lumea Macro.
Credem că la ora actuală putem cădea de acord că totul în
Univers este pur şi simplu energie.
ncercaţi să loviţi cu pumnul un perete. Acel zid fizic a fost
lovit şi tu probabil te-ai
ai ales cu o vânătaie… ambele sunt
energie. Dar ceea ce este interesant este că niciodată nu ai
atins peretele şi nici el pumnul tău. Atomii de carbon al
peretelui pur si simplu vibrează la aceeaşi frecvenţă cu atomii
de carbon al pumnului tău, având aceiaşi distanţă între ei, astfel
că atunci când i-ai tras-oo peretelui, de fapt între voi s-a
s produs
un fel de reacţie electrică, mai degrabă decât una materială, cel
puţin la nivel sub-atomic.
atomic. O formă de respingere a avut loc.
Acelaşi lucru se întâmplă când stăm pe pământ. Aşa că data
viitoare când cineva te întreabă de ce nu levitezi, poţi să
să-i
răspunzi
spunzi că deja o faci! Cercetătorii învaţă în mod continuu că
ceea ce numin noi materie este o iluzie. Ce-ii drept o iluzie reală
şi câteodată şi dureroasă. Comunităţile ştiinţifice ajung la
concluzia că totul este energie.
gie. Din moment ce suntem parte din
acest Tot şi Energia este Pretutindeni… putem considera că şi
noi suntem OmniPrezenţi peste tot în acelaşi timp? Se poate să
fim parte esenţială al aceluiaşi Întreg, la fel ca o mandală?

Î

Reflectând la cele de mai sus, ne dăm seama cum diferenţele
personale mărunte pălesc în faţa înţelegerii a ceea ce suntem la
o scară mult mai mare.“ SURSE: Facebook/Revista Cosmos
Cosmos; Foto:

M

așina
șina a fost numită în cinstea inginerului Nicolae
Malaxa, un cunoscut industriaș
industria din perioada
interbelică.

Malaxa 1C putea transporta maximum șase persoane. Era un
model ce oferea un grad mărit de confort, cu o formă
aerodinamică, elegantă, cu portbagajul
ajul în față.
fa Putea atinge o
viteză maximă de 120 km/oră și consuma 10 litri de benzină la
suta de kilometri.
Inginerul Petre Carp a condus echipa mixtă care a lucrat la
proiectarea acestui autoturism. Echipa era formată din ingineri
și tehnicieni de la uzinele A.S.A.M. şi Malaxa din Bucureşti şi
de la IAR din Braşov.

Malaxa 1C era echipată cu un motor de trei cilindri în stea, ce
putea să dezvolte, după măsurătorile din acea perioadă, 30 de
cai putere. Răcirea motorului era asigurată de un spațiu
spa pentru
canalizarea aerului, între plafon și acoperiș.
Producția în serie autoturismului nu s--a putut realiza din cauza
problemelor economice cu care se lupta România după sfârșitul
sfâr
celui de-al Doilea Război Mondial.
Generalul Brejnev, impresionat pe automobilul 100%
100 românesc,
a cerut ca uzina Malaxa din Reșița
șița să fie mutată la Podgorie, în
Urali. Sursa: 2daysnews.ro

O altă invenţie a lui Tesla ascunsă
omenirii: Aparatul fotografic pentru
gânduri

quora.com

Malaxa 1C, primul automobil românesc!
Impresionați
ți de model, rușii au cerut
mutarea fabricii în Urali

Tesla considera că poate fotografia gândurile. Acesta a
fost inspirat de experimentele pe care le-a
le realizat în 1893.

D

upă câţiva zeci de ani, Tesla a declarat pentru presă:
,,Eram convins că o imagine definită formată în gând
poate, cu ajutorul reflexiei, să producă o imagine pe
retină, care ar fi putut fi preluată
ată de un anumit tip de aparat”.
Tesla era convins că imaginea reflectată pe o retină artificială ar
putea fi fotografiată şi proiectată pe un ecran. ,,Dacă acest fapt
ar putea fi realizat, obiectul pe care o persoană şi-l
şi imaginează
ar putea fi reflectat pe un ecran în timp ce se formează”.

Se pare că ideea lui Tesla a avut succes şi în practică, însă
aparatura şi documentaţia au fost confiscate de către FBI la
moartea sa. Lumea nu avea voie să aibe acces la astfel de
invenţii. Oare serviciile secrete ale lumii se folosesc deja de
aceasta apartura citind astfel gândurile oamenilor?
Primul vehicul getbeget românesc a fost lansat în 1945.
Malaxa 1C era fabricată în uzinele de la Reșița,
șița, în doi ani
producându-se 200 de unități.
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http://www.descopera.ro/istorie/16567339-inventiile-geniale-brevetate
brevetate-de-nikola-tesla-care-nu-au-fostconstruite-niciodata-una-dintre-ele-putea-provoca-moartea-instantanee
instantanee-a-inamicilor
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Dă semne de boală economia românească?

Economia se sufocă şi la un moment dat
va cădea

Ec. Aurel CORDAŞ
C
- Iaşi

Prof. Mircea COŞEA

Majoritatea specialiştilor sunt de acord că partea
neagră a creşterii economice s-aa datorat sumelor
împrumutate de la organisme financiare interne şi din afara
ţării.
ceşti bani au intrat în economie prin creşteri de pensii şi
salarii fără baze solide, din motive lipsite de logică
economică, dar alături de o explozie a crditarii au creat
dorinţe de consum, boom imobiliar care ridică semne de
întrebare. Deoarece cererea (consumul) creşte mai repede decât
producţia pe termen lung, această creştere economică va fi
însoţită de inflaţie. Se ştie că inflaţia determina o creştere a ratei
dobânzii, implicit o pierdere de competitivitate pe piaţa
internaţională, datorită creşterii costurilor de producţie. În plus
aceşti factori ai creşterii
reşterii economice sunt, de cele mai multe ori,,
dezarticulaţi, importuri mai mari decât exporturi, investiţii în
zona speculaţiilor, creşterea creditelor de consum neproductiv,
salarii fără productivitate etc. Acest consum privat este
preconizat în 2018 să încetinească, pe măsură ce inflaţia va
afecta veniturile disponibile. Aceasta mărire a salariilor în
sectorul public însoţită de relaxare fiscală poate duce la
creşterea deficitului bugetar (public). Finanţarea deficitului
bugetar se realizează de regulă prin creşterea
terea obligaţiilor fiscale
(impozite, taxe), împrumuturi (emisiunea de obligaţii sau bonuri
de tezaur). Când deficitul public este acoperit cu împrumuturi
împ
pe termen lung, aceste surse vin şi încarcă, adică măresc datoria
publică. Altfel spus, datoria naţională (publică) creşte ori de
câte ori cheltuielile statului depăşesc veniturile într
într-un an.
Împrumutul public are efect inflaţionist
ionist asupra economiei şşi de
aceea este folosit, de regulă, înn perioada de recesiune
recesiune, pentru a
stimula consumul, investiţiile
estiţiile şi ocuparea forţei de muncă. FMI
are grijă să ne spună că economia României ddă semne de
supraîncălzire, deficitul s-aa adâncit, reformele structurale
încetinesc. Apare riscul ca actuala orientare politico
politico-economică
să sporească volatilitatea macroeconmiei şi să micşoreze
capacitatea de rezistenţă a organismului economic la
dezechilibrele, şocurile
urile adverese. FMI recomand
recomandă întărirea
disciplinei fiscale, caree va ajuta la reechilibrarea economiei
ec
şi
va reduce povară asupra politicii monetare. D
D-l ec. Ionuţ
Dumitru crede că situaţia finanţelor este cel mai mare risc la ora
actuală. Reputatul ec. Florin Citu ne spune că: ,,fără un imprumt
lunar, economia românească intră-n colaps,,. Din păcate au
apărut semne care constituie caracteristici ale unei viito
viitoare,
posibile, crize. Creditarea în exces, preţul activelor
velor imobilare
(case, terenuri), s-au înscris pe o spirală de testere alimentată
de aşteptări, privind creşteri şi mai mari în viitor. În final criza
poate izbucni când apar îndoieli, că aceste creşteri
eri de preţuri ale
activelor, sunt sustenabile.

Nu demult, Eugen Teodorovici dădea asigurări că o
nouă criză
riză economică nu va veni. Cât de fundamentate sunt
aceste asigurări? În opinia profesorului Mircea Coşea,
situaţia stă cu totul diferit.

A

n timp ce ministrul de Finanţe dă, senin, asigurări că nu vine
nicio criză, nu de aceeaşi părere este şi profesorul univ. dr.
Mircea Coşea. Potrivit acestuia, există posibilitatea ca
România să intre în criză şi să nu-şi
şi mai poată onora plăţile, în
condiţiile în care avem acum 3 deficite în creştere rapidă şi la
un loc creează imaginea unei economii care se sufocă, nu mai
are potenţial.

Î

Coşea a explicat, într-un
un interviu acordat Ziare.com, că dacă
guvernul va continua să se împrumute pentru a plăti salariile şi
pensiile, lucrurile vor intra într-o
o curbă inevitabilă care va duce
la căderea economiei.
Mai mult, prof. Coşea
şea estimează că inflaţia va continua să
crească şi îl critică sever pe guvernatorul BNR: „„Trebuia să
majoreze dobânda de referinţă, ca să mai tempereze inflaţia.
Nu a făcut-o la cererea guvernului?”
„Situaţia
Situaţia este foarte gravă pentru că o economie intră într-o
situaţie periculoasă atunci când există aşa-numita
aşa
aliniere a
planetelor, adică alinierea deficitelor. Avem acum 3 deficite în
creştere rapidă şi la un loc creează imaginea unei economii
care se sufocă, nu mai are potenţial.
Deficitul bugetar a crescut
scut în primele luni foarte mult şi cu o
viteză pe care nu am văzut-o
o până acum. Avem deficitul
balanţei comerciale, adică importul este cu mult mai mare
decât exportul, cu consecinţe pe curs şi pe inflaţie. A apărut şi
deficitul contului curent, care este o expresie mai sintetică a
celor două şi arată că România este în dificultate faţă de plăţile
pe care le face în exterior.
Deci a fost semnalată posibilitatea declanşării unei crize. N
N-aş
vrea să speriem lumea că va fi ca în 2009. Criza în România
înseamnă
mnă o dificultate majoră a bugetului de a onora plăţile”,
plăţile a
declarat Coşea.

Bibliografie selectivă: Presa economică de pe Internet.
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Semnal de alarmă:
începe criza economică reală
Gheorghe PIPEREA
Tot mai mulţi specialişti în economie au atras atenţia
asupra pericolului iminent al declanşării unei noi crize
economice, cel mai probabil la jumătatea anului viitor, unii
dintre experţi argumentând, cu date oficiale, că „„economia
noastră va deveni una dominată de monopoluri, exclusivităţi
şi rente”.
ncepe criza economică reală (nu cea cântată pr
propagandistic
de BNR, de libertarienii din PNL şi de #rezistenţi). În
primele trei luni ale anului 2018 au intrat în insolvenţă 2.305
societăţi comerciale, mai mult cu 19,31% decât în perioada
corespunzătoare a anului 2017. Pentru cei ce nu cunosc acest
«amănunt»,
ănunt», trebuie spus că, statistic, 96% din numărul total al
dosarelor de insolvenţă sunt falimente, deci aceste întreprinderi
urmează să dispară în scurt timp, cu tot cu locurile de muncă pe
care le furnizează”, a scris pe pagina sa de Facebook, avocatul
Gheorghe Piperea.

Î

Potrivit acestuia, în primele luni ale anului 2018 au intrat în
procedura de dizolvare de drept (care este urmată automat de
lichidare) 9.793 de societăţi comerciale, cu 60,83% mai mult
decât în perioada corespunzătoare a anului trecut. Dizolvarea de
drept, care este declanşată de registrul comerţului pentru diverse
motivaţii din care rezultă că o societate este fantomatică,
înseamnă faliment non-judiciar
judiciar (în termeni tehnici, se numeşte
lichidare „administrativă”).
stei societăţilor care au intrat în insolvenţă
„Analiza empirică a listei
sau în dizolvare judiciară ne arată foarte multe firme din
domeniul comerţului (ceea ce reprezintă efectul nociv al
concentrării retailului românesc în mall-uri
uri şi lanţuri de
hipermarket-uri), dar şi îngrijorător
tor de multe societăţi din
construcţii (în condiţiile în care analiştii şi dezvoltatorii
imobiliari se lăudau, mai abitir decât în 2007-2008,
2008, că totul este
minunat în domeniul imobiliar), precum şi multe firme de
hotelărie, turism rural şi ecologic, servicii
ii şi transporturi,
agricultură şi pescuit etc., adică mai tot ce înseamnă
oportunităţile reale pe care le au IMM-urile
urile într-o
într economie
concentrată aproape exclusiv pe granzi economici, mega
megaretaileri, corporaţii agro-alimentare,
alimentare, BigPharma şi bănci.
Curând,, economia noastră va deveni una dominată de
monopoluri, exclusivităţi şi rente. Or, s-aa văzut cât de liberali
sunt aceşti mega-actori
actori economici, atât în domeniul cartelurilor
bancare cât şi (surprinzător şi nu prea) în domeniul utilităţilor şi
al medicamentelor.
ntelor. De notat că în luna aprilie, după 3 ani de
anchetă, Consiliul Concurenţei a descoperit că facturile la
energia electrică pe care le-am
am achitat în ultimii 10 ani au fost
umflate cu multe zeci de milioane de euro de actorii
monopolişti din domeniu, care s-au
au comportat cartelar.
Amenzile dispuse sunt colosale (peste 10 milioane de euro), dar
acestea nu vor fi suportate de granzii domeniului, ci tot de noi,
urmând a fi incluse în facturi, cu titlu de costuri, în doze mici,
infinitezimale, că să nu le percepem
rcepem şi să protestăm”, susţine
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specialistul în insolvenţe, adăugând că cifrele pe care le
le-a
prezentat sunt oficiale, putând fi regăsite pe site-ul
site
oficial al
Registrului Naţional al Comerţului, în schimb, concluziile şi
conjuncturile îi aparţin.
„Precizez
ez că nu există date statistice care să arate câte persoane
care exercită profesii liberale sau independente (PFA,
întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, freelanceri) au
tras oblonul în această perioadă. Ştim doar că în acest domeniu
au prăvălie
ie cca. 500 de mii de persoane, care dau de muncă la
alte 600 de mii de persoane. De statistici, predictibilitate fiscală,
disciplină contractuală şi mediu economic prietenos sau de
siguranţa locului de muncă în acest domeniu nu se ocupă
nimeni, nici în politică,
litică, nici în presa mainstream, nici în
catedralele sau templele macro-prudenţialilor.
prudenţialilor. Cu atât mai puţin
nu se ocupă de profesiile liberale şi independente PNL sau
celelalte aşa-zise
zise partide de dreaptă, care nu mai prididesc să
apere cele 15 vaci sacre ale
le sistemului financiar, băncile care
încă mai contează în economie întrucât catadicsesc să dea
credite, plus cele 20-30
30 de corporaţii care covârşesc 2/3 din
economia naţională şi dau de muncă unui număr de cca 300 de
mii de salariaţi. Restul, adică adevărată
adevăr
coloană vertebrală a
economiei şi a societăţii, clasa de mijloc, nu contează pentru
aşa-zisă
zisă dreaptă românească. Dar orbirea asta fariseică şi
lehamitea sfinţilor economiei vor fi sancţionate curând, atunci
când milioanele de salariaţi şi întreprinzăto
întreprinzători care fac economia
şi societatea să fie vii se vor putea reuni în jurul unei platforme
civice sau chiar politice care să le promoveze interesele şi să
propună măsuri pentru pansarea rănilor cauzate de abuzul de
putere economică sau administrativă”, a completat
com
Gheorghe
Piperea.

Profesorii
fesorii în fata unei noi provocări
provocă –
sindromul gândirii accelerate (S.G.A)
Prof. Daniela SUSCA - Magura Ilvei
O criză fără precedent în istorie. Elevii se simt daţi la o
parte, nu se concentrează, nu au plăcerea de a învăţa
î
şi sunt
agitaţi. A cui este vina? A elevilor sau a părinţilor? Nici a
unora, nici a celorlalţi. Cauzele sunt mai profunde.

P

rincipalele cauze sunt produsul sistemului social care a
stimulat, într-un
un mod înspăimântător, fenomenele care
construiesc gândurile.
ândurile. Mintea tinerilor de astăzi este
diferită de cea a tinerilor din trecut. Fenomenele care se află în
culisele minţii lor şi care generează gândurile sunt aceleaşi, dar
actorii de pe scenă sunt diferiţi. Calitatea şi viteza gândirii ss-au
schimbat.
Prima deprindere a unui profesor este aceea de a înţelege mintea
elevului şi de a găsi răspunsuri deosebite, diferite de cele cu
care elevul este obişnuit. Ultimul secol este caracterizat de
sociologi ca fiind un secol al hedonismului, a omului căzut sub
robia
obia simţurilor. Consecinţele pervertirii simţurilor sunt
obezitatea, bolile metabolice etc. Un caz particular îl reprezintă
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efectul imagisticii asupra dezvoltării intelecuale şi psihice a
copilului. Mai concret, efectul imagisticii TV.
Virgiliu Gheorghe în cartea sa - Efectele televiziunii asupra
minţii umane, dezbate magistral acest subiect. Privitul îndelung
la televizor excită şi dezvoltă activitatea emisferului cerebral
drept răspunzător de activitatea şi atitudinea pur emoţională –
adică reacţie fără gândire prea multă. În acelaşi timp emisferul
cerebral stâng – cel răspunzător de gândirea critică – este
inhibat; astfel analiza, comparaţia, sinteza, decizia devin
procese psihice şterse, ineficiente.
Pe masură ce imaginea ocupă tot mai mult loc în viaţa omului,
capacitatea de pricepere şi folosire a informaţiei sonore şi scrise
scade. Rezultatele inconştiente ale acestui fapt sunt grave.
Profesorii pierd capacitatea de a influenţa lumea psihică e
elevilor. Gesturile şi cuvintele lor nu au impact emoţional şi, în
consecinţă, nu sunt arhivate în mod privilegiat, astfel încât să
producă mii de alte emoţii care să stimuleze dezvoltarea
inteligenţei. Cea mai mare consecinţă a excesului de stimuli de
le televizor este contribuţia la apariţia sindromului gândirii
accelerate, S.G.A. Viteza gândurilor nu poate fi crescută în mod
permanent. Dacă am face-o, s-ar produce o diminuare a
concentrării şi o creştere a anxietăţii. Este exact ceea ce se
întâmplă cu elevii nostri. Anxietatea din sindromul S.G.A.
generează nevoia de noi stimuli. Principiul este acelaşi cu cel
din cazul dependenţei de droguri. Dependenţii de droguri
folosesc mereu alte doze încercând să diminueze anxietatea
generată de dependență. Cu cât doza e mai mare, cu atât devin
mai dependenţi. În agenda Consiliului Naţional al profesorilor
de matematică şi a asociaţiei de supervizare și dezvoltare
curriculară din America, incapacitatea concentrării elevilor pe o
durată minimă necesară rezolvării unei probleme, a ajuns să
ocupe un loc central. Problema este tratată cu foarte multă
seriozitate, pentru că aproape nici o activitate nu poate fi
desfăşurată fără o anumită concentrare a minţii şi urmărirea cu
atenţie a procesului respectiv. Elevii care suferă de sindromul
S.G.A. prezintă următoarele comportamente :
1) Neputinţa de a duce la bun sfârşit activitatea începută.
2) Incapacitatea de a asculta şi urmări.
3) Dificultatea de a sta concentrat sau conectat la o activitate.
5) Tendinţa de a acţiona înainte de a gândi.
6) Alternarea rapidă a unei activităţi cu alta.
7) Dificultatea organizării şi planificării acţiunilor.
8) Dificultatea de a-şi aştepta rândul.
9) Pasivitatea –până la inactivitate, la lene.
10) Tulburări de comunicare, vorbire incoerentă.
11) Insomnie şi somnolenţă.
12) Dificultate de a-şi exprima ideile în scris.
13) Dependenţa de TV.

S.G.A. face ca teorii educaţionale şi psihologice ale trecutului
să nu mai funcţioneze –pentru că, în timp ce profesorii vorbesc,
elevii sunt agitaţi, neliniştiţi, nu se concentrează şi, pe deasupra,
sunt furaţi de gânduri. Profesorii sunt prezenţi in sala de clasă şi
elevii sunt în alte lumi.

1) Excesul de stimuli vizuali produşi de TV care atacă teritoriul
emoţiei.
2) Excesul de informaţie.
3) Excesul de culori.
O pesoană cu S.G.A. nu reuşeşte să-şi administreze gândurile in
totalitate şi să-şi liniştească mintea. Ameninţarea cea mai mare
pentru calitatea vieţii omului moden este excesul de gândire.
S.G.A compromite sănătatea psihică sub trei forme:
- amintirea excesivă a ceea ce a fost în trecut ,ceea ce dezvoltă
sentimente de vinovăţie
- preocupări şi griji legate de probleme existenţiale
- suferinţa prin anticipaţie
Ca să fii un profesor bun , trebuie să cunoşti sufletul copilului
pentru a descoperi instrumentele pedagogice capabile să
transforme sala de clasă într-o oază , şi nu intr-o sursă de
stress.Este o chestiune supravieţuire. Profesorul Augusto Curry
în excelenta carte” Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi”
propune câteva tehnici care implică schimbări în ambientul
social psihic al profesorilor şi elevilor.
1) Muzica ambientală în sala de curs: are ca scop dezaccelerarea
gândirii, calmarea neliniştii, îmbunătăţirea concentrării,
dezvoltarea plăcerii de a învăţa,educarea emoţiei.
2) Asezarea în cerc: are ca scop dezvoltarea siguranţei,
promovarea educaţiei participative, îmbunătăţirea concentrării,
diminuarea conflictelor în sala de clasă, reducerea conversaţiilor
între elevi.
3) Expunerea interogativă: are ca scop amelorarea SGA,
reaprinderea motivaţiei,dezvoltarea capacităţii de a-şi pune
întrebări,îmbogăţirea
interpretării
de
texte
şi
enunţuri,deschiderea ferestrelor inteligenţei.
4) Expunerea prin dialog are ca scop dezvoltarea conştiinţei
critice, promovarea dezbaterii de idei, stimularea educaţiei
participative,
depăşirea
nesiguranţei,
învingerea
timidităţii,îmbunătăţirea concentrării.
5) Umanizarea cunoaşterii are ca scop stimularea îndrăznelii,
promovarea perspicacităţii, cultivarea creativităţii, stimularea
înţelepciunii, creşterea capacităţii critice, formarea de persoane
care găndesc.
6) Umanizarea profesorului are ca scop dezvoltarea socializării,
stimularea afectivităţii, stimularea înţelepciunii.
7) Educarea respectului de sine are ca scop rezolvarea
conflictelor din clasă, promovarea cooperării a solidarităţii.

Profesorul Augusto Curry identifică trei cauze ale S.G.A.
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Sarcina cea mai importantă a educaţiei este transformarea fiinţei
umane în propriul ei lider-lider
lider al gândurilor si emoţiei sale.
Şcolile din toată lumea îi învaţă pe elevi să conducă firme şi
aparate, dar nu-i pregătesc pentru a-şi
şi controla şi să
să-şi ţină în
frâu gândurile. Sunt nenumăraţi cei care au succes profesional,
dar sunt sclavii propriilor gânduri. Viaţa lor emoţională este
mizerabilă. Ei înfruntă lumea, dar nu ştiu să--şi înlăture din
minte
te ceea ce este inutil. La ce le foloseşte tinerilor să inveţe să
rezolve probleme de matematica dacă nu ştiu să rezolve
probleme de viaţă? Tinerii au nevoie de o educaţie deosebită.
Timpul trece, şi noi vom purta toată viaţa o frântură din fiinţa
tinerilor pe care, cu atâta greutate, încercăm să-ii educăm.

Pentru managementul cultural--educativ
eficace
Prof. Carmen-Mariana
Mariana SOCHERI
Hu
Huși, jud. Vaslui
Rezumat:„...Moldova n-aa fost a strămoşilor mei, n-a
n fost a mea
şi nu e a voastră, ci a urmaşilor voştri
ştri şi a urmaşilor urmaşilor voştri,
în veacul vecilor”1, reprezintă un testament în fapte şi cuvinte al unui
patriot, întemeietor şi continuator de ţară.

D

e-aa lungul timpului responsabililor din educaţie şi
cultură le-aa revenit misiunea să caute metode prin care
au atras atenţia naţiunii asupra bogăţiei patrimoniului
artistic şi ştiinţific. Pornind cu definirea ca popor, exprimarea
de unitate şi de limbă, lupta pentru libertate şi în final cu
promovarea celor mai moderne valori în plan ştiinţific şi în artă,
totul înseamnă moştenire culturală predată tinerei generaţii,
generaţie educată să o conserve, să o îmbunătăţească şi s-o
s
prezinte lumii întregi în haina cea mai frumoasă şi adevărată.
Românii, indiferent că au trăit în Transilvania, Moldova, Ţara
Românească
mânească sau în România Mare, au ştiut cine sunt din
totdeauna şi au dorit ca prezenţa lor să fie cunoscută. Iar
iniţiativa1985 a Consiliului Europei –“Zilele
“Zilele Europene ale
Patrimoniului”, urmată în 1999 de Uniunea Europeană, nu face
decât să asigure feed-back
ack efortului naţiunilor, crează climatul
necesar valorizării diversităţii, conservă şi revitalizează
patrimoniul cultural şi natural, sensibilizează copiii şi tinerii,
autorităţile şi publicul larg faţă de nevoia de a proteja
moştenirea culturală tangibilă(
ă( situri arheologice, arhitectură,
rute culturale, invenţii,rezervaţii naturale) şi intangibilă( istorie,
moştenire educaţională, tradiţii, meşteşuguri) de noile
ameninţări2. Cum pot traduce această stare de fapt cadrele
didactice, persoane implicate direct
ect în educarea tinerilor şi care
este direcţia de urmat?
Referindu-se la relaţia fiinţă-cultură,
cultură, Constantin Noica
nota:”Dacă cultura rămâne o formă de evaziune din real şi dacă
nu-l cultivă pe om, reîmplântându-se
se în real…evaziunea ei este
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până la urmă o eludare a răspunderii ei ontologice”3. Deşi am
depăşit Deceniul mondial al dezvoltării culturale
culturale, propus de
UNESCO, în faţa noastră se derulează noi provocări pentru
găsirea strategiilor educaţionale eficiente OMULUI, în vederea
însuşirii pe termen nelimitat
at a valorilor culturale modelatoare,
capabile să-ii asigure echilibrul psihic şi stabilitatea vieţii
lăuntrice. Fiinţa trece de la conştiinţa europocentristă la
conştiinţa planetară, care nu se poate realiza decât prin lărgirea
orizontului cunoaşterii4. Finalitatea
inalitatea educaţiei culturale nu se
rezumă numai la exemplarul uman, ci are în vedere societatea
corectă, ea fiind unul din imperativele majore ale pedagogiei.
În activitatea de profesor şi diriginte într-o
într unitate
şcolară din mediul rural am încercat să contribui, împreună cu
colegii mei, la consolidarea educaţiei prin cultură. Pentru mine
totul a pornit de la discuţii în cadrul orelor de dirigenţie pe tema
cunoaşterii tradiţiilor şi obiceiurilor din lunca Prutului şi de la
tema Mecanisme simple, disciplina
na Fizica. Am înţeles că elevii
nu ştiau mare lucru despre tradiţional, uneltele şi dispozitivele
simple folosite în gospodărie. Mulţimea de întrebări adresate
ghizilor şi nouă în timpul excursiilor şcolare la casele
memoriale, la mănăstiri şi cetăţi, la m
muzee şi Palatul Culturii
Iaşi, ne-aa obligat să regândim proiectele de dezvoltare
instituţională, fără a minimaliza alte obiective şi acţiuni. După
mai bine de 40 de ani de la forţata revoluţie comunistă a
industrializării comunitatea sătească a şters sau a uitat aproape
tot din ”veşnicia”5 născută la sat.
O oportunitate a reprezentat-o
reprezentat programul de mare
cuprindere al Guvernului României şi Băncii MondialeMondiale
Proiectul pentru Învăţământul Rural (PIR). Beneficiind de
îndrumarea unui facilitator, şcoala a înain
înaintat Unităţii de
Management (UMPIR) două proiecte care, după analiză, au
primit finanţare. Unul dintre ele, DANSUL ROMÂNESC DIN
STRĂBUNI, derulat în perioada 2004-2006,
2004
a avut ca scop
regăsirea tradiţiilor în cântec şi dans şi a obiceiurilor satului
moldovenesc,
nesc, realizarea unui colţ muzeistic şcolar cu obiecte
tradiţionale colectate de elevii claselor II-IV
II
şi învăţătorii
structurii Şcoala primară Chersăcosul,, comuna Stănileşti şi, nu
în ultimul rând, achiziţionarea costumelor populare pentru fete
şi băieţi, membri ai formaţiei de dansuri a şcolii. Iar celălalt, cu
titlul, O COMUNITATE INFORMATĂ, O COMUNITATE MAI
EDUCATĂ,, a avut ca scop ridicarea nivelului de educaţie al
elevilor de la structura Şcoala gimnazială sat Pogăneşti, prin
accesul la informaţie şi laa mijloacele actuale de informare, fără
a le nega pe cele tradiţionale.
Eforturile noastre au determinat ca şcoala să fie
vizibilă şi vie în comunitate, să fie candela învăţăturii şi
educaţiei. Comparând pentru beneficiarii direcţi rezultatele
aşteptate cu cele obţinute am constatat un lucru deosebit,
câştigul nu este doar educaţia prin cultură, ci şi atragerea spre
activităţi a unui număr mare de elevi. Le-am
Le
dat posibilitatea să
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descopere valorile autentice româneşti şi să le preţuiască, dar şi
să privească
că cu încredere spre viitor, viitorul lor!
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1.Barbu Ştefănescu Delavrancea, Apus de soare,Colecţia
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Tradiţia care ne uneşte la mal de Prut

participanţii au avut posibilitatea să vorbească despre tradiţiile
tra
şi obiceiurile locului de unde au venit. Au prezentat programe
artistice cu cântece şi dansuri din folclorul românesc, au vorbit
despre sărbătorile satului prilejuite de succesiunea
anotimpurilor şi munca la câmp, au vorbit despre obiecte
realizatee pentru folosinţa casnică şi nu numai. Interpretarea unei
strofe de colind tradiţional făcută de un bătrân octogenar,
minunate colecţii de covoare şi pânze ţesute în război, cusături
fine cu acul în culori artistic îmbinate, expoziţii de icoane şi
unelte tradiţionale, machete ale locuinţelor din satele riverane
Prutului au încântat pe toţi cei prezenţi şi au dovedit că „lada de
zestre” a poporului român este unică şi de valoare inestimabilă.
Chiar şi în mesajul protopopului de Huşi ss-a subliniat faptul că
toată această moştenire înseamnă istorie şi reprezintă o sumă de
valori necesare inovaţiei, implicit educaţiei pentru generaţiile
viitoare.

Prof. Carmen-Mariana
Mariana SOCHERI
- Hu
Huși, jud. Vaslui

23, zi friguroasă de noiembrie, dar cu suflete calde la
Stănileşti, unde s-a desfăşurat a II - a ediţie a Simpozionului
Internaţional ”Prutul - axă de istorie, cultură şi civilizaţie”.

G

azde bucuroase şi musafiri emoţionaţi, de aici şi de
dincolo de Prut, reuniţi în Anul Centenarului României
Mari, au pregătit activităţi pentru generoasa
temă:„Tradiţii şi obiceiuri din lumea satului românesc”.

Iniţiativa a aparţinut Şcolii gimnaziale nr.1 din
Stănileşti, antrenând opt gimnazii şi două cămine culturale din
judeţ, respectiv trei gimnazii din raioanele Leova şi Hînceşti,
Republica
epublica Moldova. Elevii şi tinerii participanţi au putut învăţa
pe viu o lecţie de istorie adevărată, preţuirea obiceiurilor şi
tradiţiilor, înţelegând că la fundamentul unui popor stă o sumă
de creaţii, legate de obiceiuri, tradiţii, cântece, dansuri, llegende,
basme şi snoave. După mesajele de întâmpinare ale gazdelor
gazdelordirectorul şi primarul localităţii - şi salutul adresat tuturor de
Inspectorul General al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui,
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Au fost prezentate şi s-au
au descoperit lucruri inedite
despre tezaurul cultural imaterial: colindul de ceată bărbătească,
bărbăt
specific judeţului Vaslui, cântecele de cătănie şi de război
transmise prin viu grai, care amintesc de pătimirea poporului,
pregătirea tradiţională a culorilor pentru vopsirea lânii, inului şi
altor fire naturale, practicată atât în satele basarabe
basarabene cât şi în
Vaslui, produse alimentare specifice, consumate acasă în
posturile de peste an, dar şi în momente deosebite, de exemplu
la hramul localităţii. Au fost redescoperite obiceiuri practicate
în ajun de Sfântul Andrei, de Sfântul Nicolae, de Naşterea
Naştere
Domnului sau de sărbătoarea Sânzienelor şi legende legate de
aceste momente. Informaţiile, colecţiile expuse, cântecele şi
dansurile tradiţionale, seriozitatea prezentării au fost apreciate şi
de specialiştii de la Muzeul Judeţean şi Centrul Judeţean pentru
pen
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui.
Totodată a fost un prilej de a evidenţia în imagini şi cuvinte
ceea ce se face în întregul judeţ pentru promovarea etnografiei,
folclorului, pentru cunoaşterea condiţiilor de trai în secolele
XVII-XX,
XX, activităţilor omului de la sat şi integrarea lui în
natură.
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Influența
ța factorului antropic asupra
monumentelor istorice
Studiu de caz: forme de degradări ale unor biserici din
județul Giurgiu, secolele XVI-XIX
XIX
Nicoleta - Steluța BĂHNĂREANU
- restaurator
aurator expert pictura si sculptura policromă - Huşi
Biserica s-aa aflat în centrul comunită
comunităților încă din
perioada medievală, fiind locul de comuniune pe timp de
pace și de refugiu în caz de pericol.
e cele mai multe ori, bisericile erau cele mai
impunătoare construcții dintr-oo localitate, pe teritoriul
țării noastre fiind inițial ctitorite doar de domnitori. Cu
timpul, actul ctitoricesc nu a mai fost doar un privilegiu al
domnitorului și a putut fi realizat și de boierii mari și mici, iar
pe măsură ce creștea
ștea nevoia și dorința oamenilor simpli de
de-a
avea o biserică în mijlocul lor, ctitorii au venit chiar și din
rândul negustorilor ori chiar întreaga comunitate contribuia la
construcția
ția și înfrumusețarea acestor bijuterii de artă eclesială.
Timpul
ul este cel care lasă urme adânci pe tot ceea ce există,
nimic nu rămâne în starea primordială, iar monumentele de
factură religioasă sunt expuse modificărilor cu atât mai mult cu
cât luăm în considerare și funcționalitatea lor. Istoricizarea
operelor de artă
rtă este pusă în valoare prin patina timpului care
care-i
conferă un farmec aparte. Operele de artă pe care le-am
le
primit
ca moștenire
ștenire de la înaintașii noștrii sunt expuse multor factori
care duc la degradarea lor, iar noi, ca urmași,
și, trebuie să păstrăm
într-o stare
tare cât mai apropiată de original aceste mărturii tăcute
ale secolelor anterioare, printr-oo cercetare a stării de conservare
și prin determinarea factorilor care au dus la degradarea
monumentelor și stoparea acestora acolo unde este posibil.
Factorii caree degradează opera de artă sunt varia
variați, dar între ei
există o interdependenţă, astfel un anumit factor poate creea
condiţii favorabile pentru dezvoltarea și acțiunea altora. Factorii
de degradare se pot împărți
ți în mai multe tipuri: factori climatici,
factori biologici, poluarea atmosferică și factorul antropic.
Dintre toți
ți acești factori, ne vom ocupa în acest studiu de
factorul antropic deoarece omul este cel care poate salva
monumentele de la pieire, dar le și poate degrada, câteodată
chiar în mod ireversibil.
Legătura dintre restaurare şi opera de artă este indisolubilă și trebuie
recunoscută prin faptul că opera de artă condiţionează restaurarea şi nu
invers 1 . Cunoştinţele lacunare în acest domeniu pot conduce la
realizarea unor tratamente eronate care pot afecta integritatea operei de
artă, iar diagnosticarea corectă a stării de conservare a unei opere de
artă se realizează printr-o cunoaștere
ștere prealabilă a factorilor de
degradare care o afectează. Tratarea efectului fără cunoa
cunoașterea și
tratarea cauzei este inutilă pe termen lung și poate duce la degradări
mai grave decât cele tratate.
Monumentele de artă religioasă care fac obiectul acestei
cercetări provin dintr-o zonă puțin
țin cunoscută și pe nedrept slab
promovată din punct de vedere turistic și anume județul
Giurgiu. Acest județț a fost martorul unor lupte importante de
de-a
lungul istoriei mult zbuciumate a poporului nostru, în special în

D

1Brandi, CESARE, Teoria restaurării, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1996, p.36.
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lupta românilor cu Imperiul Otoman, a căror incursiuni la
Dunăre aveau loc de multe ori în zona Giurgiului. Din aceast
această
perioadă datează Mănăstirea Comana, ctitorită ini
inițial de Vlad
Țepeș, ridicată în 1461 în apropierea Deltei Neajlovului, cu o
poziție
ție strategică, fiind înconjurată de ape, iar podul de lemn pe
care se realiza accesul ar fi putut fi incendiat rapid în caz de
primejdie 2 . Această biserică, fiind ridicată din lemn, nu a
rezistat mult timp, iar boierul Radu Șerban, cel care avea să
devină domn al Țării Românești, o reface la sfârșitul secolului
al XVI-lea
lea din zid, iar în anul 1609 este pictată, primind hramul
Sfântul Nicolae, menținut
ținut până în zilele noastre. Cea de
de-a treia
transformare prin care trece această mănăstire are loc între anii
1699-1700, când marele vornic Șerban Cantacuzino o reface din
nou. La sfârșitul
șitul secolului al XVIII-lea
XVIII
mănăstirea este
închinată
tă Patriarhiei Sfântului Mormânt din Ierusalim de către
domnitorul Nicolae Mavrocordat, aici venind niște
ni
călugări
greci care îi risipesc întreaga avere și o aduc într-o stare
deplorabilă, aproape de ruină.

Mănăstirea Comana – aspectul actual
Pisania de la 1700

Înfățișarea
țișarea pe care o are astăzi Mănăstirea Comana datează din
secolul al XIX-lea,
lea, când Comisiunea Monumentelor Istorice o
restaurează, la inițiativa
țiativa istoricului Alexandru Lepădatu, cu
ajutorul unor meșteri
șteri nemți. Din păcate, doar pisania săpată în
piatră de la 1700, așezată
șezată deasupra ușii de la intrare, se mai
păstrează din înfățișarea originală.
Formele de degradare pe care le poate provoca omul pot fi
împărțite în mai multe categorii: uzura
ura funcțională,
func
intervenții
necorespunzătoare, vandalism, adaptare inadecvată la
modernitate, modificări necesare sau realizate ca schimbare a
gustului epocii.
Uzura funcțională este o formă de degradare inevitabilă în
monumentele eclesiale, funcția acestora
ora de loc de comuniune și
de realizare a slujbelor de către slujitorii Bisericii neputând fi
separată de monumentul în sine, iar în zilele noastre doar o mică
parte dintre bisericile-monument
monument au căpătat statut de muzeu.
Cei mai importanți
ți factori care derivă
der
din funcționalitatea
bisericilor sunt temperatura și umiditatea relativă, ale căror
fluctuații
ții mari de la o zi la alta sau de la un anotimp la altul pot
provoca o larga serie de degradări care distrug în principal
componentele mai fragile, cum ar fi pi
pictura murală, icoanele și
sculptura policromă.

2

Vezi COSTĂCHEL, V., PANAITESCU, P.P. CAZACU, Viaţa feudală în
Ţara Românească şi Moldova (sec. XIV-XVII),, Bucureşti, 1957, p. 163.
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restaurare
lumânărilor în timpul slujbelor. Particulele de praf din
atmosferă sunt foarte ușor înglobate și ancrasate pe suprafețe
din cauza naturii grase a fumului degajat în urma arderii
lumânărilor.

Exemplu de uzură funcțională - Biserica „Sf. Pantelimon” din localitatea
Vedea (1845), județul Giurgiu – eroziuni ale bazei stâlpului drept a unei uși
diaconești din catapeteasmă, cauzate de atingerea repetată a acestei zone

Uzura funcțională rezultă mai curând în urma unor procese
cumulate, caracterizate printr-un interval mai lung de timp între
cauze și efecte1. Prin uzura funcţională pot apărea o serie de
degradări: lacune profunde sau de suprafață, deformări,
zgârieturi, depuneri aderente și semiaderente, pătări, tăieturi,
friabilitatea materialelor etc. Degradările pot fi provocate direct
de factorul uman prin manipularea defectuoasă și mutarea
repetată a unor obiecte, fără a se lua măsuri necesare de
protejare.

Biserica „Sf. Treime” din Popești (1688), județul Giurgiu – pronaos;
pictură murală acoperită de un strat gros de depuneri aderente

Biserica „Sf. Treime” din Popești (1688), județul Giurgiu – naos; pictură
murală acoperită de un strat gros de depuneri aderente

Lacune profunde la nivelul picturii murale rezultate în urma neglijenței Biserica „Sf. Nicolae” din Mironești (1669), județul Giurgiu – pronaos

Un strat consistent de depuneri aderente se formează prin
gesturi aparent banale, dar prin atingerea şi sărutarea repetată a
icoanelor iau naștere straturi de grăsime şi alte materii de pe
mâinile şi buzele credincioșilor. În ultimii zeci de ani, lipsa de
respect pentru locul în care se află și pentru opera de artă duc la
formarea pe suprafața stratului pictural a unui strat format din
urme de produse cosmetice care au un caracter acid, deteriorând
astfel pelicula de verni și de culoare.

Biserica „Sf. Pantelimon” din Vedea (1845), județul Giurgiu; icoane
împărătești din catapeteasmă - reziduri de produse cosmetice în urma
sărutării icoanelor

O altă formă de degradare care face ca pictura să devină ilizibilă
este stratul gros de depuneri organice și anorganice care se
acumulează în timp pe suprafețe, ca rezultat al arderii

Intervenții necorespunzătoare au fost realizate de-a lungul
timpului sub diferite forme, de la refaceri și modificări
structurale, până la repictări sau curățări excesive ale picturii.
În anul 1892 a avut loc înființarea Comisiunii Monumentelor
Istorice, prin decret regal, iar conceptul de restaurare a început
să se contureze timid, o mare parte a monumentelor pe care le
admirăm și astăzi fiind salvate prin activitatea acestei
Comisiuni. Din păcate, aceasta a fost desființată între anii 1977
și 1990 de către regimul comunist, în această perioadă fiind
demolate o largă serie de monumente de o importanță majoră.
Cel mai dureros exemplu este cel al Mănăstirii Văcărești,
ctitorită în 1724 de către domnitorul fanariot Nicolae
Mavrocordat și considerată de istorici o încununare a stilului
brâncovenesc din Ţara Românească, demolată în anul 1986 din
ordinul lui Nicolae Ceaușescu.
Restaurarea a cunoscut o importantă evoluție în ultimii zeci de
ani, iar conceptele din urmă cu o sută de ani care erau
considerate corecte, astăzi sunt definite ca fiind intervenții
necorespunzătoare de restaurare. Aceste intervenții au fost în
general realizate cu bune intenții, dar rezultatul lasă de dorit din
cauza lipsei de cunoaștere a principiilor restaurării științifice și
din excesul de zel al oamenilor fără nicio pregătire în domeniul
conservării și restaurării operelor de artă.
Dintre tratamentele defectuoase putem menționa: retencuiala
monumentului la exterior, modificări la nivel structural,
intervenţii empirice de curăţare a stratului pictural înainte de
consolidarea stratului pictural, repictări fără o curățare
prealabilă a stratului de depuneri acumulat în timp, curăţiri
excesive cu substanțe necorespunzătoare, chituiri ale fisurilor și
lacunelor de la nivelul zidăriei cu materiale inadecvate care
depășesc limita lacunelor peste pictura murală etc.

1Vezi MOLDOVEANU, Aurel, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Ediţia aII-a, Editura Centrul pentru Formare, Educație Permanentă și Management în Domeniul
Culturii, Bucureşti, 2003, p. 235.
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restaurare
polimerizarea uleiului, are nevoie până la 80-100
80
de ani pentru
definitivarea procesului de polimerizare1.
Câteodată, descendenții
ții ctitorilor, care realizau anumite acte de
donație,
ție, considerau că sunt îndreptățiți să fie reprezentați, la fel
ca și înaintașii lor2. Astfel, la Biserica „Buna Vestire” din satul
Stoenești,
ști, componentă a ansamblului arhitectural „Gavriil
Drugănescu”,
escu”, ctitorită în 1723 de către vornicul de Târgoviște,
Gavril Drugănescu, după cum stă mărturie pisania săpată în
piatră deasupra ușii de la intrare3, întâlnim un asemenea caz. ÎÎn
1841, moștenitorul moșiei, paharnicul
aharnicul Dumitrache Drugănescu
închide pridvorul și construiește un fronton triunghiular
deasupra sa, iar tavanul, prăbușit
șit în urma unui cutremur, îl
acoperă cu scânduri 4 . În urma acestor intervenții,
interven
paharnicul
Dumitrache cere ca portretul său și al soției sale, Smaranda, să
fie pictat peste picturaa originală a tabloului votiv, acoperind
chipul ctitorului de drept5.

Biserica „Buna Vestire”, Stoenești (1723) – naos și pronaos
-chituirea cu ciment a fisurilor și lacunelor din zidărie, peste pictura
murală –

Repictarea tabloului votiv din Biserica „Buna Vestire”, Stoene
Stoenești (1723),
județul
țul Giurgiu

Biserica din Mironești (1669), județul Giurgiu – acoperirea lacunelor din
zidărie cu ciment

În cazul stratului pictural al icoanelor și policromiei
catapetesmei, aceste intervenţii pot fi: curăţiri cu substanţe
agresive, îndepărtarea totală a peliculei de verni, repictări totale
sau parțiale,
țiale, folosirea unor materiale incompatibile cu structura
originalului, repoleiri sau acoperirea foiței
ței metalice cu vopsele
alchidice sau imitații de substanțe coloidale.
țiunea de curățare este una dintre cele mai importante în
Operațiunea
procesul de restaurare al unei opere de artă deorece este o operațiune
opera
ireversibilă. Dacă îndepărtarea depunerilor nu se face corespunzător
principiilor restaurării științifice, stratul pictural original poate suferi
eroziuni ireversibile, aducând prejudicii grave integrită
integrității operei de artă.
Retuşurile incorect realizate şi repictările denaturează
denat
aspectul
original al unei opere de artă şi de obicei se impune îndepărtarea
acestora. În situaţii excepţionale este posibil ca repictarea să fie
mult mai valoroasă decât stratul original, acest lucru făcând ca
decizia îndepărtării sau păstrării repictărilor
ctărilor să fie mult mai greu
de luat, iar dacă dimensiunile obiectului sunt reduse, se
recomandă efectuarea unor radiografii pentru identificarea
precisă a imaginii originale. Înainte de a se îndepărta o
repictare, se va stabili pe cât posibil vechimea ac
acesteia. Acest
lucru este foarte important deoarece în urma cercetărilor
îndelungate s-aa stabilit că pictura în ulei, care se usucă prin
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Actele de vandalism au fost dintotdeauna o cauză demnă de luat
în seamă în ceea ce privește conservarea operelor de artă și
păstrarea lor într-o
o formă cât mai apropiată de original. De
obicei, vandalii
andalii sunt persoane fără cultură care, din varii motive,
încearcă să distrugă operele de artă prin, lovituri, incendieri,
rupturi, stropirea cu substanţe
ţe corozive, zgărieturi etc.
În cazul monumentelor religioase întâlnim foarte des un tip de
vandalism realizat din ignoranță
ță și dorința celui ce vizitează
monumentul de a consemna trecerea sa. Astfel, acesta zgârie
pictura murală, de multe ori până la su
suport, notând nume sau
date la care a avut loc vizitarea monumentului respectiv, uneori
realizând chiar desene. Astfel de incizii se găsesc de obicei în
pridvorul bisericilor sau în pronaos, în zona inferioară, zone
slab supravegheate, și la exterior, acolo unde există pictură
murală exterioară. Referitor la aceste acte de vandalism, Oliviu
Boldura nota: „Dacă asemenea inscrip
inscripționări se găsesc
consecvent de-aa lungul timpului indiferent de importanța
importan
locului, este cu atât mai surprinzător să constatăm că și azi, în
lumea contemporană, cu deschidere față
fa de valorile culturale,

1 Matteini, Mauro, Le patine. Genesi, significato, conservazione, Ed.
Nardini, Firenze, Italia, 2005, p. 47.
2 BOLDURA, Oliviu,, Pictura murală din nordul Moldovei - modificări estetice
și restaurare, Ed. Accent Print, Suceava, 2007, p. 148.
3 Cf. DUMITRESCU, Ion, CREȚEANU,
ȚEANU, Radu, Trei conace boierești
din prima jumătate a veacului al XVIII-lea
lea aflate în județul
jude Ilfov, în Buletinul
Monumentelor Istorice, an XLII, Nr. 4, București,
ști, 1973, p. 4.
4 Arhiva INP, Fond DMI, Fișă
șă de monument Biserica Drugănești „Buna
Vestire”, dosar nr. XXIII -84, plic nr. 19.B.242, din 1964.
5 Vezi BRĂTULESCU, Victor, Biserici de câmp, în Buletinul
Comisiunii Monumetelor Istorice,Anul XXXII, fasc. 101, Vălenii de Munte,
1939, p. 101-102.
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restaurare
lucrurile se repetă, fără ca cei care au grija acestor lăca
lăcașuri să ia
unele măsuri cu rezultate concrete.1”.

Biserica „Sf. Treime” din Popești
ști (1688), județul Giurgiu – conductori
electrici ancorați
ți de pictura murală

Biserica „Sf. Treime” din Popești
ști (1688), județul Giurgiu – conductori
electrici ancorați
ți de pictura murală

Incizii pe pictura murală din biserica „Adormirea Maicii Domnului”,
Dobreni (1645), județul Giurgiu – pronaos

și face tot mai mult
Adaptarea inadecvată la modernitate își
simțită
țită prezența în lăcașurile de cult. Din dorința preoților de a
crește
ște nivelul de confort din interiorul lăcașului de cult și din
slaba cunoaștere a efectelor
elor pe care le poate avea tehnica
modernă inadecvat instalată asupra unui monument vechi de
câteva sute ani, iau naștere
ștere deteriorări uneori ireversibile ale
operelor de artă.
Tehnica contemporană poate veni în sprijinul conservării
preventive, cu ajutorul ei putând menține
ține lumina, temperatura și
umiditatea relativă în parametri optimi, încetinind astfel
acțiunea factorilor fizico-chimici și dezvoltarea agenților
biologici asupra componentelor deteriorabile ale monumentelor.
Dacă este folosită în mod corect,, tehnologia poate fi de un real
ajutor în conservarea preventivă a operelor de artă.
Ca un prim pas în evoluția tehnicii moderne și-au
au făcut apariția
apari
diverse sisteme de iluminat cu ajutorul curentului electric. Acest
lucru este bineînțeles benefic prin punerea
nerea în eviden
evidență a
edificiului cu ajutorul mijloacelor de iluminat, dar atunci când
conductorii de electricitate sunt fixați
ți direct pe pictura murală și
iconostas, așa
șa cum întâlnim la biserica „Sfânta Treime” din
Popești (1688), au loc deteriorări ale componentelor
ponentelor artistice.
Lăsând la o parte aspectul inestetic, menționăm
ționăm pierderi de
pictură murală, diferite lacune în zidărie și structura lemnoasă a
catapetesmei, existând un mare pericol de incendii care pot
izbucni din cauza instalației de curent electricc învechite sau
rudimentare. Un alt factor care poate duce la degradarea operei
de artă, mai ales a pigmenților
ților din pelicula de culoare, a foiței
metalice și a peliculei de verni este lumina artificialăartificială fie
fluorescentă, fie incandescentă, emisă de becurile
le electrice.

1 Boldura, Oliviu, Pictura murală din nordul Moldovei - modificări estetice și
restaurare, Ed. Accent Print, Suceava, 2007, p. 174.

158

În afara
ra sistemului de electricitate, intervin sisteme de răcire
sau de încălzire a aerului din încăpere – sobe, aparate de aer
condiționat,
ționat, centrale electrice. În multe cazuri, aceste aparate
sunt inadecvat montate, fără să se țină cont de importanța
monumentului și de componentele acestuia, pictura murală fiind
des afectată prin pierderi ireversibile de materie picturală.
Fluctuațiile
țiile bruște de temperatură și umiditate, mai ales pe timp
de iarnă și de vară, provoacă exfolieri ale stratului pictural,
pierderea coeziunii
oeziunii între straturile constituente, alterarea
pigmenților etc.
ță de adaptare la modern se practică
Tot din această dorință
schimbarea tâmplăriei ferestrelor și uneori a ușilor cu tâmplărie
tip termopan, iar din cauza închiderii ermetice a acestora sunt
favorizate condensul și dezvoltarea unor atacuri biologice.

Biserica Mănăstirii Comana; Biserica din Popești
Pope (1688) - aparate de aer
condiționat
ționat și ferestre cu
Tâmplărie de tip termopan

Biserica din Mironești
ști (1669) și biserica din Stoenești (172
(1723) – altar –
sisteme de încălzire rudimentare sau instalate inadecvat
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literatura
Influența
ța factorului antropic asupra monumentelor, mai ales
a celor care încă își
și exercită funcția eclesială, nu poate fi
stopată, dar printr-o conștientizare
știentizare și o atitudine respe
respectuoasă
față
ță de opera de artă, putem reduce efectele negative pe care
omul le poate provoca în timp. Omul nu poate fi eliminat din
viața
ța operei de artă, aceasta fiind făcută de om, întreținută și
admirată de acesta. După cum am văzut anterior, formele de
degradare cauzate de acțiunea
țiunea factorului antropic pot fi extrem
de diferite, dar între ele există o anumită interdependen
interdependență. Dacă
reușim
șim să reducem cât mai mult intervențiile necorespunzătoare
asupra integrității
ții operei de artă, aceasta va dăinui într
într-o formă
cât mai apropiată de original, iar urmașii
șii noștrii se vor putea
bucura la rândul lor de această moștenire
ștenire neprețuită a poporului
român – bisericile ctitorite în urmă cu sute de ani de domnitorii
țării și oameni importanți din anumite perioade istorice.
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Din poeziile de închisoare
hisoare ale preotului
mucenic Ilie Imbrescu (+19 noiembrie
1949, temniţa Aiudului)
DE PROFUNDIS
Din negre-adâncuri strig mereu,
Precum de mult un sfânt Prooroc,
Să se îndure Dumnezeu
De chinu-n care mă răscoc.
Răscolitoare vrăji ascund
Păcatele-n făţarnic jind,
Dar cască hăuri fără fund
Celor ce-n laţul lor se prind.
Strivit de fărdelegi aştept
Înfricoşatul meu amurg
Şi mă străpung mustrări în piept
Şi-n ochi potop de lacrimi curg.
Îmi plâng amar urâtul gol
În care viaţa mi-am ucis,
Şi gem din moarte să mă scol
Ca să-plinesc al vieţii vis.

Pe-un rug aprins din spinii lui
Mă văd biet abur care pier,
Dar plin de-un dor fierbinte-mi sui
Nădejdea tare pân-la Cer.
Din mâna Lui vreau să adun
Tot ce-ndemnul nu mi-a scos,
Ca să trăiesc de-acum nebun
Pentru iubirea lui Hristos.
Din tot adâncul strig mereu,
Precum de mult un Sfânt Prooroc,
Să se îndure Dumnezeu
Aiud, 3-4
3 octombrie 1948
De chinu-n care mă răscoc.

STĂRUINŢĂ
Iisuse, după mila Ta m-aţin,
Eu nu mai am la viaţă niciun drept.
Agonisitu-mi-am blestem şi chin,
Numai la moartea-am dreptul şi m-aştept.
aştept.
Iisuse, după mila Ta m-aţin.
Cred, Doamne, ajută necredinţei mele,
Întoarce-mă la Taina Strămoşească.
Iertarea Ta păcatele să-mi spele,
În slujba Ta viaţa să-mi rodească.
Cred, Doamne, ajută necredinţei mele.
Iisuse, dă-mi iubire şi mă-nvie.
Mă doare cât mă ştiu c-am
am fost de mort.
Dezleagă-mă de trista nebunie,
Dă-mi Har, cu pace Crucea să mi-oo port.
Iisuse, dă-mi iubire şi mă-nvie.
Cred, Doamne, ajută necredinţei mele.
Agonisitu-mi-am blestem şi chin.
Niciun păcat să nu mă mai înşele.
Iisuse, după mila Ta m-aţin.
Cred, Doamne, ajută necredinţei mele.
Amin.
Preotul Ilie Imbrescu s-aa născut la 26 aprilie 1909, în comuna Dalboşeţ din
Banat. Liceul l-aa făcut la Caransebeş, iar studiile superioare le
le-a urmat la
Facultatea de Teologie din Cernăuţi. Preot la Balcic până în 1940 (când s-a
s
cedat
dat Cadrilaterul) şi apoi la biserica Boteanu din Bucureşti.
A fost arestat în 1948, judecat în procesul Istrate Micescu şi condamnat la 15
ani temniţă grea. A trecut prin închisorile Jilava şi Aiud.
A decedat la 19 noiembrie 1949 la infirmeria Penitenciarului
Penitenciar
Aiud cu
diagnosticul „peritonită TBC”. Nu se cunoaşte locul unde este înhumat, după
cum mărturiseşte fiul decedatului, Paul Corneliu Imbrescu. Sursă: Poeţi după
gratii.

Din taina Darului îngân
Abia un zvon cu înţeles
Să pot vădi cât de păgân
Mi-a fost trecutul ce-am cules.
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Sunt stâlp al memoriei şi al conştiinţei

Vagabondul stelar
Prof. Cristinel C. POPA - Iaşi
Sunt vagabondul stelar,
Imnurile,
rile, odele, mi le cânt pe la porţile caselor de lut.
Cânturile, bocetele-mi
mi răsar dintre nori şi sub pleoape.
Da, sunt vagabondul stelar,
Nu ştiu să dorm pe-aşternuturi sidefate,
pe aburi şi nori îmi atârnă creştetul şi coastele,
Pe aripi de păsări, agăţat de un fulg, măă tot duc în zboruri şi
eşecuri planate.
Mă roade infernul unui prânz liniştitor.
Între focuri şi trăsnete îmi chiorăie mantrele.
Sunt vagabondul stelar.
Fac foamea între răsărituri de nori şi apusuri de ploi şi de ape.
Sunt vagabondul stelar.
Cel caroră furtunile nu-ii deschid niciodată poarta.
Visul literar şi setea de poezie mi-o potolesc
tot cerşind de pe o stea pe alta.
Sunt vagabondul stelar.
Nu ştiu niciodată ce e viaţa reală sau cea de apoi.
Mă încurc între vise şi premoniţii. Între real
al şi imaginar.
Mă învelesc noapte de noapte cu praf stelar.
Şi adorm după ce consum o cantitate apreciabilă de comete.
De multe ori, pe drumul meu prăfuit, trec avioane şi rachete.
Pe lângă patul meu princiar trec prinţi si cerşetori.
Cenuşărese şi comete.
Sf. Ilie mi-e cel mai bun prieten.
Cu carul mare merg în Galaxia apropiată.
Cu cel mic îmi satisfac poftele de joacă.
Pentru că trebuie să ştiţi: sunt un quasar de un an şi o eternitate.
Iar suflul meu literar abia a atins vigoarea
goarea unei furtuni, la doar
40 de ani.
Sunt vagabondul stelar.
Dacă suflu o dată, se răstoarnă Calea Lactee a cuvintelor
meşteşugite.
...Sunt vagabondul stelar.

Sunt stâlp al memoriei şi al conştiinţei noastre,
Astăzi am pus umărul la salvarea
area amintirilor comune,
Corpul meu sobru, inima-mi, fibrele-mi
mi de oţel trec prin
deceniile arse
Sprijină focul uitării, înteţeşte furtuna neînţelegerilor trecute
Forţa de torsiune, rezultanta contrelor noastre sunt preluate din
mers, suav, printr-o formulăă de rezistenţă a sentimentelor.
Sunt stâlp al conştiinţei noastre
Minciunile şi ideile necinstite le străpung nemilos prin colţii
educaţiei.
Astăzi m-am
am întins în camera copilăriei mele. Să reazem
biblioteca, să susţin mirosul primelor lecţii, a primei palme
pa
primite de la doamna învăţătoare.
ar părea rău ar cădea de la sine eşafodajul.
Dacă mi-ar
Şi corpu-mi
mi stâlp, oricât de bine strunit, ss-ar distruge prin
spoliere.
De aceea, nu mă mai scrijeliţi cu poemele voastre, ori notele
pentru mai târziu.
Fără umerii mei întreaga istorie a noastră ar arde uşor.
Ca giulgiul lui Iisus Hristos.
S-ar şterge ca un praf.
Ar dispărea ca o lumină stinsă într-o
o fracţiune de viaţă.
Memoria şi conştiinţa noastră s-ar
ar preface în vid.
De aceea, preţuiţi-mi umerii, sărutaţi-mi
mi braţele.
braţe
Turnaţi-mi apă la rădacini, ungeţi-mă
mă cu mirul bunăvoinţei
voastre.
Pentru că numai eu pot fi stâlp al memoriei şi conştiinţei
noastre!
Deocamdată…

Inima e un miracol
Prof. V. ISPIR
Inima e un ocean,
De trăiri, emoții, vise,
Permanent e în mișcare,
Și-are taine adânc închise.
Cum oceanul face valuri
Și bate mereu în mal,
Inima pulseaz-o viață,
Sângele, val după val.
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Știm: oceanul întreține
Tot ce-i viață, în adâncimi
Inima-i lăcaș de suflet
Și-ale vieții mari minuni.

blând curgătoare
şi-mi inundă irişii
licurici matinali
împestriţaţi de-aromele
şi nuanţele serafice
ale florilor sălbatice
şi clorofila algelor
se rostogolesc făţarnici
copii năzdrăvani
în tangajul mării

O furtună, un cutremur
Vor produce-nalte valuri,
Ce distrug totul în cale,
Când se varsă peste maluri ...
În a omului viață,
Orice șoc e-o tulburare
Tresaltă la bucurie,
Din dureri, simte că moare.

muntele semeţ
şi marea adâncă
se leagănă în pas
de vals milenar
contopindu-se subtil
până la măduvă
într-o aură palpabilă

Multe taine-s în oceane
Pentru om, de nepătruns,
Inima-i motorul vieții,
Ce nu-l știm în deajuns ...
Specialiștii o ascultă,
La nevoie-o opereză
Dar trăirile ei toate,
Cine? Cine cercetează?
Despre inimi și oceane,
Omul vrea mereu să știe
Cum să prinzi lucruri mărețe,
Într-un text de poezie?
Inima e-un univers
De viață și trăire
Toate au un singur preț:
Dacă au sau nu, IUBIRE.

Vals milenar

Ochiul împarte cu tine privirea

Vasilica GRIGORAŞ
GRIGOR
la îmbrăţişarea
dintre pământ şi apă
văzduhul plin de miresme
într-o interesantă simbioză
ciudăţenia amestecată
cu banalul, blândeţea şi candoarea
toate într-un cor
tonalitate guturală
presărată cu voci
zbârlite, scârţâietoare
ca uşile neunse
dar deloc neplăcute
parcă-mi zâmbesc ghiduş
străduindu-se
să fie respectabile
privesc în zare
spre piscul muntelui
din copaia căruia
soarele-şi răsfrânge
razele aurii
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Nicolae VĂLĂREANU
ĂLĂREANU SÂRBU - Sibiu
mâinile ei frumoase
îmi strâng anotimpurile în pumni
și nu le lasă să plece
noaptea mă descîntă
de credința-n veșnicii
și adorm cu stelele-n brațe
să uit
când lumina se topește
în gândurile răstignite pe trupul
din pământul în care m-am născut
ochiul împarte cu tine privirea
și stă ascuns în unghiul de veghe
pînă la ivirea zorilor speranței
când se deschid porțile adevărului
și cineva mă strigă să vin repede;
,,iată raiul în care vrei să intri”
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dacă voi nu m-ațí crezut niciunul
eu v- am crezut pe voi toți ai mei
în fiecare anotimp îndumnezeit
pe care l-am strâns î n pumni
și vi-l dăruiesc.

în care inima pulsează pe note virtuale.
Sunetele vibrează cu aripile deschise,
cad în cântec,
le ştiu toate nuanţările
şi alunecările dese în emoţie.

Sub un pseudonim local

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.

Risipesc iluzii ascunse dincolo de realitate,
strâng în mâini frunze veştede,
toate culorile toamnei mă dor
cu nostalgiile uitate acasă
pe hârtii volante, scrise.
Mă botez în cuvinte
sub un pseudonim local.
Nu vreau să mă recunosc vinovat
în versurile din poeme
înainte de cununie.
Nu vreau să ştiu de moarte
c-un nume real
şi nici muzele n-o să le ştiu
în carne şi oase.
Vreau să-i scriu mamei
cu gesturile naive de copil
necuvintele păstrate-n amintiri.
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.
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.
Toţi cei care-l văd sunt orbi,
sunt îngheţaţi de nepăsare şi visează
prin vorbe.
Când o să se facă ceva
n-o să vă spun
mai bine scriu, să se păstreze.
Tot ce o să scriu
Deseori mă închid în sănătatea cuvintelor,
îmi plac tăcerile care se degaje
şi rămân în miezul înţelesului personal
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Tu nu mai ai aripi
Îşi punea iubirile în cutii
şi le dădea drumul pe apă
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.
Tu ai o iubire ascunsă
Noaptea a rămas în hăurile adânci,
la început sunt păduri de fagi,
dar mai jos locuieşte ecoul
care se trezeşte la orice strigăt şi răspunde.
Nu-mi spune cum pătrunde soarele,
eu recunosc sănătatea care alunecă pe muchii,
tot ce se întâmplă se rupe de casa unde dorm
fantomele de la sfârşitul prevestit.
Tu ştii cum alunecă vorbele mai repede decât faptele,
în tine se petrec plecări şi sosiri,
eşti o înserare în cuvinte, care prinde floare
scrisă pe hârtie parfumată,
respiri întunericul într-un aer închiriat,
pe care nu-l plăteşte nimeni
şi timpul se ondulează pe margini.
Tu ai o iubire ascunsă şi eu o viață rămuroasă,
plină de căutări,
cu frunzele fac acoperiş gândurilor
sub care păsările îşi pun cuiburile
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şi clocesc viitorul.

Invidiosului

Am vrut să şterg mulțimea de pete stropite,
cerul lasă roua să le învăluie
de nu le mai deosebeşti culoarea
şi totul se stinge.

Atunci când invidia te roade
Dacă vezi ceva de admirat,
Gândeşte-te că eşti ca mărul
De vierme cariat.

Raritate

Epigrame

Prof. dr.
r. Cornelia PĂUN HEINZEL
Appeles pictorul a spus odată
cizmarului, să-și vadă de sanda,
Că o valoare nu o poate-aprecia,
Un om aflat cu mult sub talpa ta.
Cu prostul niciodat’ să nu te pui,
Și nu-ncerca să-l faci să te-nțeleagă,
Se crede totdeauna mai al dracului,
Chiar de-are mintea cât o boabă.
Nu te pune azi cu prostul,
C-are mintea odihnită,
Știe să îți strice rostul,
Să-ți facă rău, într-o clipită.
Cel mai periculos e șeful prost,
Nu poți cu el a-te-nțelege,
Că toate le pricepe chiar pe dos
Orice ar fi decizie, decret ori lege.

Întotdeauna e plăcută,
O conversație c-un om inteligent.
Există acum însă-o durere,
Nu-l întâlnești în viață prea frecvent.
Astăzi nu mai vrea nimeni
e,
Pe-a moșului fată frumoasă și cuminte,
Acum are căutare
A babei fată, cu-experiențe sexuale.
Cea mai mare nenorocire
Ce ți se poate întâmpla,
E ca un idiot din fire
Să trebuiască a te evalua.
Dacă om bun tu cauți, trebuie
să umbli ca Diogene-n plină zi,
Cu lumânarea aprinsă ca văpaie
Și doar atunci îl poți găsi.
Dorit-ai când creat-ai omul,
Ca după chipu-ţi să-l aseameni,
Acum în lume-ii multă răutate şi prostie,
Vino, să vezi ce-aa mai rămas din oameni!

Consecinţă

Nevastă frumoasă și bogată
Visai așa demult, odată
Dar ai luat exact pe dos,
Babă urâtă, făr’-un os de ros.

Ai defrișat păduri cam multe
Și case, vile tu ai construit,
Nu te mira-atunci când uite,
Cu ursu-n curte te-ai trezit.

De intri-n gura unor bârfitoare
Nu te gândi că vei scăpa vreodată,
Au mintea mică, gura cea mai mare,
Să le ajungă pentru lumea toată.
Ferește-te de prostul care,
Se crede totdeauna că-i inteligent,
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Acum el are căutare
Și-l întâlnești în funcție frecvent.
Înainte, băiatul sărea pe fată
Dar acum totul s-a schimbat,
Viața nu mai e ca altădată,
Sare fata pe băiat.
Omului rău şi invidios
Degeaba eşti tu credincios
Dacă eşti rău şi-nvidios,
O sută de mătănii de-o să faci
Tot o să ajungi în Iad, la draci.
Credeai că dacă ai mulți bani
Și-ți cumperi notele de zece,
Te-vei deștepta peste ceva ani,
Văzut-ai însă că prostia nu mai trece.
Suflet bun
Astăzi, un suflet bun e lucru rar
Să-l prețuiești de-l întâlnești,
Ce a făcut nu-i în zadar,
Chiar dacă pare ca-n povești.
Reacţia prostului când citeşte despre prostie
Când citeşte ceva despre prostie,
Prostul crede că i se adresează,
Se recunoaşte dintr-o mie,
Reacţionează şi interoghează.

D.DOMNUL ţi-aa dat putere să birui mereu,
A.Acum şi în viitor, să nu ştii de greu,
L.Lumină în suflet, flăcări ardă-ntruna,
ntruna,
I.Inima să-ţi bată alături de soţia-ţi
ţi bună,
N.Nimeni şi nimic să nu te-nvingă
nvingă totdeauna.
C.Cântă-n sufletu-ţi
ţi iubirea găsită acum,
A.Ai comoară-n suflet, diamantul pur,
R.Rodul vieţii nu-i pierdut pe drum,
M.Minune ai în suflet ca şi steiul dur,
I.Iarnă-n tine să n-o ai nicicum,
N.Norocu-ţi umeze cât vei fi în viaţă,
A.Aur în privire, zâmbetul pe faţă.
L-Lasă inima să bată pe-aa iubitului tău piept,
A.Ardă-n
n suflete iubirea ca un foc incandescent,
U.Unul pentru altul c-aşa este drept,
R.Rodul căsniciei, zidul trainic permanent,
A.Altar de credinţă pururi evident.
S.Saltă inima de bucurie când în viaţă ai un ţel,
E.Este-n
n tine o dorinţă şi o vrei model,
R.Răul să te înconjoare,să ai suflet pur,
G.Gânduri tot frumoase
se pentru cei din jur,
I.Inima să-ţi bată în ritmul de dor,
U.Urmează-ţi calea, crede-n viitor.
I.Ieri erai o păpuşică, azi aproape domnişoară,
O.Ochii tăi albaştri-s cerul senin,
A.Arzi cu-nflăcărare
nflăcărare pentru un frumos destin,
N.Norocu-ţi urmeze-n viaţă pe deplin,
A.Asta îţi doreşti, visul să nu-ţi piară.

Nepotului Mircea-Petru
Petru la împlinirea vârstei de 14
ani(29.06.2018)

Respect
Când tu apreciezi pe cineva,
De fapt, tu te respecţi pe tine,
Apreciază ce-a făcut
Atunci când face bine.

Poeme cu versuri în acrostih
Prof. Corneliu VĂLEANU - Iaşi
A.Argintul din lună poleit-a pământul,
R.Răsărit-ai din Calea
ea Lactee pentru mine ca stea,
G.Găsit-ai un loc în inima mea,
E.Exişti pentru mine, c-aşa ţi-au menit ursitoare,
N.Norocul alături să ne fie şi să nu-ll spulbere vântul,
T.Trăind în sufletu-mi ca o nemuritoare,
I.Inimi unite într-un vis ce nu moare,
N.Ne urmeze în viaţă şi dorul şi cântul
A.Azi ca şi ieri şi mâine cum ne-aa binecuvântat SFÂNTUL.
M.Mândru sunt de tine fiul meu cel drag,
A.Ai voinţă să treci peste orice prag,
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M.Mare şi greu este drumul ce îl sui,
I.Izbânda te-aşteaptă sus în vârful lui,
R.Rouă-n suflet să ai permanent,
C.Curajul să-ţi fie clar şi evident,
E.Existe-ţi speranţa –nn tine pentru devenire,
A.Azi şimâine să mergi spre-nplinire.
P.Pacea-n suflet să o ai mereu,
E,Este darul sfânt dat de DUMNEZEU,
T.Truda vieţii este grea, dar s-o
o faci cu
cu-avânt,
R.Răni să n-ai în suflet care te-nspăimâ
nspăimânt,
U.Urmează-ţi
ţi visul toată viaţa prin muncă şi cânt.
C.Caut de când m-am născut să-mi
mi aflu destinul,
O.Odisee pe marea-nspumată
nspumată de valuri,
R.Rugat-am şi CERUL să nu-mi
mi dea din cupă veninul,
N.Neînvins să trec peste-ale
ale vieţii calvaruri,
E.Exist ca orice semen de-al
al meu pe pământ,
L.Las cugetul să se-nalţe ca pasărea-n
n zbor,
I.Inimama-mi bate în vifor şi cânt,
U.Uit uneori, DOMANE, că sunt muritor.
V.Văzut-am
am clar că viaţa e vis şi visul e-n
e viaţă,
Ă.Ăst dar DIVIN ce m-aa împins mereu tot în faţă,
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L.Lăsând pentru cei ce vin după mine,
E.Eterna dorinţă de-a fi tot mai bine,
A.Apusu-mi va fi cum mi l-au dat ursitoare,
N.Numele meu scris cu raze de soare:
am fost ieri,altul sunt azi,mâine cum voi fi oare?...
U.Unu-am

Cad florile, curg frunzele

s-ascult iarăşi doina aceasta – doina mea!...
şi lacrimil-ii spală obrazul obosit de nesomn şi
cearcănele-i trădează plânsul...
coardele viorii cuprinse-nn arcuşul sprinten
ţipă strident: o privighetoare adormită în zori
tresare: în piept, inima pompează dus-venitul
venitul
sângelui... Acompaniată de coardele-cvinte
cvinte
începe să cânte...

Bibl. Elena OLARIU – Răducăneni, jud. Iaşi
Se scutură norii şi curg printre aripi
Stropi de viaţă – fir de lumină...
Cad florile, curg frunzele în dans
De-nceput de nuntă; opaiţe albe – stelele
Luminază pământul bătătorit de atâta
Neploaie...
Aerul rece trezeşte somnoroasa dimineaţă.
Cocorii, cu aripi de avion travesează zarea
Cântând valsul împerecherii: e toamnă târzie
Şi anotimpurile s-au schimbat..
Curg frunzele galben-roşu-arămiu, curg
Leneş pe umerii obosiţi ai trecătorului –
Cad florile în calea-i ca nişte plachete din aur...
Se scutură norii şi pletele-i curg pe arătura
Uscată, neplânsă şi salcia îşi curge petalele Câte au mai rămas, ascunzând de ochiul
Profan craterele de peste noapte;
Cad frunzele cât palma de mari, curg
Florile-n beteală albă de nuntă şi
Toamna – mireasă, şi-aşteaptă alesul...
Se scutură frunzele şi florile, se scrânciobesc.
Alaiul de nuntă, cu miri şi mireasă, cu
Nunii cei mari, cu druşte, vornicei şi fecioare
Pământul străbat - tot o cărare uscată de vânt:
O liră până mai ieri tăcută azi cîntă duioasă
Doină de nuntă...
Plânsul viorii
Pe o bucată de sacâz a rămas încremenită
O lacrimă; din foaierul amintirilor cu
Rîsuri, cu plânsuri şi sughiţ de dor, o
Vioară şi-aşterne doinele de ieri,de azi
Pentru mâine...
Arcuşul, timid la încept, alunecă armonios pe
Coardele-cvinte perfecte în
Do, mi, fa şi sol apoi repetă să se-ncălzească
partitura multimilimetrică; aşezate pe iamb, pe ritm, pe
note, vioara plânge o doină şi rana nevăzută-i
Sîngerează...
La ferastră închisă, printre flori de muşcată,
Lăcrimează fecioara: de zile şi nopţi tot ascultă
Plânsul viorii şi-şi zice: o dată, o singură dată
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Il disegno
Luca CIPOLLA - Italia
Una doccia fredda
di elementi mi pervade
e quanto sono sporco
ora sino a che il fuoco
pulirà quelle stigmate,
un folle che vagola
sperso - barcolla
e beve latte di cavalla;
all'una i fuochi s'acquietarono
ed io ne accettai il principio,
rischiarato da Deneb lontana,
qui solo la pece mi tratteneva
e di terra ero sostanza,
lustrandomi le scarpe
e cadendo in basso..
stanco ed ammalato
alla faccia vostra,
via prima i soldi
e poi le caramelle,
difendo sogni di carrozzelle
da spiccare il volo
e farlo in silenzio,
tu sei la grafite ed io l'alloro..
Desenul
Un duș rece
al elementelor mă pătrunde
și cât de murdar sunt
acum până ce focul
va șterge acele stigmate,
un nebun care umblă
hai-hui – se clatină
și bea lapte de iapă;
la unu noaptea focurile se liniștiră
și eu acceptai principiul,
luminat de Deneb depărtată,
aici doar smoala mă reținea
și de pământ eram substanță,
lustruindu-mi pantofii
și decăzând...
obosit și bolnav
în fața voastră,
afară mai întâi banii
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și apoi bomboanele,
apăr vise de trăsuri
ca să-mi iau zborul
și s-o fac în liniște,
tu ești grafitul și eu laurul..
Frammento
Terra di nessuno
sorpresa
a catturare nastri colorati eccole
piume sfilaccianti
nell'aere eterna
suscettibile,
è solo eterica istanza
e frammento
lasciato
tra i ciottoli
dello spaziotempo..
e sì che da lì
trasmettono la cura.
Fragment
Țară a nimănui
surprinsă
capturând benzi colorate iată-le
pene care se destramă
în aerul veșnic
susceptibil,
numai este o eterică instanță
și fragment
lăsat
printre pietricelele
spațiu-timpului..
și evident că de acolo
transmit leacul.

nimic în schimbul a ceea ce era
un fir de curent
prin nisip
ridicându-mă din nori
echivoci..
când va veni
și
cum să mă apăr,
oare praf de stele
dintr-o gratie astrală
și imaginându-mi fugar
din această casă ce nu-i a mea.

Mai fă-mă
mă să mai fac ce fac
Gh. NICULESCU - Uricani
M-ai răscolit să-mi răscolesc
Privirea , doar de te privesc,
Cum n-am dorit să mai doresc
A îndrăzni să îndrăznesc
De-a mai iubi ce-acum iubesc.
Tu m-ai forţat să mă forţez
Să mai visez ce iar visez,
A mai gândi ce- acum gândesc
Şi-a mai voi să mai voiesc.
Fereşte-te să te fereşti
A mă-întâlni, când mă-întâlneşti
Şi-a nu gândi când te gândeşti
Cum poţi putea să mă iubeşti,
Fiindcă-aşa a fost să fie:
Să fii iubirea mea târzie.
Semne rele
Ostracizat de-a vârstei doamnă,
Îngenuncheat pe coji de toamnă,
Ochii îmi plouă,-n dese rânduri,
Din norii nesecaţi de gânduri.

Emily (a Emily Dickinson)
Quali occhi tristi e severi
osservava il granato
nulla in cambio di ciò che era
un filo di corrente
attraverso la sabbia
a sollevarmi da nubi
equivoche..
quando verràe
come difendermi,
forse polvere di stelle
da una grata astrale
e immaginare di fuggire
da questa casa non mia.
Emily (lui Emily Dickinson)
Ca și ochi triști, severi
observa rodia
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Mă-împung ideile ce vor
Să izvorască din umor
Şi-mi ţese gândul un covor
De amintiri care mă dor.
Mi-aud timpanele - cam vechi Ninsori de iernuri prin urechi,
Şi sângele-mi aduce ştiri
De reumatice-mpliniri.
Îmi doarme visul de plebeu
În ne-înhumatul copârşeu
Şi un Sfârşit, bate mereu
La poarta sufletului meu ,
Dar eu mă rog la Dumnezeu
Să mai iubesc, să râd, să beu ...
E vai de optimismul meu!
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dominantă a poetului pornit să înfrângă nişte limite, să
spargă bariere, nu doar dintr-o pornire nonconformistă
gratuită, ci mai curând dintr-un entuziasm al
descoperitorului de noi valori în spaţiul incontrolabil din
afara criteriilor raţionaliste”. Viorel DINESCU, Elanul
culorilor, „Viaţa Românească”, 2005

Ion Gheorghe Pricop
Perseverenţă

(15 apr. 1945 – 14 noiembrie
2018)
Măi căluţ de spumă
Du-mă-n vale, du-mă,
Zboară ca un zmeu
Până-n satul meu –
Acolo e râul
Cu peşti de cristal,
Acolo e grâul
Şi via pe deal…

•

„Trăitor ca profesor şi gospodar în satul natal Duda, din
judeţul Vaslui, Ion Gheorghe Pricop este membru al
Uniunii Scriitorilor, cunoscut ca prozator, iar de câţiva
ani şi ca poet producător de experimente menite să
surprindă. Prima observaţie care se poate face e că
autorul are o bună poziţionare în lume, în sensul că, deşi
locuieşte în „provincia provinciei”, el nu suferă de nici
un „complex al provinciei”, satul continuând să fie, în
accepţia pur blagiană, o axis mundi, încât nu m-aş mira
să descopăr că unii din metropolă ar putea să pară
provinciali pe lângă Ion Gh. Pricop. A debutat ca poet în
„Flacăra Iaşului”, în 1963, apoi, la începuturile carierei
de dascăl de limbă şi literatură română, la aproape un
deceniu, se produce debutul în proză, în revista ieşeană
„Alma mater”, cu povestirea Caii apelor. La Huşi, a
frecventat cu asiduitate cenaclul „M. Eminescu” al Casei
de Cultură condus de poetul şi omul de strălucită cultură
Ion Alex. Angheluş, care l-a şi descoperit, altminteri, ca
scriitor. Ion Gh. Pricop a publicat sporadic prin revistele
din Moldova şi din Bucureşti, îndeobşte cu proză scurtă,
gen în care străluceşte cu precădere, cultivând o
literatură a satului de factură modernă, dificilă la lectură,
evocând ecouri din Faulkner, din Vasile Voiculescu sau
Fănuş Neagu, fără a fi tributar nici unuia dintre aceştia.
Originalitatea lui ca prozator vine, cu precădere, din
surprinderea naşterii mitului genuin, într-o lume
ţărănească ivită din străvechi straturi aluvionare,
ameninţată în ordinea ei rafinată de forţe agresive
obscure ale lumii moderne, în faţa cărora omul satului
răspunde cu alchimia complicată a mitului.” Theodor
CODREANU, Un maestru al formelor, 2007

•

„Un cuvânt despre simbolistica poeziei lui Ion
Gheorghe Pricop, care ni se pare deosebit de generoasă:
Pegasul, calul înaripat al muzelor, „fiul nopţii şi al
misterelor“, câinele, prieten al omului în lumina „vieţii“
şi călăuz „în întunericul morţii“, mielul pascal „mielul
lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii“, „mielul
biruind moartea cu puterile răului, mielul atotputernic,
dumnezeiesc şi judecător“. Conform Dicţionarului de
simboluri, Ed. „Artemis”, Bucureşti, 1993, ţapul,
nocturn şi selenar, simbolizează puterea genezică, forţa
vitală, libidoul, fecunditatea; vaca, producătoare de
lapte, este socotită simbolul pământului dătător de
hrană; ca mamă a soarelui, ea înseamnă fertilitate,

Măi căluţ de spumă
Du-mă-n vale, du-mă,
Zboară ca un zmeu
Până-n satul meu –
Acolo sunt oameni
Cu chip de cărbuni,
Acolo te-asameni
Cu floarea din pruni…
Măi căluţ de spumă
Du-mă-n vale, du-mă,
Zboară ca un zmeu
Până-n satul meu –
Acolo e şcoala
Cu învăţăcei,
Nu se văd din bancă
Feţi-Frumoşii mei…
Măi căluţ de spumă
Du-mă-n vale, du-mă,
Zboară ca un zmeu
Până-n satul meu –
Acolo-s părinţii
Şi iubirea mea,
Satul meu mă cheamă,
Di căluţ, nu sta!
(1980)
Referinţe critice
•

„Ion Gheorghe Pricop face parte din acei scriitori la
care personajul este construit prin diverse tratamente
textuale, care îl enunţă, îl scriptizează, livrându-l unui
stereotip subiectiv: Imaginea sa decurge din felul de a se
mişca în limbaj, de a aparţine limbajului, oricât de
rezidual ar fi şi degradat prin rutină”. Cristian
LIVESCU, „Ateneu”, 1985)

•

„Dar dincolo de discretul excurs iniţiatic şi de enorma
sarabandă de imagini multicolore, se afirmă fervoarea
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bogăţie şi reînnoire; la vechile popoare, vaca este
asociată lunii, cornului sau belşugului; în India, după
cum se ştie, vaca este venerată
erată şi reprezintă cerul şi
pământul; în ea dăinuie ordinea divină, de aceea şi
poetul român cere „Să punem în icoane vaca!“. In
sfârşit, în hinduism, vaca reprezintă «natura omului şi
capacitatea de iluminare a sufletului»”. Petruş
ANDREI, Un rapsod transmodern, 2008
•

•

„Se perindă în ţesătura poetică unele teme şi motive de
largă circulaţie (timpul, viaţa, strămoşii, erosul, condiţia
artei şi a artistului, moartea, mitul), alături de altele, de
sorginte pricopiană, precum mielul, „Doamne-Doamne”,
„Doamne
drumul, molia, amiroasa... Dramatica zbatere a eului liric
(disconfortul) este generată, ca la eroii antici, de cugetul
fără odihnă şi de soarta-ii dilematică: „Mamă viaţă, de ce
m-ai zămislit în dilemă?” (Confuzie
Confuzie generală
generală). Amăgit şi
dezamăgit de Poezie, poetul continuă
ontinuă să ţeasă în pânza
vârstelor metafore, „trohei şi cezure”, cu toate că
„vătafii” literaturii l-ar
ar scoate din dicţionare. Definitiva
„retragere” pare făcută cu discreţie, cu firesc de viaţă şi
de moarte: „şi lăsând în urma-mi
mi lumea să se mire,/ trag
de sfoara vieţii, m-ascund
ascund sub cortină...” ((Simplu...), aşa
încât dincolo „să n-avem
avem habar/ că prin ureche, din noi,
îşi trag rădăcinile merii” (Silă
Silă de noi mereu ai avut...
avut...).
În concluzie, ştim că numele scriitorului îşi are
loc în istoriile şi dicţionarele
le literare, credem în destinul
artistic al lui Ion Gheorghe Pricop, în mod cert un poet
al pământului, nu unul „de asfalt”. Lina CODREANU,
Chemarea cărţilor , 2011
„Ion Gheorghe Pricop este un contemplativ din stirpea
melancolicilor optimişti (scuzaţi ox
oximoronul!), o
structură robustă, plămădită dintr-oo esenţă tare şi...
sensibilă, un „ filosof” atins de scepticism după ce a
încercat toată claviatura gândirilor şi sentimentelor
omeneşti, un om trecut prin ciur şi prin dârmon pentru a
justifica superb de cee nu face umbră pământului
degeaba. În sens mai larg, este un naturist şi, inevitabil
un ecologist,, care nu are nevoie de diplome, atestate ori
partide politice pentru a demonstra iubirea sa de glie.
Rapsodul din Duda nu şi-aa propus întoarcerea la natură
caa să răspundă voios îndemnului lui Jean Jaques
Rousseau; el este parte a naturii, o entitate gânditoare de
la „talpa ţării”, fiindcă Duda exprimă în mic mineralul şi
cosmicul mioritic, magicul şi fabulosul în îngemănări
inefabile. Lui nu trebuie să i se spună
ună sacerdotal, savant,
simandicos să ocrotească natura. Ar fi un non
non-sens. Ion
Gheorghe Pricop însuşi este o natură umană
exponenţială, o plămădire unică din particule
infinitesimale şi ca atare irepetabilă”. Teodor PRACSIU,
Cneazul din Duda, 2014.
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Elanul – 200, punte culturală între
tradiţionalism şi modernism

Prof. dr. Vicu MERLAN - Huşi
Primul contact cultural cu editorii revistei Elanul l-am
avut la Biblioteca Municipală Huşi, când am primit un exemplar
al revistei, acum peste 15 an în urmă.
rmă. Am fost impresionat de
multitudinea informaţiilor istorice şi culturale. Revista, prin
specificul ei istoriografic şi arheologic, reprezintă un reper
cultural important în partea de est a Moldovei. Fondată de înv.
Marin Rotaru din Giurcani, în anul 1998,
19
revista se pretează ca
un jalon important al istoriei locale şi zonale, ca o amprentă a
unui grup inimos de colaboratori.
Pe ansamblu, revista Elanul promovează tradiţia autentică,
elemente de continuitate şi statornicie, evenimentele istorice ce
s-au succedat sau desfăşurat atât în zona Bazinului Elanului, cât
şi în alte locuri din ţară.
Editorii revistei, fiind arheologi, profesori de istorie, cercetători,
oameni de litere, şi-au
au expus pe larg conceptele, ideile şi
realizările, atât din perieghezele de teren, din săpăturile
arheologice, cât şi din culegerea de date cu caracter etnografic şi
de folclor, dar şi prin prezentarea acestora în cadrul unor
simpozioane culturale în localităţi rurale, manifestări de suflet,
active, cu rol formator în istoria locală şi naţională. Pe lângă
aceste contribuţii, un rol vădit se întrezăreşte şi-n
şi alte domenii
precum: paleontologie, geografie, filozofie, literatură etc.
Revistă de cultură, Elanul, este editată de Asociaţia Culturală
Academia Rurală Elanul din Giurcani,
ani, face cinste nu numai
localităţii în care se plămădeşte revista, ci întregii ţări. Revista
este difuzată la colaboratorii din întreaga ţară, chiar şi peste
hotare.
Redactorul şef, care este şi sufletul revistei, înv. Marin Rotaru,
a urmărit să-i dea continuitate
ntinuitate şi trăinicie, indiferent prin ce
crize existenţiale a trecut revista. Drept dovadă stau cei 20 de
ani de activitate neîntreruptă, prin cele 200 de numere apărute.
Bagajul informaţional cultural-istoric,
istoric, divers, inepuizabil, face
din revistă un adevărat almanah istoric,
istoric o carte care face cinste
promotorilor săi.
De-aa lungul timpului un stâlp de rezistenţă a revistei ll-a
constituit prof. dr. Cristian Onel, în calitate de redactor
redactor-şef
adjunct.
În timp s-au
au cristalizat şi legăturile cu mulţi cercetători
cercet
din varii
domenii, ce s-au
au constituit în adevăraţi redactori corespondenţi:
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prof. univ. dr. Vlad Codrea, de la Univ. Babeş Bolyai din Cluj,
prof. univ. dr. Ştefan Olteanu din Bucureşti, asist. Univ. dr.
Bogdan Răţoi, de la Univ. A. I. Cuza, Iaşi. Pe aceiaşi listă se
adaugă şi colaboratorii din judeţul Vaslui: prof. Dan Ravaru,
prof. Corneliu Bichineţ, Serghei Coloşenco, dr. Laurenţiu
Ursachi, dr. Laurenţiu Chiriac, prof. Costin Clit, prof. dr. ing.
Avram Tudosie, prof. dr. D.V. Marin, prof. dr. Vicu Merlan ş.a.
De asemenea din alte judeţe: jurn. Ion N. Oprea, dr. Sorin
Langu, Mircea Coleşenco, dr. Arcadie M. Bodale ş.a. Toate
ediţiile ce apar, număr de număr, sunt frumos coregrafiate de
către Bogdan Artene.
Revista Elanul promovează şi conservă valorile
valo
autentice
tradiţionale româneşti, identitatea de neam şi cultură,
naţionalismul pur şi religios românesc.
Un rol esenţial în susţinerea fizică a revistei îl acordă Centrul
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Vaslui.
Revistaa apare şi în format electronic, astfel încât să poată fi
citită şi de românii aflaţi pe toate continentele Pământului.
La aniversarea celor două decenii de existenţă, dar şi la
împlinirea numărului 200, urăm editorilor şi colaboratorilor
revistei Elanul LA MULŢI ANI!, trăinicie şi continuitate, în faţa
valului de derădăcinare culturală şi naţională, curent susţinut de
oportuniştii neamului românesc.

Libertatea interioară

Bibl. Elena OLARIU – Răducăneni, jud. Iaşi

Decembrie. Răducăneni-ul, o aşezare
zare pitorească, înconjurat
de cele şapte coline care-ii dau alură semeaţă, de munte, îşi are
adunate casele – specific româneşti, în inima târgului; cu mica
diferenţă că plecatul şi venitul din ţările europene, mult
dezvoltate la suprafaţă, au schimbat întrucâtva
rucâtva înfăţişarea
acestora, crescându-le cu un etaj – chiar două, dar, fără căldura
interioară dinainte; pereţii lucioşi şi drepţi din ciment, fără
posibilitatea de a-ll mai acoperi cu o carpetă cusută de
vrednicele noastre gospodine sau covorul din lână ţesut cu ani
în urmă în stative de bunica sau mamaia bătrână, fără geamurile
cu cercevele din lemn unde femeile puneau pe dinăuntru la
fereastră „muşcate” sau „norocul casei”.
Le-au luat locul geamurile mari - termopanele, geamuri
care, prefabricate din aluminiu
luminiu furat scandalizant de ţigani, au
fost vândute dincolo; acum, la un preţ exorbitant le cumpără
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bietul român, renunţând la bruma de oxigen pe care i-o
i mai
oferă gratuit lemnul prin mici creneluri de aer, ca nişte lacrimi
divine prin care răsuflă şi-şii continuă crucea, viaţa, omul.
Ochiuri ce nu se mai vreau dorite: etanşeitatea geamurilor nou
puse, nu lasă căldura să mai iasă din cameră; nici oxigenul să
intre. Şi ne asfixiem sufletul cu de toate: dorinţa de a ieşi din
anonimat, dorinţa de a fi altfel decât cei rămaşi acasă, dorinţa de
a acumula în neştire fără ca, la masa noastră, să mai existe un
scaun…Pentru un musafir rătăcit… Chiar pentru fratele nostru
mai mare ce a rămas la casa părintească să păzească bătătura de
cei supăraţi cu somnul... Spic, câinele care-o
care apărase ani în şir
de musafirii nepoftiţi, acum stătea sub un şopron lătrând din
vreme în vreme fără a fi sigur însă pe ascuţitu-i
ascuţitu auz…Cât
despre vedere, i se albise ochii; noroc de simţ, cu acesta ştia
când răstoarnă stăpânul mămăliga din ceaun şi vine ora mesei
dar şi funcţie de clopotul de la biserică: anunţa utrenia, prânzul
şi vecernia; toate aceste i se împământenise bine în instinctul
său de stăpân viager ca curtea stăpânului ca şi pe pământ…
El, Spic, era liber. Chiar poate şi înţele
înţeles. Îmbătrânise
lingând mâna stăpânului atunci când se afla pierdut în gânduri
ca şi atunci când, bine dispus, îl chema să-şi
să vorbească ca de la
bărbat la bărbat…Şi dacă stăpânul mereu îşi punea întrebarea de
„înţelege ceva din ce tot îndrug eu?”, cu siguranţă,
sigur
Spic, nu
numai că înţelegea: în multe probleme era întru totul de acord
cu el: atunci când stăpânului îi plecase de pe astă lume tovarăşa
de viaţă şi griji, după ce urlă prelung, stătu sub şopron multă
vreme. Nu-ii trebuia nimic: nici apă să bea - nu avea după ce, dar
nici mâncare: nu-ii avea nimeni grija. Apoi, după ce-i
ce plecară
neamurile fiecare la casa unde se aşezase, ieşi la lumină: abia
atunci îl zărise bădia Neculai, că aşa-ll chema.
Văzându-l,
l, îl strigă: aşezându
aşezându-se amândoi pe scara
prispei începură
ură a plânge în hohote…Atunci îl văzu întâiaşi dată
plângând. Tare de fire, bătrânul se călise prin tot felul de
necazuri pe care soarta i le întinse ca pe nişte capcane ce trebuie
desfăcute cu multă grijă şi pricepere. Sfâşiat el însuşi de durere
începu săă scheune uşor. Şi să plângă…
E greu să fii singur. Şi bătrân. Moş Nicolae îl mai avea
doar pe el acum. Când îi va veni şi lui vremea plecării, oare ce
are să facă?!...Şi lacrimile din ochii lui Spic se prelinseră pe
obrazu-i aproape lipsit de păr care-ii ccăzuse odată cu trecerea
anilor: formându-se
se un pârăiaş scurt şi fierbinte udară mâna
stăpânului. Acesta tresări:
- Măi Spic, tu plângi?! Îl strânse cu amândouă mâinile
la pieptu-i după care, eliberându-ll din strânsoare, deodată se
ridicară amândoi:
- Hai,, bătrâne! Să facem ceva de
de-ale gurii. Că trebuie
să ne avem singuri de grijă!...
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Acum, câinele înţelese că stăpânul, dacă-l mai lovise, a
fost doar la supărare. Avea inima grea şi crezând că nu-i
înţelege nimeni plânsul lăuntric mai arunca cu ce-i venea la
îndemână…Atunci era bine să nu-i stai în cale!...
Şi-şi aminti de ziua când, bolnav fiind, abia de-şi ducea
paşii; stăpâna, cu ochii aţintiţi la cer, numai că nu-şi frângea
mâinile de durere. Pe atunci, fiind considerat un „câine de bază”
era ţinut legat la poiată găinilor. Îi furase stăpânei într-o
săptămână opt curci şi curcanul cel bătrân. Şi era chiar în
vinerea dinaintea Sfântului Mucenic Dumitru, când creştinii
ortodocşi din comunitate sărbătoreau hramul bisericii. Mare
supărare!...
Multă vreme nu a mai sacrificat nici o cârâitoare
stăpâna: venea la ele, le dădea boabe de porumb, apă, după ce le
spăla treuca şi apoi le toca iarbă măruntă, măruntă…
-

Să stea locului şi să mănânce ce li se pune pe
tavă!...
De parcă ele aveau vreo vină… Poliţia – căci fusese la
poliţie, nu rezolvase „cazul”. Ba chiar cred că-i râsese în nas
stăpânei căci de atunci nici nu mai voia să audă de dreptatea
legilor locale. De cele din ţară, nici vorbă!...
Aşa, din favoritul familiei, bietul Spic devenise
purtător de lanţuri, de peste doi metri lungime şi paznic vajnic
al găinilor. Ce-i drept, cuşca era cuşcă şi hrana, hrană. Iar lui îi
trebuia ceva mâncare pentru că se făcuse ditamai namila!
Închise ochii şi începu să viseze: îşi aminti de seara
când, trecut de unsprezece, stăpânul îl scoase din sân şi-l puse
pe masa din cămara de curat. Il adusese stăpânei „cadou cu
suflet” de ziua ei de naştere: nouă mai. Cum o ştia supărată că
nu venise devreme acasă, s-o îmbuneze, luase acest „pui de
câine” de la o căţeluşă al cărui stăpân plecase în Italia şi ea
rămăsese acasă singurică, singurică…Mai dădu şi naştere la 12
pui, toţi unui şi unul!
Ce folos însă! Cum laptele era puţin, aceştia arătau ca
nişte stafii. Noroc de vecinii românului care, auzind-o urlând
noaptea, îi mai aruncau oase sau câte un coltuc de pâine…Cum
bădia Neculai îi văzuse i se făcu aşa milă că luă un pui de la
căţeluşa-mamă care, în loc să-l muşte „că-i fură puiul” îi linse
mâinile.
Aşa se rupse de familia lui câinească, de care nu mai
ştia nimic şi ajunse „prietenul de suflet” al noului stăpân. Pentru
dânsul, primul.
Cu botul pe labe, visa cu ochii larg deschişi. Din când
în când îşi plimba privirea de la stânga la dreapta şi invers,
urmârind mersul lucrurilor: nişte vrăbii gălăgioase, cu toate că
nu prea le mai auzea, făceau mare scandal în prunul din faţa
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bucătăriei: pesemne aveau şedinţă de alegeri!...Una, mai
încăpăţânată, lăsă totul baltă şi o luă la sănătoasa!... Şi imediat
după aceasta mai plecă una:
Atunci înţelese: era nou venită şi vrăbioiul îi făcea
curte. Fireşte, celelalte se simţeau neîndreptăţite…
- Doamne, în toate seminţiile există dispute înfocate de
la femeie!...De lumea mea, câinească, nici nu mai spun! Am
încasat-o şi eu odată…Cu vârf şi îndesat; noroc de un vecin care
strigă la stăpână „să vină degrabă, că mă omoară nişte câini…”
Pe atunci eram tânăr. Credeam că tot ce zboară se
mănâncă. Oricum, dacă nu venea stăpâna cu un arac, era vai şi
amar de pielea mea…
- Hai, Spic, am răsturnat mămăliga! îl întrerupse din
visare moş Neculai. Om mânca nişte ouă colea şi nişte brânză
de oaie cu mămăliguţă! Apoi, Dumnezeu cu mila!...
xxx
După ce-şi ostoiră foamea, amândoi îşi odihniră
obositele „ciolane” pe un pătuc din bucătărie. Spunea bătrânul
de multe ori: „Fie omul cât de mic, după masă stă un pic!”.
Spic, slobod de câtăva vreme, întinse o labă mai întâi, să se
sprijine de marginea patului, după care, uşor să nu-l trezească
pe stăpân, îşi urcă trupul lung, interminabil de lung şi lăţos de-a
lungul patului, să-i încălzească „şalele” bătrânului.
Oftă. Îşi aduse aminte de zilele mai bune din viaţa-i,
când Laissie, cealaltă căţeluşă a stăpânului, intrase în curtea cu
păsări. Arogantă şi liberă, se plimba „ţanţoşă” prin ograda
găinilor cu toate că acestea nu o prea agreau: îşi băga nasul
peste tot: în poiată se aflau mai multe coşuri cu paie, pentru ca
găinile să-şi meşteşugească cuib, să-şi depună ouăle. Curioasă
din fire, Laissie întinse boticul spre o cârâitoare să vadă ce-i şi
cum; să vezi, Doamne, ce scandal! Aceasta sări taman în capul
căţeluşei: pesemne că o zgâriase cu ghearele căci şi găină şi
câine o luă care încotro, una cotcodăcind şi cealaltă scheunând.
Cocoşul, stăpân pe ele precum turcii pe cadâne, nici una, nici
două sări la Laissie. Şi poate că mai primea drept răsplată vreo
două gheare dacă, calm, dar hotărât nu apărea Spic, să împace
cele două părţi.
Ştiindu-l prieten de-a casei şi paznic de curte, cocoşul,
oarecum calmat, se duse s-o curteze pe găina speriată, care tot
mai comenta pe limba ei precum ţigăncile care te blagoslovesc
de nu le dai de pomană, timp în care Laissie, ocrotită şi curtată
şi ea, se supune precum câinele la legătoare, scâncind uşor şi
lingându-şi rănile. Căci, trebuie să vă spun: de pe botul căţeluşei
sărise câteva peticele din pielea negru-nspicat şi sângele,
degrabă ţâşni pe obrazu-i.
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- Vezi dacă-ţi bagi nasul unde nu-ţi
ţi fierbe oala! zise
stăpânul. Mai mare spaima: credeam că vine vulpea ziua
ziua-n
amiaza mare la codobaturi: când acolo, ce să vezi! Curioasă din
fire cum eşti, Laissie, bagi spaimă-n lume!...

Linişor lunecă Luna

O mângâie
ie o vreme, îi unse rănile cu un unguent din
gălbenele, după care, vorbind ca pentru sine, continuă:

Nicolae MATEI
-

- Se vede treabă nu eşti străine pe aici! Dar ţie nu de
poiată ţi-era,
era, ci de Spic…Măi, măi, măi…Cu schimbările astea
de vreme şi de climă, nici câinii şi nici
ici pisicile nu-şu
nu
mai au
rostuirea lor. Intră în călduri când nici nu te aştepţi!...
xxx

Îl lăsase stăpânul slobod pe Spic câteva zile. Pentru că
toţi vecinii îi apreciau vigilenţa, şi voiau numaidecât urmaşi la
ei în bătătură. În afară de unul, nenea Sandu
du Rotaru. Acesta, de
cum vedea un câine, se pleca uşor lua un pietroi şi lovea din
plin; odată era cât pe ce să-ii dea stăpânei în cap. Fiind seară, nu
văzuse când aceasta se întorcea de la păsări. Spaima fusese cu
atât mai mare cu cât piatra se şterse de frunte, lângă tâmplă, şişi
şi continuă drumul…Altfel, acolo rămânea…
Lipsit de bun simţ cum îi este fire, nici măcar nu-şi
nu
ceru scuze, priparogul!...Dar, de atunci, Laissie, de cum îl
zăreşte îl plimbă cu lătratul, de nu-şi
şi mai află liniştea!...
Odată, motivând că a „umplut
umplut târgul de javre”, se
opintea din răsputeri să rupă un lătunoi din gard pentru a o
„croi cât-îi
îi de lungă”. Numai că fusese văzut de bădia Neculai,
care, mai în glumă, mai în serios îi spuse să nu mai atingă „nici
măcar un fir de păr din blana
ana căţeluşei! Altfel…”
De atunci, că năravul nu şi l-aa lăsat, priveşte precum
câinele la păndă, în stânga şi-nn dreapta, după care, loveşte: cu ce
are la îndemână. Doamne, ce ţi-ii şi cu mintea omului!!!
xxx
Cum bădia Neculai oftă prin somn, Spic, tresări şi se
ridică: oare ce i s-aa întâmplat!?...Se apropie de mâna lui,
începând s-o lingă.
Bătrânul tresări:
-

Ce-ii cu tine, bătrâne? Nici să dorm nu mă laşi sau
vine cineva?
Învăţase câinele să nu mai latre fără rost, de aceea când
nu era în regulă ceva, se apropia
pia tiptil de stăpân începând a-i
a
linge mâinile. Aşa înţelegea că are nevoie să-ii dea drumul afară
sau, cine ştie, este cineva la uşă…
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prezentare carte –

Volumul dee poezii LINIŞOR LUNECĂ LUNA de
Nicolae MATEI, a apărut la Editura LUCAS, Brăila, 2017,
moment prielnic pentru autor de a--şi scoate de la lumina
tiparului roadele înţelepciunii, acumulate de-a
de lungul anilor
când zăpada mielor se aşterne nu numai pe pământ,
pământ pregătindul de binemeritata odihnă de peste iarnă, pentru ca în primăvară
să tresalte plină de viaţa, aşa cum poetul cu ninsul în plete, dar
plin de elan, se bucură de viaţă, aşa cum mieii, prin ţarcuri,
aleargă(...) în vreme ce fulgi rătăciţi se aştern pe blăniţele lor...
Îşi cheamă iubita alături, dimpreună, să trăiască această minune
a pământului: zăpada s-aşterne
aşterne pe ram.
ram
Între somn şi veghe, dar de o naturaleţe firească, fin
observator a tot ceea ce-ll înconjoară, natura părând amorţită,
iată, tremurând
ând niţel/fără nici un cojocel, dar curajos, nevoie
mare, un clopoţel alb, firav, plecându
plecându-şi obrajii de şfichiuirea
gerului, iese din tunelul iernii, pentru a vesti primăvara.
Ascultând de o simfonie a naturii prin adierea unui vânticel ce
trezeşte din amorţire
morţire întreaga natură. La întrecere, aceasta se
dezlănţuie, florile întrecîndu-se
se în frumuseţe şi parfum; nu mai
prejos de gingaşii ghiocei şi viorele, tufa de liliac/ cu aspect
mic, de copac îşi trimite nestingherită parfumu-i
parfumu imbietor să
cuprindă întreaga zare; gura leului, înaltă şi distinsă, cu
inflorescenţă diferită în ţinută de gală se întrece cu semeţul
trandafir care, vai!, nu de puţine ori este sacrificat pentru fi
oferit. Cu toţi spinii săi. Odată cu lăsarea serii, viaţa florilor nu
amuţeşte:: în vreme ce unele îşi închid corola, ca o mireasă
distinsă, regina nopţii/ trece în schimbul de noapte, trecătorului
sau celui ce-şi
şi odihneşte oboseala trupului pe o bancă din ţarc
sau parc, să-ii trezească amintiri din cele mai duioase...
Şi aşa trecem în
n partea cealaltă a anotimpului care,
odată cu anunţarea fără de tăgadă a primăverii prin întoarcerea
berzelor la vechile cuiburi, să certifice acest adevăr mireselealbe - cireşii, ning natura cu petalele frumos mirositoare şi
adună – deopotrivă, fluturi şi albine, chemând la horă-n
horă sat, la
nunta naturii...
Ca un lait motiv, autorul ne anunţă cu o bucurie de
nedescris: Au înflorit caişii!/ Primăvara cîştigă o nouă bătălie,
prima pe anul în curs. Cu o uşoară nostalgie, în sufletul poetului
ninge; o tristeţe grea i-apasă
apasă grumazul: trecerea anilor îi
amprentează şi sufletul şi trupul. Ploaia albă acoperă pământul
cu scuturatul petalelor din pomi; este ca un strat de ninsoare în
sufletul acestuia:
Mă-ntorc în gându-mi
mi de copil,/ Revin şi mă
mă-ntreb de ce oare/
Acum la sfârşit de april/ Ne trebuie a doua ninsoare?
Îl trezeşte din visare trilul ciocârliei care-şi cântă
dorul; mângîiată de razele dulci ale soarelui şi alintată de
verdele crud al ramurilor ce împodobesc copacii, aceasta
aceasta-şi
caută iubirea-n zare...
O prezentare amănunţită a naturii,
poetul fiind un fin observator de la plesnitul mugurilor
copacilor şi până la plânsul mieilor care, lânga mama lor se
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zbenguie fără griji în vreme ce în vale, stânile încep să se
ridice...
Toate-s noi şi vechi sunt toate:
te: de la începutul
timpurilor şi până în zilele noastre; după o zi de alergătură,
dragostea dezinteresată a florilor ca şi zbenguiala mieilor, trece
sub liniştea serii, pe bolta cerească făcându-şi
şi apariţia linişor,
luna(...), chemând la dragostea-n tăcere,
re, la cântecul mamei
care-şi leagănă pruncul(...) la chemările suave pe care le aduce
Iubirea. Mai presus de orice lege..., în liniştea adormită a nopţii,
privighetoarea veghind cu trilu-i....
Cele patru anotimpuri în simbioză cu viaţa şi vârsta
autoruluii îl duc cu amintirile hăăăt, la prima iubire pe care o
aşteaptă cu masa plină, într-o zi de Paşti. Tristeţea acestuia,
lipsa iubitei în perfectă comuniune cu ploaia de-afară
afară ce loveşten geam(...) ploaie rece (DOR), i-aminteşte
aminteşte că aprilie e pe
sfârşite, viaţa are urcuşuri şi coborâşuri, este un cerc
incandescent ce, continuu, se învârte şi, firesc de altfel, intră în
iarna vieţii, cu ardoare dorind primăvara de altădată... Nu
cedează însă: în fiecare dimineaţă trezit de razele soarelui/ ce
porneşte la drum pe cerul limpede, fără nori, o ia de la început.
Ca în fiecare zi de altfel. Sufletul i se bucură obsrvând cu câtă
grijă şi grabă rândunelele-şi
şi durează cuibul; apoi ţipătul strident
al puilor aşteptând cu pliscul deschis hrana şi, mai târziu, primii
paşi în societate: zborul.
La bucuria naturii, poetul trăieşte momente de
nedescris; simte, deopotrivă, suferinţa acesteia când soarele
dogoritor usucă pământul. Vîntul nu mai leagănă ramurile
copacilor, cântând o simfonie liniştitoare pentru suflet. Uită să
mai bată sau la rându-i se ascunde de arşiţa cumplită, ploaia
uitând să-şi
şi facă apariţia... Suferă întreaga natură: personificat,
pământul se degradează: crapă de-atâta
atâta uscăciune. (...) Iazurile
au secat şi toropite de căldură, vitele şi-au
au înţărcat laptele...
Dacă pentru poet aceste fenomene petrecute în natură
îngrijorează, copiii – nevoie mare, merg la scăldat uitând de
mâncare, în hârjoneala lor nepricepând de ce într-o
într zi aşa de
frumoasă şi lungă de vară cei mari sunt abătuţi... Dar, continuă
autorul binecuvântata ploaie,, ca urmare a ieşirii preoţilor cu
icoanele-n cîmp(...)
îngenuncherii omului, cerând
binecuvântata ploaie, pământul stropit de boabe mari mai întîi,
îşi revine: păsările cîntă, iarba creşte, oilor şi vitelor le revine
abundenţa laptelui, oamenii odrăslesc.
Firesc, toamna tristă/ se aşterne încet(...) fără trâmbiţe
şi-alaiuri. Cu binecuvântate roade, aceasta oferă pelerinului pe
acest pământ de toate: struguri, mere, pere, pâine. Autorul face
o similititudine cu viaţa: toamna seniorială,
orială, maturitatea,
gravitatea şi bucuria de a dărui vieţii, prin copii, nepoţi, cu
bucurie îmbrăţişându-i, ducându-ii la grădiniţă, alungând grijile
materiale – acestea fiind trecătoare şi, indubitabil, îşi aminteşte
de străbuni; aprinde o lumînare la Crucea-martor
martor al existenţei
acestora pe pământ şi, ca şi toamna care trece molcom,
liniştit(...) însoţită de câţiva fluturi rătăciţi sau albine ce culeg
dulceaţă de pe câte un ciorchine rătăcit sub frunzişul abundent
al tufelor, conştientizează: toate sunt trecătoare(...)/
recătoare(...)/ toate se
duc.../pleacă-nn zbor cu ele anii/ în dum spre lumina lină...
Un tremur al vocii sale mute îl cuprinde şi ochii –
involuntar, îi spală obrazul: bunicule, nu fii trist!(...) Bunicule,
de ce plângi? Îl trezeşte din visare copilul-nepo
nepot care-l observă
abătut. Nu prea înţelege ce se întâmplă. Observă totuşi ochii
înlăcrimaţi şi, cu batistuţa din buzunar îi şterge o lacrimă de pe
obraz... Momentul de nostalgie nu pleacă; dar să nu
nu-l întristeze
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greoi,(. se îndreaptă spre
pe copil, cu paşii domoli, oarecum greoi,(...)
casă. Somnul nu-ll cuprinde: gânduri duse departe la pruncii
rătăciţi ce-au
au lăsat pământul străbun de izbelişte, şi case singure
în bătătura cărora scaieţii s-au
au făcut stăpâni, unde furcile
bătrânei case au putrezit şi s-au
au strâmbat(
strâmbat(...) iar ploaia,
nestingherită, se face musafir nepoftit.
La atâta singurătate şi tristeţe, icoana sfântă plînge...
Bătrânii au plecat, lumea nu mai îngenunchează, nimeni nu mai
aprinde o lumînare... Am devenit nedemni, tâlhari şi mafioţi.
Pustiit şi satul şi sufletul poetului, în liniştea ce s-aşterne
s
în
sufletu-ii curat/ Lumina lină cutreieră pământul (...) pustiu şi
gol: Iisus Hristos, ca-n fiecare an, a Înviat. Martor al jertfirii
Sale pe Cruce, noi să fim mântuiţi.
Când
cu notă nostalgică bacoviană, când
cu
melancolie baudelairiană, cu plânsul fără de lacrimi al lui
Fundoianu, Nicolae Matei este un fin observator a ceea ce se
petrece în natură, trăieşte în perfectă armonie cu natura,
substituindu-i-se nu de puţine ori.

Centenarul Liceului „Cuza Vodă”
V
din Huşi, 20
octombrie 2018, şi revista „Zorile” prilej de
relatare a talentului unuia dintre foştii ei
colaboratori, acad. prof. ing. dr. Avram D.
Tudose
Jurn. Ion N. OPREA - Iaşi
În preajma unui asemenea eveniment important mi se
pare firesc ca din ce s-aa scris cu un deceniu în urmă – Alma
Mater Hussiensis,, coordonator Theodor Codreanu, Editura
Ştefan Lupaşcu, Iaşi, 2008 – să reconstitui, fie şi printr
printr-un fir
sentimentul sărbătoresc. Referindu-mă
mă atunci la activitatea
revistei liceului, p. 61-88, scriam
iam „despre viticultura huşeană
am citit multe articole scrise de profesorul ing. dr. Avram D.
Tudose în periodicele vremii, dar parcă numai în cel publicat în
revista „Zorile” din 1969 a putut descărca el(tot ce simţea)
alături de produsele viei”.

Aş fi putut face timitere la alte bijuterii din cuvinte
reeditate şi amintite de prof. Lina Codreanu care vorbind de
Cartea de onoare a Şcolii redă ce scria Mihai Ciobanu, fost
director: „Huşul
Huşul copilăriei Mele” (p.34), „înconjurat de
dealuri, de linişte” (p. 3),, „oraşul meu drag” (p. 48), „cu
atmosferă de toamnă colorat ruginie” (3),„oraşul care privit
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de pe culmile din jur pare tot atât de pitoresc ca şi Florenţa”
(p. 3)...O nostalgie brumată de vremuri răsare din notaţia: „o
bucăţică din sufletul nostru se plimbă pe culoarele şcolii, sau
pe străzile oraşului prin Dobrina...” (p.82) orice a notat
accelaşi, la un alt eveniment festiv, la 4 noiembrie 1989 (o sută
de ani de la întemeierea Gimnaziului „Anastasie Panu”), versuri
emblematice (pp.81/82) pentru acest spaţíu din margine de
ţară:„Trec strugurii spre lună şi-n marşul lor curat/O limpede
lumină îşi plămădeşte slovă,/Ridică mustirea secundei la
pătrat/Că nicăieri nu-i toamna mai toamnă ca-n
Moldova.//Simţim în noapte holdele foşnind pe axa lunii/Şi
umbra lor de pâine se-ntinde pe sub uşi./În comănac de brumă
adorm în zori a lunii/Că nicăieri nu-i toamnă mai toamnă ca la
Huşi.//Venim de pretutindeni şi mergem cum e horă,/Cădere
rotitoare-i urcuşul spre cei duşi/Că nicăieri nu-i toamnă ca-n
Moldova,/Că nicăieri nu-i toamnă ca la Huşi”.
„Să-l însoţim (scriam parcă apreciind expres şi spusele
profesorului Mihai Ciobanu cu care am stat la sfat nu o singură
dată, dar am continuat ceea ce începusem): „Te salut oraş
grădină/Cu
contururi
iluzorii/Străjuit
de
patru
dealuri/Încărcate cu podgorii”. Astfel salută „minunatul oraş
podgorean” autorul, la împlinirea a cincizeci de ani de când
„în centrul unei mari şi bogate podgorii din Moldova centrală
luă fiinţă Liceul „Cuza Vodă”.
Pământul Huşului, ca şi al întregii Moldove,continuă
profesorul, a fost, este şi va fi deosebit de generos în oameni de
cultură, artă şi ştiinţă, înflăcăraţi patrioţi,”oleacă de nepoţi ai
uriaşului părinte şi erou al neamului românesc – Ştefan cel
Mare. Făuritorii istoriei noastre, poporul acestor dealuri şi cei
dintâi voievozi ai lor ca: Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare,
Petru Rareş, Ioan Vodă cel Viteaz, Dimitrie Cantemir au
sălăşluit aici, au clădit şi au apărat cu sabia temeinicia
aşezării omeneşti ale unor mândri cultivatori de viţă de vie şi
pomi”.
Totul e original şi autentic în „tapiţeria artistică” a
Huşului: „poeţii şi pictorii au fost cuceriţi de vraja pământului
moldav. Pastelurile lui Alecsandri, versurile lui Eminescu s-au
născut din duhul acesta al Moldovei. Calistrat Hogaş a cântat
splendoarea munţilor Neamţului, Arthur Verona a redat în
poeziile sale farmecul toamnelor Moldovei, când totul e inundat
într-o beţie halucinantă de culori; Palady, născut la Iaşi,
Tonitza la Bârlad, Ştefan Dimitrescu la Huşi, Petraşcu la
Tecuci – aveau să „cânte” fiecare, potrivit geniului său,
pitorescul moldav”.
În podgoria Huşi, spune specialistul, „se calcă peste
tot pe ţesătură de istorie, artă şi poezie”, pentru că „istoria
nescrisă a podgoriei Huşi se împleteşte cu a oraşului şi ambele
sunt foarte vechi”. Pretutindeni cazmaua scoate la lumină
documente pe care numai arheologii ştiu să le descifreze:
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amfore şi vase de păstrat şi degustat vinul, unelte casnice şi de
vinificaţie, ziduri de cetăţi şi de beciuri etc.
Luându-şi însoţitori pe cunoscutul profesor E. C. Teodorescu şi
pe istoriograful N.T. Mironescu, care erau de părere că „dintre
comorile etnografice vitivinicole ale ţării, Huşul deţine cele mai
valoroase piese de aparatură medievală”, prof. ing. Avram D.
Tudosie, ca şi alţi autori de la Huşi, crede că Huşul este „nu
numai o renumită şi veche podgorie în Moldova Centrală”, cât
mai ales „un minunat oraş, unic în felul lui, situat de unii
vizitatori străini, chiar înaintea Preiburgului german, cu care
are întrucâtva asemănare”. „Nici o podgorie nu se găseşte întro poziţie mai fermecătoare, cu dealuri impresionant terasate,cu
vii ce înconjoară oraşul, ca într-un vast amfiteatru natural, cu
livezi şi păduri de tei, ce-i dau acel parfum şi decor feeric şi
minunat – demn de prestigiul unei adevărate staţiuni
climaterice – îl citează autorul pe profesorul Calistrat Hogaş, şişi completează dizertaţia cu argumente proprii – „...la Huşi s-au
înălţat în ultimii ani edificii noi, adevărate monumente ale
muncii, care au trezit Huşul din somnul lui de altădată. Privind
pe fereastra trenului, grăbit să coboare de la Dobrina, îţi
încântă privirea terasele înverzite, plantate cu viţă de vie şi nuţi poţi imagina cealaltă „faţă” a lui de acum zece ani (...) Cum
cobori de la Dobrina, minunatul târg al Huşilor îţi apare
cuibăit într-un culcuş îmbrăţişat din toate părţile de dealuri cu
vii terasate, ca nişte salbe de coliere. Străbătând oraşul pe
magistrala trandafirilor şi florilor, simţi o adevărată reverie a
farmecului şi încântării”.
Autorul prezintă documente referitoare la existenţa plantaţiilor
viticole, încă din vechime, ori la drumul vinurilor în lume, pe
apă cât şi pe uscat, spre Lwov, ori către oraşele ruseşti, spre
Asia mică, Orient, Egipt şi, poate, spre S.U.A. şi în întreaga
Europă, dar se opreşte şi asupra cărţilor de hotărnicie cu
evidenţa pământului târgului, asupra manifestărilor ştiinţifice
care au însemnat dezvoltarea viticulturii la Huşi.
Deasupra tuturor spuselor, inginerul, specialistul Tudosie pune
„convierul varietal” al soiurilor realizate la Huşi şi în
împrejurimi: Zghihara de Huşi, Busuioaca de Bohotin, Feteasca
albă, Plăvaia – ca soiuri indigene – alături de soiurile de vin şi
de masă mai noi ca: Riesling, Aligote, Chaselass, ca şi cele
create la Liceul Viticol din Huşi, prin încrucişarea soiului
„coarnă” cu Busuioaca de Bohotin, Băbeasca cu Busuioaca,
Coarna cu Chasselass, Zghihara cu Busuioaca de Bohotin.
Specialistul în vie şi vinificaţie, mare iubitor de artă şi poezie
visează „la obţinerea şi în viitor, a unor mari partizi de vinuri
omogene, echilibrate şi stabile calitativ”.Cu un alt argument:
„dacă podgoriile constituie întinderile cele mai binecuvântate
din natură – cum zice Goethe – vinificaţia formează
meşteşugul, arta şi ştiinţa aplicativă”, completează ing. dr.
prof. Avram D. Tudosie, de la Huşi, oraşul dintre vii. Lui îi
aparţine aprecierea: „vinul de Busuioacă de Bohotin Huşi este
ca o fată frumoasă, pe care dacă o priveşti, te încălzeşti,şi dacă
o săruţi, te îmbată”.
Şi, alături de el ne bucurăm şi noi că toate acestea se întâmplă
într-o localitate a României, ţara noastră, unde un liceu, Liceul
„Cuza Vodă” a împlinit, la 20 octombrie 2018, aproape odată cu
ŢARA, CENTENARUL, şi le zicem să ne TRĂIASCĂ!
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Magda Stavinschi a primit premiul ““Petre
SERGESCU” pentru cărţile
rţile “Nicolae Coculescu,
o viaţă printre stele” şi “Astronomia şi Academia
Română”

clopot, fie în magazie. Din tot ce mi-a
mi povestit aş dori să
construiesc un portret al lui nea Petrică. În viata
v
lui găsind
multe asemănari cu viaţa Domnului şi Dumnezeului şi
Mântuitorului său:

Joi 13 decembrie Academia Română a decernat Premiile
pe anul 2018.

O

noutate în acordarea premiilor de către Academia
Română este înfiintarea premiului „Petre Sergescu“,
Serg
destinat recompensării
nsării celei mai valoroase lucrări de
istoria ştiinţei şi tehnicii, premiu care a fost atribuit în urma
consultării
tării şi votului tuturor secţiilor de ştiinţe din Academia
Română. Premiul a fost înfiinţat, la 125 de ai de la naşterea
marelui
relui istoric al ştiinţei, atât pentru a semnala importanţa pe
care ştiintele o au în dezvoltarea societăţii contemporane, cât şi
ş
pentru
tru a cinsti memoria unor savanţi cu contribuţ
contribuţii esențiale,
pornind de la preceptul exprimat
at de Auguste Comte, potrivit
căruia
uia „Nu cunoaştem complet o ştiinţă atâta timp cât nu
nu-i ştim
istoria“.

Dragă Dle. Profesor Vicu,

Petru Merlan şi nepotul Iustin
a.

Pr. paroh Paul-Iosif
Iosif GURALIVU
Isaiia, com. Răducăneni, jud. Iaşi
Plecarea la Domnul a tatălui dumneavoastră, ne
ne-a luat
pe toţi cei din satul Isaiia prin surprindere. A fost un eveniment
total neaşteptat, nimeni, dar nimeni nu se aştepta la aceasta. Dar
ştim prea bine că nu noi alegem ziua plecării din aceast
această viaţă
către cea veşnică, ci Dumnezeu în îndurarea lui decide aceasta
şi aproape tot timpul asteapta
ta timpul când suntem pregătiţi
pentru mântuire şi atunci ne ia la El.
Mi-am
am dorit să vă scriu, că să publicati în revista
Lohanul despre cel ce a fost epitropul Bisericii de la Isaiia,
micuţa parohiei din Targul Răducănenilor. Mi
Mi-am dorit să-i
aduc un omagiu
magiu pentru slujirea îndelungată în această parohie
(după cum ne mărturisea: “Revoluţia m-aa prins în Biserică”),
Biserică
fiind o persoană vitală pentru întreaga parohie (crede
(crede-ţi-mă, nu
exagerez deloc când vă scriu aceste lucruri, mulţi mi
mi-au
mărturisit: “altul ca nea Petrică nu m-ai găsiţi”).
”).
Vă mărturisesc că nu am împlinit un an de slujire în
parohia Isaiia, dar aceasta nu m-a oprit să-ll cunosc sau mai bine
zis, asta nu l-aa oprit pe nea Petrică (cum ii spuneam noi) să mă
ajute să mă acomodez şi să mă familiarizez
ez cu Isaiia şi cu
satenii (vrednici de cinste). Şi a făcut aceasta în nenumăratele
ocazii în care am putut povesti, fie în curtea bisericii, fie la
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Credinţă/Incredere în Dumnezeu. Atunci
când Mântuitorul era în fata judecăţii şi Pilat
îi spune că are putere (autoritate) sa
sa-I dea
drumul,
ul, Mântuitorul îi spune că nu ar avea
avea-o
dacă Dumnezeu-Tatăl
Tatăl nu ar îngădui aceasta.
Prin aceasta Domnul Îi arata lui Pilat că toate
sunt în mâna lui Dumnezeu.
In perioada Paştelui am fost îngrijorat de o
posibilă inspecţie şi de faptul că Biserica din
Isaiia
iia nu avea paratrăsnet şi vorbeam cu nea
Petrică despre asta. La care el mi-a
mi arătat
încrederea în Dumnezeu, încredere curată
zicându-mi: “Părinte,
Părinte, a tinut Dumnezeu
Biserica atâţia ani şi fără paratrăsnet, nu
credeţi că o să o mai ţină şi de acuma înainte
?”” Şi a plecat zâmbind.

b.

Slujitorul tuturor. „Căci Fiul Omului nu a
venit ca să I se slujeasca, ci ca să slujeasca
tuturor”” (Matei cap. 20, v. 28). Mântuitorul
Iisus Hristos, deşi era Dumnezeu Întrupat al
acestei lumi, vrednic de toată slava şi cinstea,
totuşi
otuşi a venit în lume ca să slujeasca
oamenilor. A dorit să fie cu oamenii în
durerea lor, în suferinţa lor, dar şi în bucuria
lor. El Însuşi i-aa luat pe ucenici şi le-a
le spălat
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picioarele, deşi El era Invăţătorul şi El era Cel
care trebuia slujit şi servit, Oaspetele cel mai
de seamă.
Atunci când am ajuns în parohia Isaiia, încă
eram în practică la Mănăstire. Nea Petrică a
lăsat lucrul său şi a venit şi ne-a deschis uşa
Bisericii, şi ne-a vorbit despre Biserică,
despre sat, despre oameni, despre preoţii ce au
slujit înaintea noastră aici.
Inca de la instalare mi-a fost alături în toate
deciziile pe care le-am luat, dar a făcut-o cu
mult tact şi cu multă smerenie, niciodată nu
mi-a forţat mâna, niciodată nu mi-a vorbit cu
superioritate, ci în toate m-a respectat ca pe
un preot, deşi îmi putea fi bunic şi avea mai
bine de 30 de ani de slujire în Biserica sub 5
preoţi diferiţi (si toţi au mărturisit numai de
bine despre el, ultimul preot, Pr. Valentin mia zis: “Părinte, să aveţi încredere în epitropul
de la Isaiia, este om curat şi cinstit în toate”).
c.

d.

Multumitor cu ce avea, dar şi muncitor
cinstit.
Din
discuţiile
avute
cu
dumneavoastră, am înţeles că nea Petrică a
venit în Isaiia prin căsătorie şi asta pentru că
tata-socru Gheorghe (fostul epitrop de Isaiia)
a lui nea Petrică l-a vazut că este un băiat
cinstit, curat şi muncitor. Calităţi ce le-a
păstrat până în ultima zi a vieţii sale,
pilduitoare pentru toate generaţiile ce vor
veni, că prin muncă orice om se poate ridica
în viaţă şi că dacă începi munca cu “Doamne
ajută!” şi semnul Crucii poţi ajunge departe în
viaţă.
Jertfa de sine pentru oameni. Domnul
nostru Iisus Hristos ne-a învăţat şi poruncit să
iubim pe toţi oamenii, chiar şi pe vrăjmaşi.
Apoi El Însuşi ne-a arătat asta atât prin
mustrările ce le aducea fariseilor (căci
dragostea spune şi adevărul pentru a salva de
la întuneric şi pierzare pe cel ce merge pe
calea gresiţă), dar mai ales atunci când era pe
cruce şi era batjocorit de fariseii (şi pentru
iertarea acestora se răstignise).

venea şi slujea în Sfantul Altar, făcându-mi
cădelniţa, pe când alţii erau la lucru pe câmp.
El renunţa la ziua lui de muncă pentru a veni
la Biserica şi a-l ajuta pe preot în Sf. Slujbă.
Deasemenea, oamenii mi-au mărturisit, că
atunci când era rugat să bată clopotul pentru
orice om din Isaiia, lăsa lucrul său şi mergea
să-l bată, jertfindu-se pe sine şi slujind
sătenilor.
e.

Venetic. Mântuitorului Iisus Hristos a venit în
lume ca un străin, ca un venetic, fiind respins,
criticat, atacat de unii din cei ce L-au
cunoscut. Şi tot ce a dorit Mântuitorul să faca
este aducă împăcare cu Dumnezeul-Tatal
nostru cel ceresc. Şi a făcut aceasta prin
multele taine ce le-a lucrat: binecuvântând
copii, vindecând orbii, hrănind săracii,
propovăduind Evanghelia iertării şi împăcarii
cu Dumnezeu-Tatăl, dar mai presus de toate a
făcut aceasta cu fapta: “Răstignindu-Se pentru
noi şi pentru a noastra mântuire”.
Si nea Petrică a venit în Isaiia ca un străin şi a
fost numit uneori, de către unii: venetic. Şi ce
a făcut acest venetic pentru Isaiia ? A îngrijit
de Biserică, locul în care prin Sf. Spovedanie
putem primi iertarea păcatelor şi Împăcarea
cu Dumnezeu-Tatăl. A căutat mereu ca totul
să fie frumos în sfântul locaş şi nimic să nu
lipsească preotilor ce vor veni să slujească,
uneori fără sa-i zic nimic, mi-a adus în altar
vin pentru Sfanta Jertfă, a făcut curat ş.a.

Vă mărturisesc că atunci când l-am înmormântat, am
simţit cum un zid care mă apăra a căzut. Şi asta am simţit pentru
că el mereu, cu smerenie şi blândeţe, mă învăţa şi ajuta
(“Părinte vine iarna şi trebuie oprită apa şi acoperit robinetul
din curte”, “Părinte, întâi se face slujba la Monumentul Eroilor
din curtea bisericii, apoi se merge la cimitir” ş.a.).
Închei spunând că nea Petrică a fost om şi poate a avut
slăbiciuni (numai Dumnezeu este fără de păcat), totuşi ne rugam
lui Dumnezeu să I le ierte şi să-l aşeze în ceata drepţilor,
Cu stimă, Pr. Paroh Guralivu Paul-Iosif

Nea Petrică s-a jertfit pe sine pentru Biserica
din Isaiia, pentru că oamenii să se poata
bucura de slujbe şi de Trupul şi Sângele
Domnului Iisus Hristos. Şi aceasta a fost
jertfă pentru că sâmbata când era slujba el
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Cronică Literară
Geometriile sinelui poetic

Fiecare știe geometriile spațiului său,/ poartă tainele mirajului
prin ele/ se privesc în oglindă, regine.” (p. 173).

Cristian Gabriel MORARU - Sibiu
Structurată tripartit, cartea Geometriile
ile spa
spațiului (Baia
Mare, Ed. Ceconi, 2017, colecția
ția „eCreator”, nr. 10), postfațată
de criticul Ioan Romeo Roșiianu,
șiianu, constituie un súmmum al
creației
ției poetului sibian Nicolae Vălăreanu Sârbu, care locuiește
„în miezul din amiaza cuvintelor/ și-nn ochii cute
cutezători să vadă
adâncul”. (p. 8). În primul ciclu de versuri, intitulat sugestiv
Căutătorii de lumină, surprindem, rând pe rând, diferite stări ale
ființei:
ței: starea de liniștire odată cu acceptarea lui Dumnezeu:
„Nimic n-am lăsat pe dinafară/ și pe Dumnezeu l-am poftit
înăuntru,/ întreaga ființă s-a umplut de liniște.”
ște.” (p. 18), starea de
singurătate: „Singurătatea/ oarbă de orgolii și plină de ifose/ se
senchide între pereții
ții îngălbeniți de uitare/ și nu se lasă ruptă din
trupul stingher/ ce nu are putere să se depășească
șească pe sine.//
Singurătatea se întreține
ține și regenerează ca și rutina/ cu propriile
mijloace fără niciun efort...” (p. 25), starea de fericire: „S
„S-a topit
în tine tot ce se uită,/ a înflorit de fericire piersicul soarelui,/
clipele fragede se răcoresc
sc în trup.” (p. 47), starea de uitare:
„Mai mare uitare nu știu/ decât să te uiți pe tine afară din trup/
ori să treci cu vederea orice suferință/
ță/ care te sapă prin memorie
și face șanțuri/ pe unde trec apele Acheronului.” (p. 38) sau de
înstrăinare de sine: „M-am
am înstrăinat de mine anonimul...” (p.
50), respectiv starea de inițiere: „Adormit într-un
un pat de umbre,/
într-o încăpere din scorbura vremii/ m-am
am supus unui ritual
necunoscut/ unde odihnesc solemn numai ini
inițiații.” (p. 85).
Prejudecățile oamenilor sunt percepute drept închisoare a min
minții
ca în poemul Dacă spargi zidul: „Mulți și-au
au făcut din propriile
păreri un zid,/ n-au lăsat nici uși
și nici ferestre/ prin care să intre
sugestiile celorlalți.//
ți.// Dacă spargi zidul cu argumente ascuțite/
mai tari decât pietrele cu fețe
țe șlefuite,/ prin fanta creată se va
năpusti lumina dincolo.” (p. 111). Limbajul deosebit de
expresiv, cultivarea metaforei revelatorii, a ingambamentului,
drama omului înstrăinat de „taina divină”, aspirația
aspira spre lumină,
adică spre ordineaa primordială, sunt tot atâtea argumente care
demonstrează că lirica lui Nicolae Vălăreanu Sârbu stă sub
apanajul esteticii moderne. Starea de angoasă, tipic modernă,
este surprinsă cel mai bine în poemul Căutătorii de lumină: „(...)
Razele soarelui firave abia răzbat prin norii de plumb/ căutătorii
de lumină își
și găsesc cu greu liniștea.// (...) Căutătorii de lumină
se tem, îndoiala pătrunde-nn oase/ se lasă cu greu în voia
înghețului...” (p. 122).
Al doilea ciclu de versuri, Geometriile spațiului,
țiului, care con
conferă și
titlul volumului, adună laolaltă poeme cu o respira
respirație mai
amplă, care descriu geometriile sinelui poetic. Poetul ipostaziat
î ntr-un
un astru, menit să reverse lumină în lume chiar și după ce
nu mai este, este reperat în versurile următoare: „Se înce
încearcă
întotdeauna ceva inedit,/ lumina aruncă din pieptu-i
pieptu așchii
ascuțite,/
țite,/ cerul se desprinde din unghiuri, stelele și le împart
lacom,/ sclipesc de la distanțe
țe enorme și când nu mai sunt./
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Ultimul ciclu al cărții,
ții, Sub semnul fericirii, redă, în versuri
clasice, imanența
ța și/ sau iminența morții: „Sfârșitul vieții,
Doamne, când va fi să vină/ lasă-mă
mă să-mi
să
termin tot vinul din
carafă,/ scrise-n cartea vieții,
ții, poeme de lumină,/ pe pagini îmi
poartă sufletul parafă.” (p.205). Așadar,
șadar, cartea Geometriile
spațiului
țiului îl surprinde pe poetul Nicolae Vălăreanu Sârbu plecat
să-și cartografieze sinele, până-nn cele mai întunecate unghere.

Capricii destinale
estinale

Prof. Lina CODREANU – Huşi
Ca profesor de istorie, Constantin Partene este unul
dintre dascălii care, geografic, a rămas la matca de neam,
înţelegându-şi
şi bine rostul în comunitate, fapt întărit şi prin
devoţiunea altui „luminător al satului” din
di imediata vecinătate,
profesorul-scriitor
scriitor Ion Gh. Pricop din Duda Epureni. Aşa se
explică neastâmpărul profesorului din mărginimea Prutului
pentru cercetarea monografică şi etno-folclorică,
etno
concretizat
prin monografiile despre localităţile Ghermăneşti, Drânceni,
Dr
Arsura şi culegerea de folclor din satele de pe malul Prutului.
Între cele zece volume publicate până în prezent, se află şi
câteva de natură beletristică (versuri şi proză).
În anul 2018, patru cărţi de literatură încununează truda
septuagenarului profesor: Românii de ieri şi de azi (versuri),
Cartea cu poveşti (poveşti ilustrate), Destine (povestiri) şi
Meandrele seducţiei (roman).
Volumul Meandrele seducţiei,, apărut la Ia Editura Alfa
din Iaşi reprezintă prima încercare de autor de trece fronti
frontiera
speciei, putând fi aşezat pe direcţia tradiţională specifică
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începutului de secol trecut. În linie estetică, conţinutul prozei
ţine de realismul obiectiv.
Ghemul epic leagă, încâlceşte şi dezleagă firul vieţii unei
familii din zona de mijloc al Moldovei – satul Urecheşti.
Cronologic, cuprinsă în 38 de capitole, acţiunea începe din anii
adolescenţei lui Pavel Munteanu şi a Lidiei Bahnaru şi îşi
urmează cursul după formula clasică de organizare a unui
subiect literar.
Apetenţa monografică a autorului es
este vizibilă în
incipitul lucrării, ce cuprinde nu atât descrieri plastice, cât date
geografice, istorice, sociale, instituţionale, etnografice etc.:
„Urecheşti este o aşezare rurală cu vreo şase sute de familii şi o
populaţie ce nu depăşeşte două mii cinci sute de locuitori” sau
„În partea locului, etnografia a fost reprezentată, în decursul
veacurilor trecute, de case ţărăneşti din lut, lipite…”
Profilurile biografice ale celor doi protagonişti se
proiectează în acest univers rural care oferă toate circumstanţele
circum
unei căsnicii domoale şi rodoase. Nunta tânărului pădurar al
ocolului silvic de la Urecheşti cu viitoarea educatoare
(suplinitoare) se desfăşoară după obiceiul locului, de la jocul
idilic până la aşezarea cuplului în casa lor. Cu ochii
etnografului,
i, autorul descrie alegerea starostelui, „săptămâna
chioară”, peţitul miresei, găsirea naşilor, vorniceii, fanfara,
cununia religioasă, pregătirea bucatelor şi a vinului, participarea
nuntaşilor la „masa miresei”,, întrajutorarea sătenilor în astfel de
situaţii. Temporal, nunta are loc într-oo perioadă de tranziţie
etnografică (în fapt, de profundă bulversare a tradiţiilor şi
obiceiurilor rurale), în care chemarea la nuntă cu sticla cu vin
este înlocuită de invitaţii tipărite iar obiceiul cu jucatul zestrei
miresei
iresei „nu se mai poartă”. O predispoziţie elegiacă a autorului
se întrevede atunci când pune în cumpănă pe talerele balanţei
valori ale trecutului şi elemente noi ale prezentului. Derularea
întâmplărilor dă de înţeles că morala, demnitatea, cinstea,
sinceritatea
ritatea ş.a. au primit alte conotaţii, nu mai au valoare ori
chiar au dispărut din noul mod de viaţă.
Intriga are două puncte de sprijin: prima e dată de sosirea
la nuntă a familiei inginerului silvic Irimia, care se simte atras
de vraja frumoasei mirese. Întâmplarea e precum un freamăt
prin frunze, prevestitor al unei furtuni care va despica arborele,
căci intriga perturbează armonia căsniciei abia după 14
14-16 ani,
când familia avea deja doi copii mărişori. Abilităţile de Don
Juan ale inginerului silvic Petre
re Irimia, şeful direct al
bărbatului, o vor atrage în cursa vinovată pe Lidia, folosind
diverse tertipuri. Întâlnirile celor doi vor fi sporadice, bine
camuflate, dar, cum adevărul iese la suprafaţă ca untdelemnul,
Pavel va afla despre fiecare escapadă amoroasă
oroasă a amanţilor.
Prozatorul îşi structurează personajele pentru o viaţă
dublă. Lidia acceptă, fără remuşcări, statutul de soţie şi pe cel
de amantă, în timp ce Pavel se complace să afişeze în ochii
lumii o atitudine placidă, camuflând-oo pe cea lăuntric
lăuntrică,
devoratoare. Fiecare are un scop în viaţă: ea vrea să se califice
şi să se titularizeze ca educatoare (la oraş!) iar el vrea să
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modernizeze cantonul ca un pădurar harnic şi priceput.
Metamorfoza înspre infidelitate şi desfrâu a frumoasei soţii este
asimilată
ilată lent şi tacit de bărbatul ei care ştie multe, dar nu are
curajul unei atitudini demne nici faţă de nevastă, nici faţă de
şeful lui direct.
În partea a doua a cărţii, după confruntarea membrilor
triunghiului conjugal în văzul oamenilor, capitolele su
sunt
individualizate, focusate asupra unuia ori altuia dintre
personaje, semn că viaţa li se desfăşoară pe planuri paralele iar
legăturile dintre planuri se subţiază.
Faptele reprobabile sunt prezentate din unghiuri diverse,
poli-perspectivism ce sprijină natura
atura realist-obiectivă
realist
a
romanului. Cazul concubinajului (imoral) e detaliat de ziarul
„Obiectiv”, apoi discutat între educatoarea vinovată şi
directoarea grădiniţei, în familia Munteanu, în familia
inginerului silvic, în sat, la canton, la şcoală, între rude, prieteni,
vecini… Urmările sunt previzibile: reproşurile lui Pavel
adresate Lidiei, mustrările Cristinei adresate soţului Irimia,
transferul educatoarei la o grădiniţă din mediul rural, boala
femeii şi recidiva fatală, destrămarea căsniciei lui Pavel cu
Lidia.

O vagă reabilitare, fără un contur convingător, o
constituie convieţuirea pentru sprijin moral şi „terapeutic” a
celor două persoane rămase singure (Pavel şi Silvia), aflate la
vârsta pensionării. Pentru o vreme doar, căci pădurarul ajunge
să-şi
şi vadă de bătrâneţe tot în singurătate. Casa părintească din
satul Urecheşti rămâne păstrătoare a dovezilor că acolo arborele
genealogic îşi poate înălţa în lumină ramurile urmaşilor (copii,
nepoţi) care, cândva, ar putea veni să umple golul lăsat de
înaintaşi.
Dacă firele epice sunt ţinute sub controlul auctorial,
explorarea intensivă a psihicului personajelor rămâne „de
suprafaţă”. Cele două personaje au trăsături care de la început le
izolează printr-un
un halou de incompatibilitate. Pădurarul Pavel –
„un
n om calculat, chibzuit, gospodăros, fără nici un viciu şi
apreciat foarte mult la nivelul comunităţii locale, colaborând
bine cu sătenii, dar şi cu autorităţile de acolo” (p. 164) – nu
convinge întrutotul. Deşi harnic, sincer, cinstit, devotat,
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generos, eroul
roul este construit linear ca un şes întins, cu vagi
deformaţii, care nu modifică prin nimic linia orizontului.
Educatoarea Lidia posedă atuul unei frumuseţi seducătoare.
Totuşi, pare veşnic nemulţumită, are o fire „în mişcare”, este
supusă meandrelor, fiindcă
ndcă se află continuu în căutarea sinelui.
De ne-fericire
fericire încearcă să evadeze din confortabilul cerc al
mariajului. De aceea, linia orizontului ei arată suişuri şi căderi
abrupte, ceea ce, de altfel, împrospătează imaginaţia
prezumtivului cititor.
Condiţia socio-profesională
profesională a personajelor (ţărani,
intelectuali) se reflectă atât în limbajul de narare, cât şi în
dialogurile eroilor. Valenţele lingvistice corespund zonei de
mijloc a Moldovei şi sfârşitului de secol XX. Stau alături, după
caz, forme populare („a-şi
şi face de cap”), arhaice („hâlbe”) şi
regionale („teşmenit”), argotice („bunăciune”) ori livreşti („
(„da
capo al fine”).
”). Pe alocuri, Pavel dezvoltă planuri în replici
obositor de lungi, în timp ce obsesia consoartei se cantonează
de „(re)încadrarea” pe un post „în învăţământ” ca „educatoare
calificată”.
Nesecatul filon al înţelepciunii populare pare la
îndemână lui Constantin Partene, căci, atunci când e nevoie să
întărească semnificaţia unei situaţii, presară expresii şi
proverbe. De pildă: „cine n-a fost păţit nu-ii bun nici la peţit”,
„dacă ai femeie frumoasă, ea îi frumoasă şi pentru alţi bărbaţi”,
„dracul te păcăleşte şi te scoate şi dator”, „năravul din fire nn-are
lecuire”, „până nu faci foc, nu iese fum”, „de unde dai,
Dumnezeu îţi pune înapoi” etc.. Chiar dacă, ici
ici-colo, pot fi
descoperite „delicii” lexicale, precum „mireasă sexapilă”, „trup
apetisant”, „minte virusată” etc., uşor distonante de rest, totuşi
varietatea lingvistică împreună cu descrierea unor ritualuri
zonale vor da durată scrierii.
În ansamblu, romanul lui Constantin Partene –
Meandrele seducţiei – are un subiect rotund prin care reuşeşte
să ilustreze artistic un fapt de viaţă, oricând posibil în lumea
noastră.

Şi poeţii construiesc poduri

Vasilica GRIGORAŞ
Cu mai bine dee 16 ani în urmă, doctor în sociologie
Valentina Teclici şi-aa ales ca ţară de adopţie îndepărtata Noua
Zeelandă. A scris şi publicat poezie şi proză în România în
limba română, a scris în Noua Zeelandă în limba engleză, dar a
fost publicată şi în reviste şi antologii din Canada, SUA,
Irlanda, Australia, Israel... Este membră a Uniunii Scriitorilor
din România, Filiala Bucureşti, Secţia pentru copii şi tineret
(1993), a Societăţii Poeţilor în Viaţă din Hawke’s Bay (2013) şi
a Societăţii de Poezie din Noua Zeelandă
eelandă (2013). Dacă în lumea
literară din România şi Noua Zeelandă este cunoscută ca poetă
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şi scriitoare, la sfârşitul anului 2016 vedea lumina tiparului
primul volum al unei inedite antologii, iar în toamna acestui an
(2018) apare cel de-al
al doilea volum din Antologia „Poetical
bridges – Poduri lirice”.. Ambele volume sunt în ediţie
bilingvă, română – engleză şi au aceeaşi structură internă,
fiecare incluzând 12 poeţi din Noua Zeelandă şi 12 de origine
română. Cartea apare la Editura Scripta manent, Napier (NZ) şi
tipărită în România, PIM, Iaşi.
După editarea volumului 1, am publicat o recenzie în
mai multe publicaţii periodice din ţară şi din străinătate, pe
suport hârtie şi în mediul online. De data aceasta, voi face
anumite consideraţii asupra celui de-all doilea volum.
Valentina Teclici concepe această carte din interiorul
poeziei, din inima cuvântului bine rostuit în vers. Aici o
întâlnim în postura de antologator, editor şi traducător. Este
„amfitrionul” volumului, „invitând la cuvânt” pe „scena” celor
celo
224 de pagini poeţi români, trăitori în România, Australia şi
Israel şi din Noua Zeelandă, unii stabiliţi aici din alte colţuri ale
lumii (Honduras, SUA, Spania, Serbia). Aşezarea poeţilor în
volum este în ordinea descrescătoare a vârstei acestora (unul din
Noua Zeelandă, unul din România), după cum urmează: Sonia
MacKenzie, Ion Gh. Pricop, Dame Fiona Kidman, Passionaria
Stoicescu, Cristine Climo, George Roca, Laurice Gilbert, Vlad
Vasiliu, Anita Arlov, Cezarina Adamescu, Angus MacDonald,
Dorina Stoica, Jeremy
eremy Roberts, Bianca Marcovici, Tim
Upperton, Constantin Frosin, Leonel Alvarado, Victoria
Milescu, Bryan Walpert, Luminiţa Potîrniche, Gus Simonovic,
Ştefan Doru Dăncuş, Maria Munoz, Manuela Cerasela
Jerlăianu.
Fiecare autor „recită” tacit, cu „intonaţia”
„intonaţia subtilă a
scrisului de calitate, trei poeme şi se prezintă pe scurt, oferind
cititorilor informaţii despre viaţa şi creaţia sa. Autorii au voci
diferite, varii motive de inspiraţie, mânuiesc figurile de stil cu
pana inimii, în funcţie de locul naşterii, experienţa de viaţă,
educaţia şi cultura acumulată în timp, trăiri şi simţăminte.
Valentina Teclici este o bună cunoscătoare a
fenomenului liric, în general şi a operei autorilor români şi a
celor neozeelandezi. Pune faţă-nn faţă două culturi, aflate la
antipozi,
tipozi, nu numai geografic, dar şi literar, găsind liantul cel
mai durabil – versul şi emoţia - pentru a realiza poduri trainice.
Cartea leagă cu abilitate cele două tărâmuri lirice de înaltă
vibraţie, armonioase prin metaforă şi ritm, distincţie şi stil,
credinţă şi emoţii împărtăşite cu dragoste. Prin extensie avem
imaginea creaţiei literare a generaţiei actuale, care orientează
cititorul în lumea specială a poeziei, îl adapă puţin câte puţin cu
apa vie a două culturi, acestea curgând lin, limpede şi voluptuos
volu
într-un
un singur fluviu, cu toţii înotând în aceaşi direcţie, ceea ce
dă stabilitate podurile propuse pentru construcţie.
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Lacătul fiecărui pod se deschide cu blândeţe şi
curiozitate pentru a descoperi „vocea” poeziilor atât de
personală, distinctă, şerpuind prin labirintul trăirilor. Fiecare
autor vine în poezie cu aerul inspirat în ţara de origine,
adăugând mireasme din ţara adoptivă. Dar, să purcedem la a
prezenta câţiva dintre poeţi:
Sonia MacKenzie, decan de vârstă al poeţilor incluşi
în volum este o profundă observatoare a naturii, „Îmi amintesc
mişcarea pletelor sălciilor plângătoare/ când adia briza de
vest./ Este ciudat cum tot ce-i frumos/ şterge ce-i trist şi urât.”
(Cel orb)
O pasionată a călătoriilor, în parcurgerea
anotimpurilor vieţii îşi creionează cu înţelepciune şi mândrie
chibzuită portretul în cuvânt: „Faţa mea este o hartă a
drumurilor./ Fiecare rid îmi trezeşte o amintire/ Nu mai pot
descifra/ Care moment de fericire/ Ori de tristeţe/ A marcat
fiecare rid./ Dar sunt mândră să le port/ Şi să arăt lumii/ Că am
trăit.” (Faţa mea)
Fire sensibilă şi, probabil impresionată de tristeţea şi
suspinul unui bărbat, empatizând cu acesta, Dame Fiona
Kidman ne spune cu gingăşie că, uneori şi bărbaţii plâng: ”Un
bărbat mergând pe drum în jos,/ muşchii umerilor lui legaţi/
strâns ca bolovani sub cămaşă,/ un bărbat frumos, solid, tot/
fibră şi putere ... Până/ atunci, nu mai văzusem un bărbat/
plângând... Ceea ce-mi amintesc cel mai intens din acea
noapte/ este cât de abundente erau florile/ pe viţele de fructul
pasiunii,/ parfumul lor la fel de suprarealist ca şi bărbatul/
plângând şi mergând singur/ pe calea accidentată unde doar/
un copil i-a observat căzătura.” (Bărbat plângând)
Maria Munoz, de origine spaniolă, scrie o superbă
poezie de dragoste, întâlnirea bărbatului cu „suflet de marinar”,
călător prin lume, devine „cerul” său şi-i „împodobeşte zilele
iernii”: Suntem aici, chiar în acest moment/ dăruind totul, cu
inimile deschise./ Refugiindu-mă în existenţa ta, respirând
respiraţia ta./ Eşti al meu, sunt a ta. Ne iubim. Te rog opreşte
timpul!” (Ai venit din depărtări)

frunza de jos... // asta poate că înseamnă/ să realizezi/
siguranţa unui astfel de pictor/ care vede/ un cosmos fluid/
tremurând/ între/ buze şi gură/ dantelă şi piele/ piele şi ce e sub
ea”. (Mona Lisa)
Citind volumul 2 al antologiei Poduri lirice ne
împărtăşim cu Darul nedăruit, creaţie a lui Angus MacDonald,
cel care mărturiseşte că „În ceea ce priveşte stilul, îmi place
ideea de poeţi de jazz, unde ritmul şi rima se sincronizează,
decât să urmeze forme fixe”. Şi, iată poemul său, confirmă
afimaţia de mai sus: „Un poem se prăfuieşte/ Ca un cântec
îmbătrânind/ Necântat/ Mai bine să-l dăruieşti/ Celor mai buni
prieteni/ Decât să putrezescă/ Într-un fund de sertar/ Neiubit/
Necunoscut”. Un adevăr indubitabil.
În opinia lui Gus Simonovic, şi el neozeelandez prin
adopţie (venit din Serbia) dragostea este „pâinea” vieţii care,
pentru a creşte are nevoie de „drojdie”, de atenţie, de implicare,
de răbdare în aşteptare: „Cu inima grea presar drojdia dorului
pe aluatul/ timpului. Visând cum mâinile tale rup pâinea/ şi
găsesc ascunsă în ea moneda iubirii”. (Drojdie)
Schimbând registrul geografic şi cultural, ne întreptăm
spre poeţii români. Ion Gh. Pricop, poetul, prozatorul, eseistul
şi profesorul de pe „Uliţa Scriitorului” îşi exprimă în vers
dragostea faţă cronicarii neamului. De data aceasta este vorba
de Grigore Ureche care a scris cronica românilor de oriunde s-ar
afla „Şi te-ai încumetat, boier măria ta,/ oh, ce fruct dulce
veninos a putut/ să-ţi rodească mintea, sufletul,/ să spui
răspicat că rumânii, câţi se află/ peste tot în lume, de la un loc
sîntu/ cu moldovenii şi toţi/ de la Rîm se trag.// Aşa scrib, aşa
bărbat,/ tare în vârtute şi Ureche, ca un blând şi vrednic/
Grigore din popor, să ne tot trăiască”. (Cronicar)

Întâlnim în volum şi o pată de culoare, o tuşă de
lumină de inspiraţie japoneză, semnată de Christine Climo prin
câteva haiku-uri: „după ploaie/ o petală roz de camelie/ se
odihneşte, strălucind”. Mergând la o expoziţie de Haiku la
Muzeul Otaga, poeta afirmă că: „Acestea erau încărcate cu
viaţă într-un halou de simplitate, frumuseţe japoneză şi muzică
a anotimpurilor”. Pline de mireasmă şi armonie sunt şi poemele
sale.

Poeta,
prozatoarea,
traducătoarea
Passionaria
Stoicescu, cu aproape 70 de volume de autor publicate,
onorează antologia Poduri lirice cu poemul „Poezia”, o
meditaţie subtilă asupra poeziei, specie a genului liric: „Ea e
ruda săracă a soarelui,/ a fericirii/ o zbatere în capăt de
nadă....// Ea se măsoară doar în fărâme/ ca fericirea/ pe care
altfel n-ai putea s-o suporţi”. Cu o sinceritate debordantă, poeta
se confesează cititorului, dezvăluindu-şi starea de singurătate
austeră: „Sunt singură şi mi-e greu –/ Mă privesc într-o oglindă
pătată;/ Parcă-s eu şi nu-s eu/ Femeia asta mirată/ Femeia asta
ne-ncrezătoare/ Că iubirea i-ar mai putea face bine.../ Unde-i
îngerul să-i pot cere/ Să mă apere de eroare,/ Să mă ocrotească
de mine?” (Aureola)

AnitaArlov încântă inima cititorului cu un poem
despre Mona Lisa, observând asemenea pictorului similitudinea
dintre picătura care se prelinge pe frunze şi universul dulce
curgător care se dizolvă, alunecând tandru pe chipul omului:
„uite/ picătura/ pe frunză/ prelingându-se/ întreagă de sus/ pe

Românul australian, George Roca, scriitor, poet, actor,
editor, jurnalist evadează din viaţa reală, în care timpul aleargă
grăbit; deşi înconjurat de toate ale lumii, reuşeşte să se
regăsească în chip minunat întru poezie: „Când m-am întâlnit
cu poezia/ Aceasta mi-a deschis larg braţele/ Şi m-a mângâiat
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pe creştet!” (Evadarea) Înţelege că îmbrăţişarea a fost de
ambele părţi de un real folos, atât pentru poet, cât şi pentru
creaţia sa lirică, bucurându-se: „în fiecare dimineaţă/ când mă
trezesc, mă bucur/ mă bucur că e soare/ mă bucur că e înnorat/
mă bucur că trăiesc”. (Mă bucur) Şi aceasta, pentru a trăi în
armonie cu universul, ceea ce ne îndeamnă şi pe noi.
Un nume de rezonanţă în arta spectacolului, în cultura
şi literatura română este Vlad Vasiliu. Co-autor al antologiei cu
un poem închinat femeii: „Femeia aceasta e Mama mea;/
Această femeie-i Soţia mea;/ Copilul aceste mi-e Fiica:/
Credinţă, / Iubirea,/ Speranţa!” (Mărţişor) şi o poezie
religioasă, intitulată Spovedanie („Ego sum qui sum”):
„Doamne” (Ecce homo!)/ Am ucis, am furat,/ am fost
desfrânat,/ strâmb am jurat./ Părinţii nu i-am cinstit,/ în ziua
sabatului am muncit,/ femeia aproapelui am dorit.// Am muşcat,
doamne, fructul acela din pom/ şi, iartă-mi păcatul trufiei,/ încă
sunt mândru că mai pot fi OM.” Femeia şi credinţa, două teme
extrem de generoase, deloc facile, dar asigură liniştea celui care
le caută, le înţelege şi le iubeşte.
Prezenţa poetei, eseistei, scriitoarei Cezarina
Adamescu în Poduri lirice aduce un plus de valoare prin
profunzimea poemelor sale; dacă la prima vedere sunt triste, eul
liric mergând la braţ cu singurătatea, cu tristeţea, în momentul
în care apare inspiraţia, trăirile şi emoţiile îmbrăţişează fiorul
lirismului, descoperind lumina: „Cu fiecare carte/ cobor din
viaţă în moarte./ Din acest imens Nimic,/ iată, sunt şi eu
părticică.” (Simultan) „Nu vă miraţi”/ Bucuria mea e tristeţea,
/ aşa cum spunea Cioran,/ amarnică bucurie – spun eu./ Ompart cu Singurătatea/ sora mea de aici şi de dincolo.// Cea de
a doua fiinţă din mine surâde/ în timp ce eu plâng./ Ea e lumina
cuvântului.” (Sora mea de aici şi de dincolo)

grăunţe la moară,/ are ochii umezi, blând melancolici,/ sufletul
ascunzătoare de fluturi şi flori, / raiul patimilor pe drumul
Golgotei”. (Dincolo de aparenţe)
O frumoasă împletire de dorinţi, de simţiri şi trăiri ale
îndrăgostiţilor întâlnim în poezia lui Constantin Frosin,
intitulată deosebit de sugestiv Vise frumoase. O, Doamne, cine
nu visează la dragoste adevărată? Cine nu-şi doreşte împărtăşire
prin iubire? Cine nu-şi simte fiecare moleculă din trup şi suflet
plină de fiorul iubirii atunci când întâlneşte persoana hărăzită?
„Firele trupului visează/ Strânsă împletitură cu ale tale,/
Plâmânii mei îţi trag parfumul/ Ca unei subţiratici flori de
îmbătat fiinţe./ Urechile, nu sunete de flaut/ Ci tandre
muşcături aşteaptă.”
Poetul, prozatorul, eseistul, editorul Ştefan Doru
Dăncuş, cu modestie, cum rar mai întâlnim în zilele noastre
consideră că: „nimic din ce spun nu e mai mare/ decât o
furnică./ ea adună literele mele mici le depozitează/ îi vor fi
hrană la iarnă./ din obrăzniciile mele îşi face piloni/ de
susţinere pentru coridoarele minţii. (Singurul cerşetor sărac)
Citind din scriitura sa, pot spune că este deosebit de profundă şi
consider cu poetului îi stă bine şi când se alintă, numind
creaţiile sale „literele mici” şi „obrăznicii”, acestea fiind daruri
de mare preţ ale sale, o încântare pentru publicul cititor şi
ingrediente solide care contribuie din plin la construcţia
Podurilor lirice.
Prin translarea cărţii din engleză în română şi din
română în engleză, Valentina Teclici confirmă o veritabilă
cunoaştere a celor două limbi şi certe abilităţi de traducător. Se
spune că poezia este ceva „ce nu poate fi tradus”, Valentina
Teclici a reuşit să facă acest lucru într-un chip minunat.
Volumul are o coloratură cosmopolită şi este o mostră
fină şi adâncă de multiculturalism. Lectura acestei cărţi
deschide orizonturi noi spre lirica universală. Filonul emoţional
al cărţii este dat de bătăile inimii la frumos ale fiecărui autor şi
dăruit cu dragoste cititorilor. Înnobilează mintea, îmbogăţeşte
cunoştinţele şi mişcă în profunzime sufletul celor însetaţi de
poezie şi cultură. De aceea pot afirma că iniţiativa Valentinei
Teclici de a publica o asemenea antologie este un proiect
viguros, benefic pentru noi toţi.
Felicitări
Valentinei
Teclici şi
Recomandăm cu bucurie cartea pentru lectură!

co-autorilor!

Întâlnim la Dorina Stoica o poezie religioasă de calitate,
plină de pioşenie şi smerenie. Evlavia şi harul creaţiei autoarei
au fost răsplătite prin mai multe premii la nivel naţional. Prin
credinţă, ne spune poeta, se „Umple cu lumină goluri din
inimi,/ poartă universul pe umeri/ ca şi cum ar duce un sac de
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Sera de suflete
Autoare: Eugenia Faraon, 2018, Iaşi
Pr. Tarciziu-Hristof
Hristofor ŞERBAN
Cei care deschideţi această carte şi vă daţi timp să o citiţi
veţi descoperi curând că ea vorbeşte despre sufletele voastre; că
vorbeşte sufletelor voastre.
Autoarea, Eugenia Faraon, este o fire deosebit de sensibilă,
iubitoare de frumosul
ul şi de spiritualul cele mai elevate şi mai
autentice. Ea vibrează cu vântul care face din „restul de rafie de
pe sârma viei elice”, cu „spicul de porumb ce se leagănă spre
soare” sau cu lumânarea care „poate fi o capodoperă de artă”.
De foarte tânără, autoarea
toarea nu se mai mulţumeşte cu „frumosul”
sau cu „spiritualul” oferite tuturor spre consum. Cu chipul în
soare, ea închide ochii şi se lasă pătrunsă de lumină, îşi ridică
braţele ca pentru a plana în văzduhuri... şi apoi scrie poezie.

ca să ne convingă, Eugenia Faraon ne povesteşte propriile ei
pelerinaje pe la mai toate mănăstirile ortodoxe de seamă şi cele
de la Medjugorje. În aceste povestiri se împletesc uimiri
fascinante şi bătături la picioare, sclipiri ale sufletului exprimate
prin destăinuiri anecdotice, adesea inedite şi sav
savuroase, prin
scurte poezii şi panseuri şi oboseala care o poartă în somnul
dulce în timp ce îngână „Rugăciunea inimii” sau „Sfântul
Rozariu”.
Poeziile născute după aceste experienţe lăuntrice, trăite dea
lungul pelerinajelor, exprimă toată bogăţia spirituală
spiritua care i-a
pătruns şi i-aa marcat în mod definitiv fiinţa. Acum, Eugenia
Faraon este o fiinţă care iradiază în jurul ei seninul şi pacea
interioară, dobândite după ani şi ani de nelinişti şi căutări.
Ea ne spune astăzi, prin această carte, cum se poate aju
ajunge la o
astfel de plinătate: prin „germinaţia” tăcută într-o
într astfel de Seră
de suflete.

Umbră despre umbre:

Viorel Cosma, muzicologul, despre
scriitorul Constantin Ghiban care a scris
despre compozitorul Ciprian Porumbescu,
umbre despre care nu se prea mai aude...
Jurn. Ion N. OPREA - Iaşi

Şi pentru că tot nuu ajunge la esenţial, începe să se întrebe: Ce
este cu adevărat esenţial în viaţă? Cum poţi ajunge la esenţial?
Anii de căutări sincere şi profunde au condus
condus-o către Sursa
frumosului şi a plinătăţii vieţii: Dumnezeu. Dar, ca să ajungi la
El, să descoperi ce-ţi
ţi poate El oferi, trebuie să ajungi să te
cunoşti pe tine însuţi, fapt posibil numai prin „oglindirea
în celălalt”, în semenul ce-ţi
ţi este atât de aproape. Numai după
ce îţi descoperi limitele prin el - cât de slab eşti şi câtă nevoie ai
să trăieşti în armonie
rmonie cu celălalt, evitând autoizolarea
atotsuficientă care te duce la moarte - poţi aspira spre Esenţa
divină. Or, o astfel de descoperire nu este posibilă fără ca, în
prealabil, să te aşezi, asemenea bătrânului cerşetor care, fără să
ceară nimănui nimic,, stă blând pe scări şi meditează.
După un astfel de preambul, autoarea trasează un itinerariu,
ritmat de etapele cunoaşterii de sine, lepădării de sine, oferirii
de sine şi de truda eului, înspre oceanele de frumuseţe şi de
spiritualitate care sunt locurile
le revelaţiei divinului, cele în care
Sfânta Scriptură este tradusă şi actualizată pe viu, în mănăstirile
cu viaţă duhovnicească şi în locul apariţiilor Sfintei Fecioare
Maria, mai ales cel de la Medjugorje pentru care autoarea
manifestă o înclinaţie cu totul aparte.
Cuvântul-cheie
cheie al acestui itinerariu este pelerinajul, un pelerinaj
făcut cu piciorul şi unul făcut cu inima. Cel care porneşte în
aceste pelerinaje ajunge să se umple de o bogăţie fără egal. Şi,
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...”În primăvara anului 1958 recomandam tuturor iubitorilor de
muzică şi chiar profesioniştilor să cunoască drama
compozitorului Ciprian Porumbescu, prin lectura romanului
Cânta la Stupca o vioară...
... de Constantin Ghib
Ghiban. Nici eu, nici
autorul cărţii nu ne-am
am gândit atunci că volumul va necesita o
serie de reeditări. Interesul de care s-aa bucurat cartea în rândul
cititorilor a determinat Editura militară să scoată cea de-a
de patra
ediţie a romanului Cânta la Stupca o vioară”.
vioa
La ediţia a IV-a
scria muzicologul prefaţa de care ne folosim pentru a pune în
pagină date despre care specialiştii nu prea vorbesc în ultimul
timp şi, în tăcerea care există, s-ar
ar putea uita, ceea ce se şi
întâmplă. Despre Ciprian Porumbescu, dar mai ales despre
Constantin Ghiban, nimeni de la USR, filiala Iaşi, nu a mai
scris...
Cânta la Stupca o vioară...este
...este „o amplă monografie a vieţii şi
operei lui Ciprian Porumbescu”, „o veritabilă monografie,
întrucât datele documentare ce au servit autorului drept puncte
de plecare sunt autentice, riguros verificate”, pentru că autorul
„a întreprins o adevărată cercetare muzicologică, spre a
pătrunde multitudinea tainelor legate de nefericita viaţă a
compozitorului”. Ca vechi biograf şi editor al muzicii
compozitorului
ozitorului bucovinean, prefaţatorul mărturisea că „a fost
profund impresionat de seriozitatea şi migala documentă
documentării
scriitorului” şi nu putea „trece
trece cu vedera
veridicitatea
remarcabilă în care a fost surprins eroul lucrării de către
Constantin Ghiban”.
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Un talent care a murit din pricina urmărilor temniţei
habsburgice, dar care doar la 29 de ani a lăsat peste 200 de
lucrări, dovadă a unui remarcabil creator, printre care opereta
Crai Nou, temelia genului liric românesc, Balada – de largă
popularitate prin conţinutul ei de idei şi prin calităţile melodice,
calităţi care se regăsesc şi la restul lucrărilor lui. Seva sănătoasă
a folclorului lor, caracterul larg accesibil, popular, au determinat
locul lor în coruri, operete, romanţe şi piese instrumentale, la
radio, aproape la toare Reuniunile corale săteşti din Ardeal şi
Banat, la Societăţile muzicale din Bucovina, Moldova şi
Muntenia, la toate cercurile studenţeşti, care i-au înscris
lucrările în programele lor.
În lumina unor asemenea aprecieri relevate de viaţă, Viorel
Cosma socotea „romanul biografic al scriitorului Constantin
Ghiban”, binevenit.
Deşi aflat la a patra ediţie, prefaţatorul scrie: „Dar în răstimpul
dintre primele două ediţii, „arcuşul” talentatului autor al cărţii sa frânt pe neaşteptate. După o grea suferinţă, în plină maturitate,
când năzuinţele sale scriitoriceşti începuseră a se împlini,
Constantin Ghiban s-a stins din viaţă.
Rămas singur în faţa cărţii lui Constantin Ghiban, am căutat să
întreprind ceea ce autorul n-a mai avut vreme să înfăptuiască. În
reperare rânduri discutasem împreună pe marginea noilor
documente despre Porumbescu, descoperite în ultima vreme, şi
nu de puţine ori Constantin Ghiban şi-a mărturisit dorinţa de aşi îmbogăţi lucrarea, de a o revedea din punct de vedere stilistic,
de a elimina unele amănunte nesemnificative. N-a bănuit că
moartea era atât de aproape, încât nu va avea nici măcar răgazul
să-şi revizuiască sumar vechiul manuscris”.
Ce a făcut prietenul, prefaţatorul, aflăm tot de la dânsul, a recitit
romanul, şi cu emoţii amplificate, a rezolvat totul „în spiritul
autorului” socotind tot ce a făcut „mai degrabă o muncă
colegială, sincer şi modest omagiu postum adus prietenului
dispărut”.
Că a reuşit, iată o mostră, un fragment din cartea cu postfaţa, p.
256-259:

(...)„Saloanele feeric luminate se umplură de lume – studenţi de
toate vârstele şi de toate graiurile, profesori în frac, studente
drăguţe, domnişoare în crinoline trandafirii...În vestibul,
garderobierele aşezau blănurile scumpe lângă paltoanele roase
ale studenţilor, jobenele şi melonurile lângă şepcile cu
cozorocuri îndoite de ploi ori căciuli de oaie bârsană, fasonate
spre a le ascunde modesta origine.
Deodată, un fior neobişnuit străbătu salonul cel mare. Strauss
zări prin perdeaua transparentă un grup de persoane suind
treptele de marmură îmbrăcate în pluş liliachiu. Desluşi la
mijloc siluieta impunătoare a doamnei Kanitz, gătită într-o
superbă rochie de seară cu trenă. Atunci, Strauss ridică baghetai albă... Când o lăsă în jos, viorile, violoncelele, flautele
revărsară, generoase, unda melodiilor pe sub arcadele gătite de
bal. Ochii tuturor priviră spre balconul unde se afla orchestra.
Ciprian, modest, dar nespus de emoţionat, privea dintr-un colţ,
ascultându-şi valsul cântat de cea mai bună orchestră a Vienei;
se simţea în culmea fericirii. Gându-i aluneca departe...Prin faţa
ochilor treceau, treceau mereu perechi vesele pornite în vals.
-Valsul tău, Cipriane, îi şopti Bîrseanu la ureche. Ciprian
clătină mulţumit din cap. Măi, valsul tău!...Şi se cântă la Viena,
mă! La Viena, de către orchestra lui Strauss...Nu sai în sus de
bucurie? Nu sai? Bine...
-Hai să dansăm, îl îmbie Mihălaş. Dacă-i bal, bal să fie.
Rând pe rând colegii se pierdură în vălmăşeala dansatorilor,
rotindu-se pe sub policandrele înalte.
Auzea tinere fete murmurându-i melodia, le vedea avântându-se
apoi fericite în vâltoarea valsului...
-Dansaţi, tinere domn?
Fata făcu o reverenţă şi aşteptă răspunsul cu un surâs cald
izvorît între buzelele-i de mărgean.
-Cu plăcere, stimată domnişoară, răspunse Ciprian. Fata râse
făcând gropiţe în obraz. Cu stânga, săltă graţioasă mătasea
uşoară a crinolinei, iar dreapta o arcui în sus, aşteptând mâna
partenerului.
-La ce vă gândiţi, tinere domn?
-La multe...şi mai cu seamă la valsul care se sfâşeşte acum...
Fata râse ştrengăreşte, apoi zise:
-Aş vrea să vă prezint prietenelor mele.
Făcură cunoştinţă. Ciprian se văzu înconjurat de patru fete, care
mai de care mai drăguţe şi mai vesele. Le invită la masa lui şi
fetele primiră cu bucurie. Se strecurară prin lume, ferindu-se
discret de fluturările evantaielor. Un grup elegant le tăie calea.
Se opriră. Ciprian, înalt cum era, zări pe desupra coafurilor
parfumate pe Eduard Strauss şi doamna Kanitz.

182

Lohanul nr. 46, decembrie 2018

literatura
-E superb valsul acesta. Are în el o gingăşie, o vigoare cu totul
nouă. Ei bine, e la înălţimea dumitale, domnule Strauss, care,
putem spune pe drept cuvânt, sunteţi un demn moştenitor al
Regelui Valsului. Familia Strauss nu se dezminte...
-Asta înseamnă că în curând voi fi detronat.
-Declini aprecierile mele? O...
-Ele sunt măgulitoare, dar voiam să spun că valsul, valsul
acesta...nu-mi aparţine. E scris de un tânăr din societatea al
cărei bal îl patronaţi.
-De-un tânăr? Se miră înalta doamnă. Ah,SO! Şi cine-i?
Aici Ciprian se făcu mititel, îndemnând pe fete să-l urmeze. Îşi
tăie cărare prin mulţime şi ajunse în salonul alăturat. Bîrseanu,
Pipoş, Mihălaş şi Bucevschi săltară uimiţi capetele.
-Noi singuri, ele singure. Două singurătăţi, fac o prietenie. Sănchinăm un pahar pentru întâlnirea noastră.
-Nu, frate componistule, să trăieşti şi să ne scrii încă vreo mie
de muzici ca asta.
-Băieţi, fetele vor să danseze! Strigă Ciprian. Cele patru perechi
se ridicară vesele de la masă. Tocmai se îndreptau spre locul de
dans, când Bîrseanu îl zări pe Mandicevschi înotând prin lume
şi făcând semne.
-Doamna Kanitz vroieşte să cunoască pe componistul valsului
Camelii.
-Sst... Spune-i că nu m-ai găsit...Te rog... Am să mă simţesc
prost...
-Ciprian, Ciprian...
Era prea târziu. Tinerii se împrăştiaseră printre sutele de
dansatori. Cine să le mai dea de urmă. La mesele mari curgea
şampania în spumă argintie, iar boiernaşii vorbeau demnitarilor
despre bogăţiile Moldovei şi ale Valahiei, despre balurile
Bucureştilor şi ale Iaşului. Orchestra lui Strauss osteni şi fu
invitată să-şi reîmprospăteze avântul pe la mesele pline de
bunătăţi. Orchestra studenţilor sui la balcon. În faţa pupitrului la
care dirijase Strauss, dirija acum Ciprian. Vioiciunea horei
româneşti ridică saloanele în picioare. Pe luciul parchetului
începură să bată tălpile valahilor aprinşi de cântecul viorilor. Se
porniră chiuituri şi strigăte...”Beizadelele” băgară capul între
umeri, intrigaţi de neaşteptata îndrăzneală a celor tineri. Dar ce
le păsa lor, fiilor de mocani şi de mărunţi intelectuali slujbaşi?
Jucau înainte.
Nu sfârşi bine hora, că începu valsul. De cum simţiră primele
acorduri, fiii de boieri porniră să danseze cu duduiţe ale căror
urechi suferiseră groaznic din pricina chiuiturilor neciopliţilor
valahi.
-Zii una de-a codrului! Studenţii se strânseră grămadă în
mijlocul salonului. Strigau şi aplaudau.
Ciprian se întoarse cu faţa spre dănşii, strânse fierbinte trupul
viorii sub bărbie şi lăsă încet arcuşul pe struna cea groasă.
Acordul izbucni întunecat şi profund. Sui o treaptă, apoi încă
una şi încă una. Părea că o ciocârlie iese zbătându-se dintr-o
văgăună şi ţâşneşte către soare. Strauss asculta nemişcat,
încremenit, dansul extraordinar al arcuşului. Vibrau bolţile cu
picturi sobre, candelabrele de cristal... Şi melodia alerga
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scânteietoare, triumfală, ca Dunărea însorită, care, zărind largul
mării, se îndreaptă între acolo buruitoare...
-Aber wunderbar, schon war diese Musik... – se auzi glasul lui
Strauss. Fără să mai aştepte, acesta sui în balcon şi, în faţa
tuturor, îmbrăţişă pe Ciprian. Jos, prin lumea care aplauda cu
însufleţire, fata cu gropiţe în obraz râdea şi plângea totodată de
bucurie”...
Parcurgând filele cărţii, adeseori am simţit în unele replici ale
dialogului prezenţa autorului, şi, parcă ştiind cât de puţin
cunosc cititorii, chiar şi cei din comună cu el despre autor,
prefaţatorul cere îngăduinţa să ni-l „creioneze”, ca să îl
cunoaştem: „Născut la 9 ianuarie 1919, în comuna Şchiopeni
(Huşi, azi comuna Pădureni, satul Văleni, judeţul Vaslui),
Constantin Ghiban a rămas orfan de ambii părinţi din fragedă
vârstă, copilăria petrecându-şi-o printre străini. Cu multe
greutăţi a terminat şcoala primară, după care a urmat liceul din
Timişoara, plătindu-şi taxele, cărţile şi întreţinerea din bani
agonisiţi cu multă trudă. După terminarea liceului s-a înscris la
Şcoala militară de ofiţeri de artilerie din Piteşti, obţinând gradul
de sublocotenent.
Constantin Ghiban a participat la luptele purtate de armata
noastră pe frontul antihitlerist.
Fire sensibilă, dublată de un real talent literar, Constantin
Ghiban începe de timpuriu să scrie versuri, pe care le publică în
diferite reviste. Cotitura politico-socială săvârşită de poporul
nostru în august 1944 i-a deschis noi perspective în creaţie.
Poezii, texte pentru cântece, povestiri, scenete, mici piese de
teatru au început să apară în publicaţiile literare ce sprijineau
talentele în plină dezvoltare. În paginile publicaţiei militare
Educaţia artistică, scriitorul Constantin Ghiban a cântat viaţa
fericită a ostaşului nostru legat de popor”.
Iată, după cele scrise de Viorel Cosma, activitatea literară a lui
Constantin Ghiban desfăşurată alături de cea jurnalistică în
revistele şi ziarele ostăşeşti – Apărarea patriei, Viaţa militară,
Pentru apărarea patriei – două volume de amploare, Flăcăul
din Binţinţi, 330 de pagini, la Editura militară în 1953, şi Inima
lui Horia, care probează talentul epic al autorului, romanul Sub
stelele lui august, în colaborare cu Al. Petrescu, şi volumul de
povestiri închinat eroilor aviatori, intitulat, Vulturi argintii,
rămase în manuscris, pe care nu le-a văzut tipărite pentru că în
ziua de 25septembrie 1959 a murit la Bucureşti.
Alături de aceste lucrări sunt aminite colaborarea lui Constantin
Ghiban cu formaţiile artistice din cadrul armatei –Teatrul
Armatei, Ansamblul de cântece şi dansuri – cărora le-a pregătit
şi pus la dispoziţie lucrările trebuitoare lor, cel mai important
fiind citat libretul operetei Cântecul munţilor de Viorel Doboş,
1949, lucrare care, şi ea, l-a înălţat.
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Cânta la Stupca o vioară reprezintă pentru autor şi prefaţator
cel mai evident succes literar-artistic, fiind menţionat ca
romanul „vieţii nefericite” a lui Ciprian Porumbescu. Romanul
care „a găsit în Constantin Ghiban un condei sprinţar, colorat,
destul de meşter în evocarea unei epoci, a unei atmosfere.
Vioiciunea dialogului, totdeauna cursiv, natural, autentic ca
limbaj, captivează cititorul. Adeseori, replica în romanul Cânta
la Stupca o vioară... are o valoare de document. Pentru cine
cunoaşte corespondenţa şi articolele lui Ciprian Porumbescu nu
este greu să desluşească acest lucru”.
Cunoscător al interesului cititorilor, prefaţatorul se întreabă
„cum şi-a realizat Constantin Ghiban romanul şi, ca un bun
documentarist şi psiholog ce a fost, răspunde prezentându-ne
date dintr-o scrisoare pe care o avea din primăvara 1958 a cărei
conţinut „rămâne semnificativ pentru vastitatea investigaţiei şi
a cercetării întreprinse de autor”: „Ideea romanului s-a născut
probabil în 1939, când am jucat în opereta Crai Nou pe scena
Operei din Timişoara. Eram elev într-a 7-a de liceu. Mi-a plăcut
foarte mult opereta pe care noi am pregătit-o sub priceputa
îndrumare a inimosului nostru profesor Alexandru Tiberiu (azi
cercetător ştiinţific la Institutul de folclor)...Melodiile lui Crai
Nou m-au îndemnat să cercetez tot mai intens viaţa
compozitorului. De-a lungul anilor am reuşit să adun document
cu document. În timp ce mă aflam pe front am scris o bună
parte dintr-o operetă inspirată din viaţa lui Ciprian Porumbescu:
Un sărut la despărţire.
Mai târziu, prin 1952, am început să mă gândesc din nou la
problema Porumbescu. Plănuiam o operetă, dar am renunţat şi
m-am apucat de roman. Am muncit asiduu, căutând să cuprind
cât mai cald, cât mai veridic viaţa lui Ciprian Porumbescu.
Documentarea mea are două ramuri: una scrisă, alta verbală. În
prima categorie intră documentele şi studiile publicate de
Constantin Morariu, Leca Morariu, Ştefan Pavelescu, Valeriu
Branişte, Iracle Porumbescu, M. Gr. Poslusnicu, Viorel Cosma
etc.
După ce am studiat cu grijă toate documentele scrise, am pornit
pe teren:
La Cluj, doamna Cionca – nepoată de soră a lui Ciprian
Porumbescu – mi-a pus la dispoziţie foarte mult material
documentar, printre care şi o parte din jurnalul de zi al
compozitorului. Mi-a povestit multe, am luat notiţe şi am făcut
fotografii. Tot la Cluj este o doamnă de vreo 90 de ani –
doamna Bologa Lucia – care a cunoscut pe CiprianPorumbescu
şi a făcut parte din ansamblul care a reprezentat pentru prima
oară Crai Nou. La Timişoara am luat informaţii preţioase de la
Ştefan Pavelescu (profesor) şi de la doamna Nina Koch –
născută Cionca – strănepoată a lui Ciprian Porumbescu. La
Bucureşti m-am bucurat de sprijinul domnilor Ciprian Raţiu,
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Tiberiu Brediceanu şi al domnului profesor Gh. Cardaş. La
Braşov – la Sehei, la liceul Şaguna etc., etc. La Suceava, la
Ilişeşti, la Stupca am colindat îndelung şi am bătut şi la multe
porţi. Bătrânii satelor, preoţii, membri ai fostei societăţi
„Ciprian Porumbescu” mi-au procurat foarte mult material
documentar. Am fost la Stupca în martie, când totul e înflorit,
când parcă şi pomii cântă. Am văzut locurile copilăriei, codrul
pe care mi l-am imaginat aşa cum era atunci, parcul, conacul,
locul fostei colonii de lăutari, şcoala din Ilişeşti, am căutat casa
lui Gorgon, cărarea pe care venea tânărul îndrăgostit în urmă cu
ani. La Suceava am văzut casa în care a locuit în mahala, liceul,
tot...”

Aceasta este „Odiseea” – cum o numeşte Constantin Ghiban –
al muncii sale pentru crearea romanului Cânta la Stupca o
vioară..., spune Viorel Cosma, după ce ne-a prezentat aceste
crâmpeie-scrisoare şi declară „este emoţionantă dragostea
autorului pentru compozitor. Dar mult mai puternică rămâne
imaginea seriozităţii şi migalei cercetării întreprinse de
Constantin Ghiban ce se dovedeşte astăzi a nu fi fost
zadarnică”.
Cât mă priveşte, în tăcerea ultimilor ani, mai ales cu privire la
compozitor şi autorul cărţii, rămânem recunoscători
prefaţatorului care ne-a dezvăluit ceea ce n-am fi ştiut despre un
conjudeţean – Constantin Ghiban – care are, totuşi o operă, dar
nu l-am întâlnit pomenit nici în revistele din judeţ sau din ţară,
nici pe gardul de la Copou unde fac spectacol de versuri şi
proză prieteni de tot felul, marca USR- Iaşi...
Veste bună, în satul care până în 1968 s-a numit Şchiopeni,
Huşi, locul de naştere, nu ştiu din a cărui iniţiativă, există un
monument pe care se citeşte „Constantin Ghiban - Văleni, 9
ianuarie 1919-25 septembrie 1959”, 59 de ani acuşi de la deces,
semn de cinstire a înaintaşilor, a unui scriitor ale cărui operă
trebuie căutată, citită şi, poate, actualizată...

Lohanul nr. 46, decembrie 2018

literatura
Poetul Mihai Eminescu era fascinat de civilizaţia
geto-dacică
dacică şi a fost printre primii intelectuali
români care a încercat ”restaurarea” originii
dacice abandonată de Şcoala Ardeleană în
detrimentul
trimentul demonstrării originii latine şi
descendenţei romane a poporului român
“Specialişti în eminescologie spun că Eminescu a avut o
pasiune ascunsă şi stranie pentru civilizaţia dacică. Mai
mult decât atât, aceştia spun că au existat coincidenţe
coinciden stranii
care ar scoate în evidenţă o legătură mistică între poet şi
strămoşii săi.

E

minescu şi dacii. În afară de câteva poezii şi afirmaţii în
legătură cu strămoşii său, marele poet botoşănean nu
părea să aibă o afinitate deosebită faţă de acest subie
subiect şi
nicio înclinaţie aparte. Cu toate acestea, sunt specialişti care ssau ocupat de acest subiect, printre care şi unul dintre cei mai
importanţi eminescologi, Lucia Olaru Nenati, scriitoare şi
publicistă, doctor în filologie, promotor cultural şi membră a
Uniunii Scriitorilor din România.
Aceasta crede că există o legătură mistică, transcedentală, între
marele poet şi daci. Publicista spune că de-aa lungul timpului au
avut loc ”coincidente tulburătoare”, care au scos la iveală o
latură şi o pasiune necunoscută
scută a poetului Mihai Eminescu.
Eminescu, poetul pasionat de daci
Poetul Mihai Eminescu era fascinat de civilizaţia geto
geto-dacică şi
a fost printre primii intelectuali români care a încercat
”restaurarea” originii dacice abandonată de Şcoala Ardeleană în
detrimentul
trimentul demostrării originii latine şi descendenţei romane a
poporului român. Acest aspect şi aceste concepţii ale poetului
sunt mai puţin cunoscute şi nu au fost tratate nici măcar de
biografii săi. Practic nici prietenii, nici rudele sale, care au lăsat
lăsa
mărturii nu vorbesc de această pasiune misterioasă a poetului
pentru geto-daci.
Specialiştii spun însă că au dovezi, că Eminescu era un pasionat
de daci. În primul rând totul ar fi început la Cernăuţi acolo unde
a fost elev de gimnaziu. ”Este cunoscut fa
faptul că Mihai
Eminescu a fost atras de la începuturile sale poetice de
fascinaţia miturilor străvechi autohtone, că pana sa a exersat
îndelung asupra acestei teme, nu numai în virtutea atracţiei
mitului romanticilor în general, ci şi dintr-oo pornire a sa
profundă, particulară.
Astfel el, cunoscând desigur texte apărute în epocă, precum, de
pildă, conferinţa lui Haşdeu «Perit-au
au dacii», ca şi scrierile pe
această temă ale lui Bolintineanu, Alecsandri, Asachi, va fi citit
desigur geografia grecului Strabon, ceea ce i--a permis să-şi
contureze un topos mental al străvechimii noastre.
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În afară de aceste surse deja larg acreditate, se mai poate adăuga
şi aceea provenită din legătura elevului cernăuţean care a fost
Eminescu cu profesorul său de istorie Ernst Rudolf Neubauer,
scriitor, autor de cărţi, poezii, studii, basme, despre care cel care
s-aa aplecat asupra personalităţii sale, germanistul Horst Fassel,
susţine că ar fi fost primul care a putut să desfăşoare în faţa
ochilor avizi ai învăţăcelului său fascinaţia lumii vechi a Daciei
despre care profesorul s-aa pronunţat în numeroase rânduri”,
precizează Lucia Olaru Nenati. Totodată cercetătoarea scoate la
iveală faptul că multe dintre temele eminesciene erau inspirate
de concepţiile despre viaţă şi moarte ale dacilor
daci
şi ale
zalmoxianismului.
”Motivul răului cinic, disperarea de-aa trăi într
într-o lume dominată
de rău ce va prefigura culmile disperării cioraniene, cinismul
imposturii mereu biruitoare asupra autenticului, boală eternă,
toate le vom găsi în acest areal al dacismului, în care
convieţuiesc, alături de măreţia şi demnitatea gloriei, chiar şi
atunci, sau mai ales atunci când refuză umilinţa, alegând calea
morţii, pentru daci eliberatoare”, adaugă Lucia Olaru Nenati.
Totodată au fost identificate şi poezii în care
ca apar acest gen de
motive şi preocupare pentru daci, precum ”Genaia”,
”Miradoniz”, ”Memento mori”, ”Sarmis”, ”Gemenii”,
”Rugăciunea unui dac”.
Eminescu a locuit deasupra unei case dacice
O serie de specialişti şi oameni de litere sunt de părere că
pasiunea
ea lui Eminescu pentru daci nu este întâmplătoare,
existând o legătură mistică între acesta şi strămoşii săi.
Eminescologul Lucia Olaru Nenati spune de exemplu că pe
frontispiciul bisericii Sfântul Gheorghe din Bucureşti se află
culmea un fragment din poemul
ul ”Rugăciunea unui dac”.
Cu toate acestea cea mai tulburătoare concidenţă, din acest
punct de vedere, spune Lucia Olaru Nenati, a avut loc la
Ipoteşti, locul unde poetul a copilărit. Mai precis, în anii ’70,
Lucia Olaru Nenati era muzeograf la Muzeul Memorial
Memo
Ipoteşti
şi a demonstrat că aceea casă care era prezentată turiştilor drept
casa lui Eminescu era amplasată prost, fiind construită tocmai în
1935.
Totodată specialistul a arătat locul exact unde se afla casa veche
a familie Eminovici. Obiectivul a fost
st relocat şi au fost făcute
săpături arheologice în zona fundaţiei, vechii case a familiei
Eminovici. Săpăturile au fost efectuate de profesorul Paul
Şadurschi, atunci director al Muzeului Judeţean Botoşani,
arheologul Liviu Şovan.
La un moment dat printree ruine, povesteşte Lucia Olaru Nenati,
a avut loc o descoperire uimitoare. Exact sub casa familiei
Eminovici, pe acelaşi amplasament, arheologii au dat de
resturile unei case geto-dace,
dace, după cum arăta şi inventarul
arheologic descoperit. Mai mult decât atât,
at sub atenansa, anexa
locuinţei în care dormea copilul Mihai Eminescu, era o vatră
dacică.
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”Degajând locul cu atenţie însutit sporită, am avut surpriza să
vedem că ceea ce găsisem săpând în cu totul alt scop decât se
face de obicei o săpătură arheologică,
ă, era o vatră traco
traco-dacă
identificată ca atare de directorul arheolog pe care erau
fragmente de vase antice.

medităm pe marginea unei asemenea coincidenţe
coi
precum aceea
că el, creatorul şi întemeitorul unui construct mitologic dacic
aşezat la temelia existenţei noastre istorice, a dormit în copilăria
lui pe temelia unei aşezări dacice superbe care
care-i va fi trimis în
vise efluvii semnificatoare”, arată Lucia Olaru Nenati.

Aşadar, prin deschiderea unei alte casete la 25 metri sud
sud-est de
colţul din stânga al muzeului, pe traseul unui şanţ de 0,35 m
adâncime la un nivel ni s-aa revelat existenţa unui strat de
lipitură de lut ars, cu bucăţi de chirpic având imprimate urme
ale unor elemente de construcţie din lemn, urme de cenuşă şi
cărbune, printre care se aflau şi numeroase fragmente ceramice.

O legătură aparte între Eminescu şi civilizaţia dacică vede şi
academicianul Mihai Cimpoi, critic, istoric literar şi
eminescolog. ”Întâlnirea eului eminescian cu centrul energetic
interior care înfăţişează arhetipul Daciei este una esenţială
es
de
ordin existenţial: el se relevă sieşi, asistat de «oglinda» fiinţei ei
mitoistorice. Sinele adânc al poetului se identifică dacului, iar
Dacia este mai mult decât Italia lui Goethe… decât Grecia lui
Holderlin, sau India lui Schlegel şi Novalis.

Ducând obiectele la muzeul de istorie, ele au fost studiate,
curăţate, tratate corespunzător şi reconstituite de restauratori.
Aşa a apărut concluzia că pe traseul şanţului a fost surprinsă o
locuinţă de suprafaţă din vremea provinciei romane Dacia,
aparţinând culturii carpice din secolele
ecolele II
II-III e.n.,
corespunzătoare celui de-al
al doilea nivel de locuire din
cunoscuta aşezare de la Medeleni Cucorăni”, povesteşte Lucia
Olaru Nenati.
Printre obiectele găsite în locuinţa dacică se număra şi o căţuie
dar şi o amforă proabilă de provenienţăă romană ajunsă fie prin
pradă, fie prin schimburi comerciale la carpii care au locuit în
aceea zonă. De altfel, şi arheologul Liviu Şovan confirma
existenţa unei locuinţe dacice, sub casa familiei Eminovici de la
Ipoteşti.

Dacia eminesciană ţine de prezentul fiinţei, iar lumea dacică
este pentru Eminescu o lume care îşi întemeiază ea însăşi
propria fiinţă. Aşadar, există un model al Daciei, un orizont
intraistoric şi filozofic, ca imagine sintetică a Întregului”, arăta
Mihaii Cimpoi, citat din lucrarea lui Vlad Zbîrciog, ”Mihai
Cimpoi, sau dreapta cumpănă românească”.”
SURSE:
http://adevarul.ro/locale/botosani/legatura-mistica
mistica-mihai-eminescu-daci-s-adescoperit-casa-copilariei-poetului-ipotesti-urma
urma-sapaturilor-arheologice1_55940286cfbe376e35c29905/index.html

România e prada minciunii
inciunii disciplinate
(Mihai Eminescu, Manuscrisul 2.264)

”În vederea reconstituirii cât mai
ai exacte a Casei memoriale
Mihai Eminescu de la Ipoteşti, în primăvara anului 1976 se
efectua, sub conducerea lui Paul Şadurschi, un sondaj
arheologic, pentru dezvelirea temeliei vechii case a
Eminovicilor. Cu această ocazie s-au
au descoperit resturile unei
locuinţe dacice de suprafaţă datând din sec. II
II-III d. Chr.,
inclusiv fragmente dintr-o amforă romană.
În ce priveşte apartenenţa culturală şi etnică, toate elementele de
care dispunem permit atribuirea aşezării de la Ipoteşti populaţiei
dacice semnalată de altfel şi în apropiere prin descoperirea altor
aşezări, în punctul «La Luncă» sau «La Cucorăni», în punctele
«Vatra satului» şi «Medeleni»”, preciza Liviu Şovan.
Descoperirea a aprins numaidecât imaginaţia poeţilor şi
jurnaliştilor din aceea perioadă. Dee exemplu acestei descoperiri
i-aa fost dedicat un articol în Flacăra prin care se vedea o
legătură între Eminescu şi vatra dacică. Apoi poetul George
Tomozei publică o poezie, ”Istoria unei amfore”, în care
sugerează aceeaşi legătură transcedentală dintre poet şi
strămoşii săi prin vatra dacică, simbol magico-religios
religios din cele
mai vechi timpuri.
În urma acestor descoperiri, specialistul Lucia Olaru Nenati,
crede că a existat o legătură mistică între Eminescu şi civilizaţia
dacică, creaţiile sale referitoare la această populaţie nefiind
întâmplătoare. ”Iată deci cum în destinul eminescian tangenţele
dintre mit şi real continuă sinuos şi tulburător, dincolo de
graniţele vieţii pământeşti şi cum semne stranii ne îndeamnă să
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Unul din relele culturii în străinătate și mai ales a
acelei culturi care în doi sau trei ani, adesea în mai puțin,
pu
galopează prin facultatea juridică, este că tinerii iau în mod
absolut ceea ce li s-a
a predat în mod relativ numai.

C

utare teză e pentru ei absolut adevărată pentru că
profesorul a susținut-o,
o, cutare adevăr e absolut statornic,
pentru că cutare carte franțuzească
țuzească sau nemțească zice
așa.
șa.
Despre
judecată
proprie
nici
vorbă.
Pe când în fericita și-ntr-adevăr
adevăr neîntrecuta anticitate grecogreco
romană școala era o gimnastică a minții omenești, adecă o
continuă și roditoare dezvoltare a inteligenții proprie, tinerii
noștri
ștri cred a fi oameni mai mari cu cât mai multe coji de gândiri
străine
ine au grămădite nemistuite în cap, cu cât mai pu
puțină
cugetare proprie au. Pentru țările respective, în cari tinerii învață
carte, nenorocirea nu-ii tocmai mare. Lucrurile ce se predau sunt
rezultate ale unei culturi vechi și continuitive, încât în
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momentul în care se predau se și potrivesc sau cc-o stare actuală
de lucruri sau c-un
un viitor foarte apropiat la care na
nația aspiră.
Dar oare e tot astfel la noi? Să luăm un singur caz. Cum se
predă și cum știu oamenii la noi dreptul roman? Astfel cum ll-au
avut romanii? Astfel cum l-am
am avut noi cu modificările aduse
de bizantini, cunoscut prin suta a XVI și a XVII până mai
alaltăieri sub numele de pravilă împărătească? Defel. Se predă
dreptul roman așa
șa cum el au fost admis, modificat și înțeles de
spiritul popoarelor germanice.
Și tot astfel e cu toate disciplinele dreptului. Lipsa de judecată
în materia aceasta e atât de mare încât am auzit vorbindu
vorbindu-se în
Senat și Cameră despre principii eterne și nestrămutate de drept.
Deie-ni-se voie a spune că această eternitate nestrămutată
estrămutată e un
moft. Acele principii, așa-numite
numite eterne, nu sunt juridice, ci
morale. Cine voiește să se convingă n-are
are decât să deschiză
Coranul, Evanghelia, Drumul spre Virtute a lui Lao
Lao-Tse, cărțile
budiste, și va vedea că acele eterne principii sunt identice la
moraliștii
știi de origine foarte deosebită și din timpi foarte
deosebiți. Dreptul însă – după natura sa – e pozitiv, adecă
stabilit de oameni după natura lor individuală, după scopurile ce
urmăresc, după nevoile cu cari au a se lupta, după timp și
împrejurări și, asemenea individelor, scopurilor, nevoilor,
timpului și împrejurărilor, dreptul adevărat e supus unei
necontenite mișcări, e trecător.
C-un cuvânt științele de stat și cele juridice nu sunt, asemenea
astronomiei, matematicei, mecanicei, științe
țe absolute, ci istorice
și cazuistice oarecum. Pentru o stare de lucruri date ele au un
sistem dat. De aceea ele trebuiesc predate și învățate în mod
genetic, arătându-se cum o stare de lucruri s-aa dezvoltat dintr
dintralta și o teorie dintr-alta, ceea ce la astronomie de ex. ar fi un
lucru cu totul de prisos. La științele istorice, adevărul stă nu în
ceea ce sunt astăzi în cutare punct al pământului, ci în
consecțiune,
țiune, în seria de întâmplări cari au premers.
Deci aproape tot bagajul droaii de juriști
ști cu care se împle în
fiece an înapoiata noastră țară nu e de nici o treabă, căci d-nia
d
lor, în loc să fi-nvățat
țat a potrivi legile cu țara, vor, din contra, să
schimbe țara dată, obiect al naturii greu de strămutat, cu istoria
și gintea ei, după legi cari s-au născutt din alte stări de lucruri,
adaptate unor alte împrejurări.
Ei, bine, această minimă sumă de cunoștinți
știnți despre raporturile
juridice dintr-o țară străină e la noi alfa și omega a întregei
înțelepciuni
țelepciuni politice. Această adevărată ignoranță, pe lângă ceea
ce trebuie să știe un om de stat, respiră la noi din presă, din
discuții
ții parlamentare. Se vorbește atâta despre civilizațiunea
noastră. Cu toate astea nu există țară în lume – neesceptând
Serbia, Grecia, poate chiar Bulgaria – în care să se citească mai
puțin decât la noi în țară. Întrebe cineva bunăoară câte
exemplare din Dicționarul
ționarul etimologic al lui Cihac ss-a vândut în
România, câte exemplare din cartea lui Rosler sau a lui Jung,
câți
ți abonați au foile literare? Câte exemplare ss-a petrecut din
Istoria lui Bălcescu sau din colecția
ția de Documente a lui E.
Hurmuzache? Se vor afla cifre ridicole pentru un stat de cinci
milioane de locuitori, pentr-o nație
ție de aproape zece milioane.
Alfa și omega tuturor lucrurilor rămân advocații și pace.
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ul despre tot ce atinge țara, poporul și
O ignoranță grea ca plumbul
lumea-ntreagă
ntreagă apasă toate spiritele. Niciuna din breslele și
tagmele de cultură ale vechei Românii n-au
n
putut rezista erei
înnoiturelor și importului de legi încurcate din toate colțurile
lumii.
Și câtă avere națională s-au
au cheltuit pentru acest nimic?
S-ar putea zice că România și-aa preschimbat pătura cea mai
roditoare a pământului, milioane de chilograme de grâne,
produsă de o grea muncă omenească, pe cuvinte de
deșerte, pe
fraze stereotipe, pe-un raționalism
ționalism insipid și cosmopolit, cari
acestea formează astăzi averea unică a acelei clase de cârciocari
ce trăiește
ște din traficul zilnic al frazei, cheltuită în moneta mică a
profesiilor de credință,
ță, a articolelor de fond, a discuțiilor
parlamentare, a pledoariilor la tribunale.
ale.
Vlad Țepeș, Lăpușneauu, Mihnea cel Rău sau Aron Vodă erau
asupritori stăpâni, dar stăpânirea lor era tiranică, nu rușinoasă.
ru
Acum însă România are rușinea
șinea de-a
de
geme sub jugul
cârciocarilor, a oamenilor a căror breaslă, meșteșug,
me
meserie
este ca să prefacă negrul în alb și albul în negru, de-a
de arăta că
ce-i strâmb e drept și ce-ii drept, strâmb; România e prada
minciunii disciplinate și, pentru corifeii și reprezentanții
minciunii, se face totul în țara aceasta și toate ramurile vieții
publice îi sunt aservite. Cu puține
ține deosebiri, caracterele acestei
nouă clase domnitoare sunt: incapacitatea, prostia, neștiința.
ne

„Creaturi fără principii, fără umbră de
cultură, avînd numai instincte rele, jucînd
pe reprezentanţii voinţei suverane a
ţării…”
Fragment
ment din articolul ««Studii asupra situaţiei»,
de Mihai Eminescu apărut în «Timpul»,
«
în februarie 1880

„Orbit trebuie să fie acel guvern care nu-şi
nu dă seamă de
simptomele
omele politice ale acestei stări bolnăvicioase de lucruri.
În toate unghiurile României se formează grupuri de
nemulţumiţi cu mersul actual al lucrurilor.

S

înt deosebite numirile ce aceste grupuri adoptă; un lucru
însă le este comun tuturor: sentimentul de indignare şi de
exasperare de cele ce se petrec zilnic. Şi această indignare
nu e decît prea justificată. Ruşine chiar trebuie să-i
să fie unui
român cînd se pronunţă numele obscure a acelor naturi
catilinare cari formulează voinţa statului său în paragraf
paragrafe de
legi, indignate cată să simţă cînd vede creaturi fără principii,
fără umbră de cultură, avînd numai instincte rele, jucînd pe
reprezentanţii voinţei suverane a ţării. Nimeni nu întreabă dacă
dacăşi ţin făgăduinţele ce le-au
au făcut înainte de
de-a fi aleşi; nimeni nu
întreabă pe ce cale a fost cu putinţă ca asemenea oameni să iasă
la suprafaţă, nimeni nu-şi
şi dă seama cum această populaţie
flotantă a României, fără legături cu pămîntul şi cu neamul ţării,
fără identitate de interese cu clasele productive şi pozitive
pozit ale ei,
a putut să devină elementul domnitor în România.
Am văzut cu înlesnire ce unitate e în caracterul civilizaţiei
noastre de azi, cum ca consistă curat în păzirea formelor

Lohanul nr. 46, decembrie 2018

literatura
esterioare ale culturii apusene, lipsită de orice cuprins real. S
S-ar
putea zice că aluatul din care se frămîntă guvernanţii noştri e
acea categorie de fiinţe fără avere, ştiinţă de carte şi consistenţă
de caracter, acei proletari ai condeiului din cari mulţi abia ştiu
scrie şi citi, acei paraziţi cărora nestabilitatea dezvoltării noastre
interne, defectele instrucţiei publice şi golurile create în
ramurile administraţiei publice prin introducerea nesocotită a
tuturor formelor civilizaţiei străine, le-au
au dat existenţă şi teren
de înmulţire; aluatul e o populaţie flotantă a cărei patrie
pa
întîmplătoare e România şi care, repetînd fraze cosmopolite din
gazete străine, susţine, cu o caracteristică lipsă de respect pentru
tot ce e într-adevăr
adevăr românesc, că aceste clişeuri stereotipe
egalitare, liberschimbiste, liberale şi umanitare, acest bagaj al
literaţilor lucrativi de mîna a treia, aceste sforăitoare nimicuri
sînt
cultură
naţională
sau
civilizaţie
adevărată.
N-are cineva într-adevăr
adevăr decît să deschiză o teză de licenţă, ssasculte prelecţiuni la universităţi – esceptăm pe cele de
matematică – să citească ziare şi broşuri, să citească proiecte şi
paraproiecte de legi din Cameră, s-asculte
asculte discuţii în Adunări şi
se va convinge că o numeroasă, foarte numeroasă clasă de
oameni, nu-şi
şi întrebuinţează mintea la nimic alta decît la
reproducerea de vorbe din cărţi străine, că propria muncă
intelectuală se reduce la nimic.(…)
Cu bugetul în mînă, mai ales cînd este augmentabil în infinit, ţii
majoritatea în mînă si sistemul constituţional, sistemul
controlului se reduce la o iluzie copilărească. E pprea adevărat că
această conştiinţă individuală, maltratată în toate chipurile şi
supusă unei sistematice corupţiuni face reacţie, tresare mai cu
putere cînd îi pui cestiunea de moarte şi de viaţă. Astfel cu
articolul 44 al Tractatului de la Berlin, care nu era numai o
cestiune de încetăţenire, ci era de-aa dreptul declararea României
în teritoriu neutru, colonizabil cu toate semninţiile. Nu putem
tăgădui că ţara se cutremură de spaimă la perspectiva deschisă
de acel articol, care americaniza pe deplin teritoriul
riul nostru”.

pierdem chiar mai mult decât atâta, încrederea în trăinicia
poporului român.
În viaţa sa îndelungată, niciodată poporul român nu a fost la
înălţimea la care se află astăzi, când cinci milioane de români
sunt uniţi într-un
un singur stat. Mihai Viteazul a izbutit să
împreune sub stăpânirea sa trei ţări şi să pregătească întemeierea
unui stat român mai puternic. A fost însă destul ca Mihai
Viteazul să moară pentru ca planul urzit de dânsul să se
prăbuşească. Statul român de astăzi a trecut însă prin mai multe
zguduiri şi rămâne statornic, fiindcă are două temelii: conştiinţa
românilor şi încrederea
ncrederea marilor naţiuni europene.
Dacă vom câştiga de trei ori atât pământ pe cât avem şi vom
pierde aceste temelii, statul român, fie el oricât de întins, va
deveni o chestiune trecătoare, iar dacă ne vom păstra temeliile
de existenţă socială, Rusia ne poate lua ce-i
ce place şi pierderile
ne vor fi trecătoare. Astăzi e dar timpul ca să întărim, atât în
români, cât şi în popoarele mari ale Apusului, credinţa în
trăinicia poporului român. Rusia voieşte să ia Basarabia cu orice
preţ: noi nu primim niciun preţ.. Primind un preţ, am vinde; şi
noi nu vindem nimic!
Guvernul rusesc însuşi a pus chestiunea astfel încât românii
sunt datori a rămânea până în sfârşit consecuenţi moţiunilor
votate de către Corpurile legiuitoare; nu dăm nimic şi nu
primim nimic. Românul care ar cuteza să atingă acest principiu
ar fi un vânzător. Mihai Eminescu, Timpul, 10 februarie 1878

Vasilica Grigoraş – Raftul cu cărţi
din Librăria Nirvana (Vaslui)
Valentina LUPU - Vaslui

Basarabia și rușii – Un articol document
scris de Mihai Eminescu

Chestiunea retrocedării Basarabiei cu încetul ajunge a
fi o chestiune de existenţă pentru poporul român. Puternicul
împărat Alexandru II stăruieşte să câştige cu orice preţ
stăpânirea asupra acestei părţi din cea mai preţioasă parte a
vetrei noastre strămoşeşti.
nţelegem pe deplin această stăruinţă, deoarece, la urma
urmelor, pentru interesele sale morale şi materiale, orice stat
face tot ce-i stă în putinţă: Rusia este
te o împărăţie mare şi
puternică, iară noi suntem o ţară mică şi slabă; dar dacă ţarul
Alexandru II este hotărât a lua Basarabia în stăpânirea sa, pentru
noi, Basarabia e pierdută. Dar dacă ne dăm bine seama, nici nu
e vorba să pierdem ori să păstrăm Basarabia:
abia: vorba e cum o
vom pierde ori cum o vom păstra.

Î

Nenorocirea cea mare ce ni se poate întâmpla nu este că vom
pierde şi rămăşița
ța unei preţioase provincii pierdute; putem să
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O parte din opera scriitoarei Vasilica Grigoraş (profesoară
(pr
şi bibliotecară în municipiul Vaslui, actualmente pensionară) se
află pe rafturile Librăriei NIRVANA. În ultimii patru ani,
autoarea a publicat 8 volume de proză (jurnal de călătorie şi
critică literară) şi poezie, poezie pentru copii, poeme de
inspiraţie
spiraţie japoneză (haiku, senryu, tanka). Volumele de tanka
sunt în ediţie bilingvă (română-engleză),
engleză), în traducerea excelentă
a jurnalistei Alina Lavinia Grigoraş, fiica autoarei.
Cine este Vasilica Grigoraş? Un răspuns la această
întrebare găsim la cei care i-au
au citit cărţile şi şi-au
şi
exprimat un
punct de vedere asupra acestora. Printre aceştia se află oameni
de litere, personalităţi culturale din ţară şi din diaspora.
Feedback-ul
ul primit de la domniile lor este unul pozitiv. Pentru a
ilustra această afirmaţie
aţie voi menţiona câteva comentarii,
aprecieri: „Pe
Pe lângă descrierile de fineţe şi de mare rafinament
artistic dăruite peisajului geologic, autoarea va „capta” în
memoria proprie şi a timpului numeroase aspecte din viaţa,
activitatea şi comportamentul oamenilor,
oam
din tradiţiile
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ancestrale ale băştinaşilor maori, dar şi ale populaţiei
europene şi asiatice care a „invadat” acest spaţiu.
spaţiu.” (Petre
Coropceanu – Odă prieteniei: jurnal de călătorie în Noua
Zeelandă, Bucureşti, Editura Oscar Print, 2015)
„Fără discuţie,
cuţie, Vasilica Grigoraş îşi află locul între
cei doar o mînă de autori cu talent evident pentru acest poem
hîtru fără a fi veninos - senryu.” Corneliu Traian Atanasiu –
Starea Vremii azi, senryu, Iaşi, PIM, 2016

„Volumul
Volumul de faţă se înscrie într
într-o pledoarie concretă
pentru literatura pentru copii de calitate, cu exigenţe artistice
generale şi educative specifice.. Autoarea a demonstrat prin
volumele publicate o certă vocaţie poetică, sensibilitate faţă de
marile întrebări şi sensuri ale existenţei, un excelent spirit
ludic, demonstrat în versurile pentru copii şi nu numai. ”
(Georgeta Petre - „Pui
Pui de pasăre măia
măiastră”, versuri pentru
copii, Iaşi, PIM, 2018)
Toate aceste aprecieri le merită din plin Vasilica
Grigoraş, poeta, pentru care „Poezia este un monolog interior, o
căutare de sine, o evadare din labirintul vieţii, e amintire şi
visare. Este un mod de a sta de veghe, o cale de a te reinventa;
te descoperi pe tine însuţi pentru a te dărui celorlalţi, spunând
ceea ce nu ai îndrăzni să spui altfel.”

Gheorghe Clapa – Cristale de gând
Prof. dr. ing. Avram D. TUSOSIE,
Prof. Mirela VOICULESCU,
VOICULE
Colegiul Agricol
,,Dimitrie Cantemir” din Huși

„Am parcurs volumul structurat inedit în cele opt
părţi, cu onoarea şi atenţia pe care o merită munca de creaţie
şi cunoaştere a valorii cuvântului scris, tandru atins nu numai
de pana inimii dar şi de seninătatea şi echilibrul interior al
autoarei, Vasilica Grigoraş.” – (Ana Urma - Doar cu pana
inimii, tanka, (ediţie bilingvă), Iaşi, PIM, 2016)
„Aceste evocări sunt bogat documentate, cu străduinţă
laborioasă de cercetător şi scrise cu condei sigur, alert şi
vizibil profesionist.” (Georgeta Petre – Izvoare nesecate –
însemnări despre oameni şi cărţi”, Iaşi, PIM, 2016)
„O
O capodoperă a acestui tip de poem [haiku] este
poemul Vasilicăi Grigoraş: steagul arborat / de florile mărului
- / speranța în plop.” (Corneliu
Corneliu Traian Atanasiu – Ninge peoglinda lunii, haiku, Iaşi, PIM, 2017)
„La fiecare aplecare
lecare asupra cărţii descoperi noi şi noi
valenţe ale poemelor, alte tainice împletiri de stări, sentimente,
într-oo gamă largă de nuanţe, împresurate de lumină ori
cufundate în umbrele eului liric.” (Elena
Elena Ciubotaru - Ochi în
ochi cu luna, Tanka şi pentastihuri (ediţie bilingvă), Scripta
manent, Napier (NZ), 2017)
„Poeta Vasilica Grigoraş merită descoperită, înţeleasă şi
însuşită ca meşter desăvârşit şi un deschizător de apetit spre
poezie şi universul ei misterios, tămăduitor şi înălţător către
divinul infinit al cunoaşterii.” (Ben Todică - O corabie la timp
potrivit, versuri, Iaşi, Editura PIM, 2018)
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Istoricul profesor Gheorghe Clapa scrie o carte de amor
femenin, intitulată ,,Cristale de gând”.
”.
Numai G. Călinescu în Cartea Nunții
Nun și Constantin
Colonașș în cartea Căsătorii șiI.Biberi, în Eros, îl pot ajunge.
George Enescu vizitând Hușul,
șul, în 1916, însoțit de
Regina Maria (Mama răniților)
ților) a ținut un concert de vioară la
Teatrul – Cinema, din Huși,
și, unde după o vizită la Școala
Viticolă și o degustare cu licorile Hușilor, din vinoteca școlii,
prezentată dee ilustrul director Gheorghe Ghiorghiu, a continuat
cu romanța Iubesc femeia și ținând un scurt discurs cu frumoase
cuvinte emoționante,
ționante, adresate hușenilor, ,,
,,care stăpânesc o
podgorie fermecătoare și cu vinuri seducătoare.
Încheie concertul cu mari cuvinte,
cuvint traduse de marele
scriitor de filme, D. I. Sucheanu, astfel:
,, Dumnezeu când a făcut lumea a fost cam de toate,
artist a fost însă, numai când a creat femeia, muzica și vinul –
cele trei virtuți ale omenirii.”
Eu așș fi intitulat celebra carte cu titlul ,,Antologia
amorului omenirii”, cum și este prin miile de citate, din cele
331 de pagini din autori și scriitori celebri.
,,... i s-au
au închinat cele mai înalte imnuri de slavă,
cele mai numeroase capodopere ale artei și literaturii, pentru
că ea (n.n. femeia) împărtășește
șește și înaripează oamenii, le dă o
bucurie nemăsurată de viață
ță și îi ajută să realizeze lucruri
nebănuit de mari”. Aristotel
,,Dragostea și femeia, ca orice floare, au nevoie de
aer, lumină și soare, ca să își arate întreaga splendoare...”
splendoare
Schopenhauer
Frumusețea
țea feminină este reprezentată de zeița Afrodita,
născută din spuma mării, a fost și soția lui Ares, zeul
războiului. Protectoarea căsniciei era Hera, soția
so lui Zeus. Tyhe
sau Fortuna era femeia legată la ochi care împăr
împărțea bunurile cu
o mână iar cu cealaltă ținea cornul abundenței. Zeița victoriei
era Nike.
Artemis sau Diana, zeița
ța vânătorii sau a căsniciei, ea
fiind geamănă cu Apollon, zeul luminii și artelor.
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Simbolul
înțelepciunii
țelepciunii
este
reprezentat
de
Athena/Minerva, născută dinn capul lui Zeus, crăpat de dureri de
zeul Hefaistos, fiind în același
și timp și zeița umorului. Zeița
tinereții feminine era Hebe.
La romani, Venus reprezentă prin nurii femeie
femeiești,
prototipul grațiilor
țiilor și frumuseții feminine, corespunzând
Afroditei.
Napoleonn vedea femeia în idealul său astfel: ,,...
,,...femeia
frumoasă place ochilor, una bună inimii, una e giuvaier, alta
comoară”.
,,Cine poate citi inima unei femei?”
?” (W. Shkespeare);
,,Dumnezeu
Dumnezeu a făcut femei frumoase că sa îmblânzească
oamenii” (A. Voltaie);
,,În
În inima unei femei se oglindesc cu grație
gra cele mai
dulci și nobile sentimente ale umanității”” (C. Boliac);
,,Ființa cea mai artistică este femeia”” T. Arghezi);
,,Viitorul țării îl țese femeia” (Carmen Sylva);
,,Trei tipuri de nebuni sunt: bărbații
ții în or
orgoliu, fetele în
dragoste și femeile în gelozie”” (W. Goethe); ,,,,La geneza
fiecărui lucru se află
și femeia care
este cea mai
metaformizată ființă a Universului”” (Petre Chiva
Chiva-Coadă); ,,La
originea marilor lucruri se află femeia”” (Alphonse Lamartine);
s ,,Femeia
Femeia iubită este întotdeauna un înger și cea mai
nobilă din societate” (M. Kogălniceanu); ,,Soția
ția trebuie să fie
amantă la tinerețe,
țe, confidentă la maturitate și infirmieră la
bătrânețe” (Homer);
,,Există o ființă
ță minunată față de care vom rămâne
întotdeauna datori – mama”” (Nicolai Alexeevici Ostrovsky);
,,Multe
Multe minuni sunt în Univers, dar capodopera creațiunii
crea
este
tot inima unei mame” (E. Bersot).
,,Iubirea
Iubirea este cea mai mare putere a universului nostru
biologic” ; ,,Iubirea a fost darul suprem, divin dat femeii pentru
continuarea vieții de care s-aa servit cu cea mai subtilă abilitate
în activitatea sa creatoare, a noului ideal – viața.
ța. Iubirea e cea
mai mare virtute a femeii ce-oo identifică cu divinitatea
divinitatea”
(Goethe).
,,Lumina cunoașterii femeii e făcută tot din dragoste”,
dragoste
cum afirmă Dante.
Einstein a zis că: ,,cel
cel mai frumos lucru pe care
care-l trăim e
tot misterul, identitatea feminină”.
ște deodată este
Bruyere crede că: ,,iubirea care se naște
cea mai greu de vindecat”.
Eminescu afirmă că: ,,femeia, ca și lumea,
lum
este o
școală” unde se trăiește
ște din plin iubirea, cum a trăit-o
trăit el, în
speranța realităților.
șcat universul creației
,,Iubirea i-a fost motorul ce i-a mișcat
și cu Les fleurs du mal” (Charles Boudelaire).
,,Frumusețea
țea este preludiul atrăgător al iubirii fă
fără de
care nu se poate trăi toată viaț,
ț, fiind numai frământarea de a
găsi o finalitate. Femeia, prin metafora iubirii, este creatoarea
universului biologic căruia îi dă continuitate și armonie în
idealul viitorului misteriors”.
,,Prin iubire femeia se sacrifică,
rifică, ducând noul pe poarta
Universului, ea având cele mai nobile virtuți,
ți, care sunt scopuri
tainice ale vieții
ții și considerăm că cel mai frumos lucru pe care
carel trăim este iubirea, sublimul existenței”.
,,În frumusețea
țea femeii se află focul întregii sexual
sexualități a
naturii sale, forța de atracție care este iubirea”.
”. (Ghe. Clapa).
J.J. Rouseau afirna că: ,,inima
inima bună e singura calitate a
femeii”.
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,,La
La masa rotundă a supremației
suprema
cuplului –femeia –
constituie capodopera Universului” cum spunea Lessing, fiind
comparată cu însăți
ți ,,floarea vieții”, cu ,,cheia naturii”, ca
,,cea mai numeroasă și frumoasă jumătate a lumii, singura, de
altfel, care dă viață
ță vieții”. Această încleștare a naturii îi
sporește
ște feminitatea, frumusețea, iubirea și veșnicia, pentru că
numai femeia și bărbatul procreează tezaurul viitorimii-copiii.
viitorimii
În cuplu, bărbații
ții au memoria spiritului, femeia posedă și pe
cea a inimii. Bărbații
ții năzuies spre glorie, savanții acdemii, dar
dacă la acestea toate nu se include și un surâs de femeie, pe
deasupra,, acestea nu sunt complete. To
Toți bărbații adevărați își
găsesc puterea și desăvârșirea totală numai și numai în
inspirația și iubirea femeii”” (Ghe. Clapa).

Învăţăturile fetei adoptate a preotului şi a
profesoarei de psihologie către noii săi
colegi de şcoală
coală

Prof. dr. Cornelia PĂUN HEINZEL
Doamna psiholog Alice Ţârcovnic urmări curioasă afişajul
laptop-ului şi citi email-ul
ul Marinei, fiica sa adoptată.
Adolescenta uitase întâmplător computerul deschis, cu poşta sa
electronică.
Femeia eraa bucuroasă că poate afla, în sfârşit, mai multe,
despre fiica sa adoptată, persoana care răsturnase complet viaţa
sa familiară, fiinţa care a dat peste cap chiar şi modul de
comportament al elevilor fruntaşi la învăţătură ai colegiului în
care ea lucra de mulţi ani.
Marina părea a fi pentru ea, ca psiholog, dar şi pentru alţi
adulţi, o enigmă de nedescifrat.
„Doamne, ce limbaj pornografic !”, exclamă surprinsă
femeia. „Unde o fi învăţat să vorbească aşa fata mea ? De fapt,
nu am făcut-o eu ! Noi,
oi, în familie, nu folosim astfel de cuvinte.
Nici eu, nici soţul meu, nici fii mei. Mama ei naturală - o
prostituată, pe care o frecventau mulţi bărbaţi şi care a făcut
copiii, fiecare cu altul - era însă dintr--un mediu promiscuu. Cu
siguranţă, că femeia avea un comportament indecent şi folosea
un limbaj vulgar. Dar, eu am crescut--o pe Marina în puf şi am
educat-o
o cum am putut mai bine. Ce influenţă incredibilă are
factorul ereditar ! Proverbul „Aşchia nu sare departe de
trunchi” este dovedit în cazul acesta,
sta, cu vârf şi îndesat. Ce poze
a trimis bărbaţilor, cu care vorbeşte pe Internet ! Eu am crezut
că se dezbracă şi umblă goală numai în faţa băieţilor mei şi a
soţului meu. Care mai este şi preot pe deasupra ! Săracul Ilie,
precis îşi spune în gând, când o vede în astfel de poziţii pe
Marina: „Fereşte-mă,
mă, Doamne, de păcate !” sau, aşa cred eu...
„Dar oare ce face Marina când nu sunt eu acasă ? Dacă fiind
nud, ia poziţiile trimise masculilor pe Internet şi le mai şi spune
aceleaşi lucruri pe care le-aa scris ea acolo ? Ce-or
Ce
fi făcând
bărbaţii mei din casă ? Ştiam, de când am adoptat-o,
adoptat că mama
sa este o femeie frivolă, care umblă cu mulţi bărbaţi. Copiii săi
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au fiecare un alt tată natural. Am crezut, că dacă fata este
crescută în alt mediu, unul educat, religios, plin de dragoste şi
pace ca al nostru, rezultatul va fi pozitiv. Liniştea din sânul
familiei noastre a dispărut însă, o dată cu venirea Marinei în
casă. În cazul acesta, se demonstrează clar, că factorul ereditar,
trăsăturile moştenite sunt decisive. Mediul nu a avut niciun
efect asupra ei !” se frământă femeia.
- Marina, vino aici ! Ce reprezintă mesajele şi pozele acestea ?
se răsti Alice. Am crezut că eşti serioasă ! Ţi-am făcut toate
voile. Îţi cumpăr orice îţi doreşti, indiferent cât de scump este.
Băieţii mei sunt mari şi nu folosesc un astfel de limbaj.
Niciodată nu mi-au făcut necazuri sau probleme.
- Ce cauţi tu la mine în email, ţipă adolescenta cu ton acuzator.
Mi-ai încălcat intimitatea. Ce, dacă tata e preot trebuie să port
tot timpul broboadă şi să pup moaşte ? Eu nu sunt o babă ca
tine! Sunt tânără şi trebuie să mă distrez cu bărbaţii. Habar nu
ai, câţi admiratori am pe Internet... şi desigur în casă. Tu eşti
depăşită. Habar nu ai ce le place bărbaţilor ! Nu ştii deloc cum
să-i atragi!
Doamna Ţârcovnic trecuse de patruzeci de ani, dar era o
femeie încă frumoasă, blondă platinată, cu nas şi buze subţiri,
ten măsliniu şi corp proporţionat. Părea chiar mai tânără decât
oricare femeie de vârsta sa. Nimeni nu-i spusese până atunci că
este babă. Cu remarca aceasta, Marina a lovit-o în punctul
sensibil. ” Oare am îmbătrânit atât de mult ? îşi puse ea deodată
problema.
Alice dorea să o consilieze pe fată şi a ajuns deodată,
ea să fie cea care avea nevoie de consolare. “Dacă spune
Marina, aşa o fi. Poate Ilie al meu uită de cele sfinte, când o
priveşte pe fată mergând dezbrăcată complet prin casă şi luând
cele mai incredibile poziţii, prin care îşi dezvăluie cele mai
intime, cele mai ascunse părticele. Apoi fata şi râde isteric, de
parcă s-ar răzbuna pe cineva. Se gândi la poziţia preferată a
adolescentei, cu picioarele depărtate, stând pe scaun, cu un
picior flexat sub posterior, poziţie care îi permite afişarea
impudică a intimităţilor sale şi în care a făcut numeroase
fotografii, pe care şi le-a expus ostentativ pe Internet. Oare cine
a învăţat-o aşa ceva ? Fata cu părul roz ! Ia te uită ce i-a trecut
prin cap ! Ce mult le place tuturor masculilor, de parcă nu ar
mai fi văzut aşa ceva ! Dar ce le scrie şi le spune... îi
înnebuneşte cu totul...
Alice Ţârcovnic crezu că trebuie, ca mamă şi psiholog
să îşi consilieze fiica adoptată. Dar lucrurile luară o turnură
neaşteptată. „Fata asta ştie de minune, ce să spună şi cum să
manipuleze pe oricine”. Acum, ajunsese ea, Alicia, să aibă
nevoie de şedinţe la psihiatru. Pe lângă problema cu fiica sa,
mai apăruse una mai tare. “Trebuie să iau toate măsurile să-mi
păstrez bărbatul !”, gândi Alice îngrijorată. „De mâine merg la
un nutriţionist să-mi indice ce să fac, să am o talie de viespe, ca
Marina. Am ajuns eu, în casa mea, să concurez cu o
adolescentă. Mi-am făcut-o cu mâna mea. Cine m-a pus să o
adoptăm ? Este adevărat, că am avut avantaje multiple din acest
lucru. Pe această bază, am fost titularizată pe postul de profesor
psiholog, fără concurs, cu simpla recomandare că am făcut
adopţia, în ziua de azi, când aproape toată lumea a făcut o

191

facultate şi este licenţiată, mai ales în psihologie. Iar Ilie al meu
a primit acum, când au făcut cu miile teologia, chiar parohie,
care costă cât un elicopter. Desigur că ne-am plătit posturile, aşa
cum fac aproape toţi acum, la noi. Şi-am făcut împrumuturi la
bănci, aşa cum se procedează, încât am ajuns să muncim
aproape pe gratis. Am crezut însă, că este uşor să fii părinte
adoptiv. Şi nu este deloc aşa. Nu este facil, nici pentru cei care
au nimerit copii cuminţi. Dar pentru noi, care am avut ghinionul
să dăm peste o psihopată. Doar aşa a diagnosticat-o medicul, pe
Marina, la recentul consult”.
Alice s-a agitat mult pentru că a trebuit să o mute pe
adolescentă de la şcoala la care studia.
Mamele băieţilor din clasă au făcut corp comun, se uniseră şi
cerură mutarea fetei din clasă, pe motiv că le hărţuieşte sexual
băieţii. Obiceiurile Marinei, de a vorbi pornografic şi de a se
dezbrăca, nu aveau niciun efect asupra colegilor băieţi. Pe ei nu
îi interesa acest aspect. Ei doreau doar să se distreze cu jocurile
pe computer. Acţiunile fetei aveau efect doar asupra taţilor, care
erau acasă, atunci când Maria îi vizita neinvitată. Probabil din
această cauză, femeile s-au panicat tare. Erau îngrijorate mai
mult de reacţiilor soţilor lor, decât de cele ale fiilor. Taţii erau
foarte încântaţi de prestaţiile adolescentei !
Marina era o persoană înaltă, având peste 1,70 m, cu
ochelari de vedere, avea faţa unei femei de peste treizeci de ani,
cu părul negru, lins, retezat la marginea inferioară a gâtului, cu
picioare lungi şi cărnoase, cu partea de la talie în jos, bine
dezvoltată.
“Are ce arăta bărbaţilor !”, gândi profesoara cu
gelozie.
Pentru a o putea supraveghea mai de aproape, Alice a
luat decizia de a o aduce la ea, în şcoala unde avea catedra. A
înscris-o în clasă, dar nu reuşi mai mult de atât, căci diriginta
avu o idee minunată. Se hotărâ, ca Maria să stea în aceeaşi
bancă şi să fie consiliată, îndrumată de Andrei, elevul
considerat în comunitate model de moralitate şi foarte religios.
Adolescentul a fost însă, el, cel schimbat complet de
adolescentă. Înalt şi foarte gras, încât părea un bărbat de
patruzeci de ani, Andrei, a învăţat de la adolescentă multe
năzdrăvănii. A ajuns să danseze senzual, imitându-l pe Michael
Jackson la gesturi. Lucrurile pe care le învăţa de la adolescentă
erau mai atrăgătoare, decât absolut orice cunoştea el, până la
acea dată. Iar când au văzut părinţii băiatului pe Internet,
postările filmate cu acesta dansând voluptos, sexual s-au
cutremurat şi au cerut ca fiul lor, să fie ţinut la distanţă de
Marina, reclamând conducerii şcolii acest fapt :
- Ne distruge băiatul ! El nu a făcut niciodată aşa ceva. Nu mai
învaţă, s-a schimbat complet.
Adolescenta, bazându-se pe faptul că mama este cadru
didactic în Colegiu, profită din plin de acest lucru. Copiii de
liceu erau mândrii de prietenia lor, cu fata unei profesoare. Cele
mai bune prietene şi ascultătoare fidele ale Marinei au fost
racolate, din rândul fetelor cuminţi, care învăţau foarte bine.
Marina le explica şi îndruma, în aspecte pe care ele nu le
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cunoşteau, sub nicio formă, de care nici nu auziseră vreodată.
Erau lucruri noi, care exercitau asupra lor, o atracţie puternică,
irezistibilă...

- Ce vă predau proastele ăstea, nu vă foloseşte la nimic, spuse
Marina referindu-se la profesoare. Cu învăţăturile mele însă,
veţi avea succes garantat în viaţă.

În realitate, cum a ajuns în Colegiu, Marina a strâns
întâi în jurul său, pe băieţii certaţi cu disciplina. Acestora le
plăcea la nebunie modul de comportare sfidător şi limbajul
vulgar, chiar pornografic al adolescentei. Marina consideră, că
este momentul de a-şi arăta acestora părţile intime, aşa cum
făcea cu bărbaţii de pe Internet. Ea gândi că băieţii vor fi
încântaţi şi o vor admira peste măsură, devenind astfel
dependenţi de ea. Va putea face astfel, tot ce vrea cu ei. Efectul
a fost însă cu totul altul. Adolescenţii, care aveau ca unic mijloc
de distracţie jocurile de pe Internet au râs de s-au prăpădit, la
vederea fotografiilor. În timpul orelor de şcoală, unul câte unul
îşi aduceau aminte, de vreo poză de-a fetei şi râdeau în gura
mare, cu sughiţuri, antrenând şi pe ceilalţi băieţi, care
vizionaseră imaginile. Marina se enerva şi se răstea la ei: “ Ce
nu aţi mai văzut aşa ceva idioţilor ? Bărbaţilor le plac
fotografiile mele. Voi însă sunteţi nişte proşti !”. Marina îşi
aminti că aşa au procedat şi băieţii naturali ai preotului şi
profesoarei, când şi-a arătat prima dată părţile intime, prin casă.
Râdeau cu un râs prostesc, de parcă i-ar fi gâdilat cineva pe
corp. Apoi, s-au obişnuit şi nu au mai reacţionat, sub nicio
formă. Li se părea totul normal. În special fiul cel mare, care
este acum student la „Medicină”. Cel mic însă a rămas cu râsul
tâmp, de parcă ar fi devenit handicapat. Nici roşeala în obraji a
preotului, la vederea nudului său, nu trecuse. Preotului îi
năvălea necontrolat sângele în obraji iar Maria se distra până
peste măsură, de reacţia bărbatului. Se răzbuna astfel, pe Alice,
mama adoptivă, care se credea femeia perfectă. “Ea, cu băieţii
ei naivi !” gândi adolescenta.

Curând, şmecheraşii clasei se obişnuiră şi ei cu Marina
şi cu fotografiile indecente ale acesteia. Dacă pozele atrăgeau
bărbaţii adulţi pe Internet, trebuiau să le placă şi lor. Băieţii
roiau şi ei, din nou, în jurul adolescentei. Dar, cele care o adulau
ca pe o zeiţă erau fetele cuminţi, premiante la învăţătură.
Existau în clasă şi câteva adolescente, care nu o plăceau deloc
pe Marina şi care îşi manifestau chiar public sentimentele.

În Colegiu, în mod surprizător, fetelor care învăţau
foarte bine şi erau cuminţi le-au plăcut fără măsură relatările şi
sfaturile Marinei.
- Vă instruiesc eu, cum să vă pozaţi şi să trimiteţi fotografiile la
bărbaţi. Vă învăţ şi ce cuvinte să folosiţi, ce să le spuneţi şi toţi
se vor înamora de voi, peste măsură, le spuse Marina. Vor
deveni sclavii voştrii pentru totdeauna. Nu vedeţi ce succes am
eu pe facebook ? Câţi mă vor...
Fetele au ascultat-o silitoare. Aşa ceva nu aveau de
unde să înveţe, din nicio carte lecturată, de la niciun curs audiat
la şcoală. Învăţăturile Marinei erau mai utile, chiar dacât
sfaturile doamnei psiholog, când le consilia în cabinetul său şi
care, după cum le spunea chiar fiica acesteia, nu avea cunoştinţă
de aceste lucruri.
- Eu ştiu mai multe lucruri, chiar decât mama. Cu învăţăturile
mele, veţi deveni experte în bărbaţi, le spuse cu aroganţă
Marina. Îi veţi manevra, ca pe nişte păpuşi. Şi fetele ascultară
cu atenţie, cu gurile căscate şi cu ochii clipind des, parcă pentru
a nu scăpa ceva, din noile cunoştinţe, pe care aveau să le
deprindă şi care le vor fi cu adevărat folositoare în viaţă, nu ca
cele de la şcoală.

- Marina, mai lasă-ne cu prostiile tale. De când ai venit, niciun
profesor nu mai poate să-şi ţină orele. Elevii cei mai cuminţi au
devenit indisciplinaţi şi nu mai învaţă. Fac numai năzdrăvănii !
Admiratorii Marinei erau desigur mulţi mai numeroşi
şi din toate clasele colegiului. Adolescenta se împrietenise cu
elevi din clase diferite, fiind atraşi la început, de faptul că fata
era fiica unei profesoare din şcoală, apoi erau cuceriţi pe deplin,
de felul de a fi neconformist al adolescentei.
“Fata asta este mai eficientă decât mine”, îşi spuse
profesoara. „Are mai multe rezultate cu elevii din liceu, decât
obţin eu, în cabinetul psihologic al şcolii. Îi învaţă mult mai
rapid şi mai eficient, orice îşi propune. Îi manevrează pe toţi,
aşa cum vrea ea, fie adulţi, fie copii”.
Zilnic, Marina cheltuia sume imense, făcea comenzi pe
Internet, de valori mari, nu învăţa, dar avea bursă de merit şi
făcea numai prostii. Preotul şi soţia sa gândiră să nu-i mai dea
bani.
- O pedepsim şi îi spunem că, numai dacă este cuminte şi
învaţă, va fi recompensată, propuse soţului său, într-o zi, Alice.
- Este o idee bună, confirmă Ilie. Chiar consumă mulţi bani,
cumpărând numai lucruri inutile.
Dar adolescenta găsi imediat o soluţie. “Ce, credeţi că
vă merge cu mine ?” îşi spuse Marina. „Eu ştiu unde ţineţi
cardul şi codul PIN”.
Adolescenta le fură cardul imediat şi cunoscând pin-ul
le cheltui toţi banii, existenţi pe el - o sumă imensă, strânsă de
oameni, de-a lungul anilor.
Preotul şi profesoara, nici nu se gândeau, că cineva din
casă, le-ar putea fura vreodată banii. Fii proprii erau educaţi în
aşa fel încât, nu s-ar fi atins de bani, sub nicio formă. Nici n-ar
fi folosit cardurile bancare ale părinţilor, fără acordul acestora.
- Marina, ce-ai făcut ? Ne-ai lăsat fără toţi banii, adunaţi de noi,
din greu. La vară nu mai putem face nicio excursie, în
străinătate. Şi nici să ne cumpărăm un lucru necesar, scump nu
mai putem, spuse preotul cu necaz. Măcar i-ai cheltuit pe ceva
util ? Ai cumpărat cu ei, ceva ce aveai cu adevărat nevoie, sau
ţi-ai bătut pur şi simplu joc de bani, aşa cum faci şi cu noi ?
- Ce, trebuia să stau fără bani ? De ce m-aţi adoptat ? Să aveţi
numai avantaje ? Iar eu să stau în lipsuri. Ştiu eu, că de asta te-
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au făcut preot. Mi-a spus acest lucru Anghel, care merita el
postul la biserică. El a făcut o facultate serioasă, nu ca tine. Şi
nici Alice n-ar fi predat la un Colegiu. Acum, când este plin de
psihologi, pe toate drumurile ! O să le povestesc tuturor, cum
voi mă obidiţi. Şi la biserică la tine, spuse Maria tatălui său şi la
tine la şcoală, se adresă fata către Alice.

simţământe faţă de mine. O astfel de alianţă nu are sorţi de
izbândă. Este o legătură nefericită, în care suferă mult atât
copilul adoptat, cât şi părinţii adoptivi. Voi, cum vă descurcaţi ?
întrebă el, cunoscând necazurile femeii cu adolescenta.

Adolescenta îşi cumpărase haine de firmă, la preţuri
exorbitante, pe care nici preotul, nici soţia sa, nici fii lor, nu şiau permis, să le achiziţioneze vreodată.

- Greu, dar trebuie să rezistăm. Poate reuşim, să facem ceva din
fata aceasta. Eu am şi albit, îşi spuse cu năduf femeia. În păr, cu
fiecare năzdrăvănie făcută de Marina, îmi apar câteva fire albe.
Dar, nu am ce face. Mă vopsesc şi remediez situaţia. Ridurile,
însă, este mai greu să le fac dispărute.

Soţii s-au necăjit tare, dar nu au avut ce face. Cum de
pe card, nu mai putea scoate bani, fata găsi imediat altă soluţie.
Marina luă bomboanele de ciocolată, din cabinetul psihologic
şcolar al mamei sale şi le vându cu succes, elevilor din şcoală.
Ştiind că era fiica profesoarei lor, elevii cumpărară toate
bomboanele la suprapreţ iar adolescenta câştigă, o sumă mare
de bani, pentru cheltuielile sale. Dar cel mai mult, câştigă de pe
urma bătrânelor enoriaşe, de la biserică.

Femeia oftă resemnată :

- Aţi şi slăbit mult, remarcă profesorul.
- Ţin cură de slăbire. Trebuie şi noi, profesoarele să arătăm ca
adolescentele. Să ne menţinem, spuse Alice, mândră, aşa cum
explica deseori colegelor sale, care se mirau, cât de mult a
slăbit.

Marina fură nişte lumânări de la biserica, în care era
preot tatăl său, unde s-a dus sub pretextul că se roagă cu
sfinţenie. Le vându apoi cu suprapreţ, unor femei bătrâne
bisericoase, menţionând cu emfază, că este fiica preotului şi că
lumânările sunt sfinţite de acesta. În plus a mai cerut şi ceva
bani pentru biserică, specificând că trebuie aduse urgent, câteva
îmbunătăţiri clădirii locaşului de cult, aşa că Marina strânsese o
sumă frumuşică, pentru a- şi satisface nevoile sale materiale
proprii.

Alice începuse într-adevăr tratamentul de slăbire dorit
şi acesta îşi arăta deja roadele. „Voi arăta de acum înainte,
filiformă, ca o adolescentă, să nu-l pierd pe scumpul meu Ilie”,
îşi spunea femeia speriată. Şi profesoara lua neâncetat, cu nesaţ,
licorile, prafurile de slăbit prescrise de nutriţionistul său.

„Sunt o sursă nesecată de idei, când este vorba de
înşelătorii şi furtişaguri”, gândi fata. „Folosesc din plin faptul,
că mama mea este profesoară, şi psiholog pe deasupra şi că sunt
fiica preotului. Astfel, pot face oricând rost de bani, de la
cunoscuţii părinţilor mei adoptivi, fără probleme”.

-Dar, nu este o plantă otrăvitoare ? Aşa scrie în cărţi, explică
femeia.

Preotul Ilie se zbătea, între rolul său de tată, în care
dorea aducerea pe calea cea bună a fiicei sale adoptate şi cel de
bărbat, frământat veşnic de imaginile pe care i le oferea
adolescenta zilnic. Indiferent ce făcea, acestea apăreau în faţa
ochilor săi. “Piei drace !”, îşi spunea preotul, dar totul era fără
rezultat. Imaginile îl chinuiau parcă mai puternic. Tânăra venea
zâmbind sadic, răzbunător, oferind adevărate spectacole de
striptease părintelui său. Observând slăbiciunile bărbatului,
Marina se bucura mult, privind chinurile acestuia şi încerca
permanent lucruri noi, în locuri diferite, parcă pentru a-l aţâţa
mai tare. Intra peste el dezbrăcată, în baie, scuzându-se că o
face din greşeală. O făcea însă intenţionat, doar pentru a-şi arăta
formele rubiconde, bine dezvoltate. Se răzbuna în acest mod, nu
numai pe el, ci în special pe mama sa. Iar, pe fraţii săi nu îi
suporta deloc. Ea, un copil înfiat dorea răzbunare şi primii care
trebuiau să sufere erau membrii familiei sale. Pe ei, adolescenta
îi ura de moarte. Mai ales, când erau fericiţi. Şi ce mulţumită
era, când aceştia aveau în casă, un necaz ! Dacă nu aveau, le
producea ea, desigur, unul.
- Ce mai face Marina ? întrebă în cancelarie pe Alice un
profesor, de vreo şaizeci de ani. Eu am fost un copil înfiat şi
oricât de multe au făcut părinţii adoptivi pentru mine, eu tot iam urât toată viaţa mea. Iar ei, la rândul lor, au avut aceleaşi
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-Sunt plante ! Nu au cum să vă facă rău, îi spuse acesta. Chiar
eu iau din când în când puţină tătăneasă ! Face bine la fiere, la
stomac, la toate...

- Da, dar puţină otravă, nu strică în organism, o lămuri
specialistul.
Alice cunoştea o elevă, a cărei soră murise în urma
tratamentului cu ceaiuri de slăbit. Făcuse cancer de la acestea. „
Dar nici să-l pierd pe Ilie nu vreau ! Trebuie să fiu trasă prin
inel, ca o silfidă din zilele noastre”, îşi spunea permanent
femeia, încurajându-se cu tratamentul său.
Trecuseră câteva luni, de când Alice ţinea cura de
slăbire. Femeia căpătase o siluetă de invidiat, dar în acelaşi
timp, se simţea din ce în ce mai rău. Nu mai avea deloc putere,
se simţea sfârşită.
Epilog
„Acesta este numai începutul sfârşitului”, gândi fericită
adolescenta, privind trupul încremenit al Alicei. „ Bărbaţii sunt
mai prostuţi ca ea ! Ai mei sunt !”.
Marina rămase singura persoană feminină din casă.
„Acum voi manevra, aşa cum doresc, bărbaţii din casă. Vor face
exact ce vreau eu. Îi voi juca pe degete, exact cum mi-am
propus. Şi voi putea să mă răzbun pe ei, până la capăt... aşa cum
am făcut cu Alice. Am scăpat definitiv de ea, femeia dracului !
”.
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NOTĂ: Aceasta este o povestire. Orice asemănare izbitoare cu
persoane, locuri și situații
ii cunoscute este pur întâmplătoare,
deşi se spune că "viaţa bate filmul" şi realitatea poate fi mai
înspăimântătoare decât viaţa reală.

Numai iubire de la bunul Dumnezeu să
avem în suflete, iar celor dragi nouă, care
au plecat dintre noi, pace în ceruri
ceruri!
(Povestire)
Sociolog Ingride Emanuela BUJDER - Vaslui
Un măr galben şi unul roşu
Obrajii i se înroşiseră ca doi bujori, ce dau să înflorească la
mijloc de primăvară, zâmbitori şi maiestuoşi. Era frig şi mai
aveau câteva case la care trebuiau să ajungă.
jungă. Gerul, prietenul
sprinţar al nopţii, muşca cu poftă din tot ce avea suflu,
tachinându-i pe cei doi copii, hotărâţi să-ll înfrunte cu mult
curaj. De fapt, de vreo patru ceasuri de când băteau la pas
oraşul, fata cu codiţe negre şi fratele ei mai mic, nici nu-l băgară
în seamă. De când aşteptau ei să meargă cu uratul! Îşi făcuseră
din timp liste cu rude, prieteni de-ai
ai părinţilor, vecini,
calculaseră timpul necesar pentru a ajunge la fiecare casă,
repetaseră urătura până când părinţii îi rugaseră să se mai
odihnească sau măcar să nu mai facă atâta zgomot, zdrăngănind
clopoţeii, agitând de zor cârâitoarea şi repetând „Hăăăăi, hăi ...”
la nesfârşit.

-Vic..Victoraş...hai odată, îmbracă-te,
te, că dacă nu plecăm după
masa de prânz, ajungem la noapte acasă.
-Păi da, că tu trebuie să te duci pe la toate doamnele, prietenele
mamei.
-Lasă,
Lasă, Victoraş, că dacă strângem bani de chitară, te învăţ şi pe
tine.
Băiatul cu ochii ca tăciunele o privi neîncrezător.Zări surâsul
cald al surorii sale în colţul gurii.Deci, nu glumea.
ea.
-Bine, hai, m-ai convins. Dar să nu-ţi
ţi opreşti tu ceva, ca anul
trecut. Ii împărţim frăţeşte. Şi ce dacă eşti la şcoală, lasă că vezi
tu la anul, când voi fi şi eu şcolar.
-Eu
Eu sunt mai mare şi îţi spun că e bine aşa. Întâi luăm chitara şi
restul îi împărţim.
-Ce
Ce le ştii tu pe toate! Hai să mâncăm ceva, că mamaia a
terminat sarmalele şi a făcut şi plăcinte cu brânză.
-Stai, împiedicatule, nu fugi aşa, că-ţi
ţi ajung. Mie îmi plac
cornuleţele cu nucă aşa că brânzoaicele îţi rămân ţie.
-Hai Mara, hai Măruţa, ajut-oo tu pe mamaia şi amestecă brânza
cu ou, pune şi puţin zahăr vanilat.
-Şi rom, mamaie?
-Nu,
Nu, ţoncuţa, dar poţi să pui lămâie rasă din farfuria galbenă.
-Aaaaaa,
Aaaaaa, ura, mamaie, ai rahat de la cofetărie. Pot să
să-l tai eu,
dar îmi dai şi mie.
-Doamne, câtă treabă
reabă am şi tu Victoraş, mamă, tot sari pe aici.
Stai locului sau du-te
te la bunelu’ afară, că am nevoie de lemne.
Se stinge focul şi uite câte oale am pe plită.
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-Dar
Dar poţi să le pui şi la aragaz, mamaie, că doar eşti modernă.
Aşa a spus mama când ţi-ai luat televizorul ăla cu antena mare
de pe casă.
-Lasă,
Lasă, ce ştii tu, cum ies sarmalele aşa bune, fierte la foc mic.
Doar nu-s cartofi prăjiţi, să-ii fac la viteză. Da’ ce zic eu, cred că
barbatu’ meu deja s-oo fi dus să scoată a treia cană cu vin din
beci.
-Lasă-l mamaie, că sunt sărbători şi pentru el, nu-l
nu mai cicăli.
Bea o gură de vin şi ne cântă la muzicuţă, că tu ştii ce vesel este
el câteodată.
-Vesel,
Vesel, vesel şi alţii nu mai ştiu câtă muncă au de făcut din zori
şi până noaptea...dar, să termin şi tava asta de cornuleţe,
c
le dăm
prin zahăr pudră, le aşezăm pe farfurie şi gata ...stăm la masă, cc
am făcut şi o ciorbă de găină cu tăieţei de casă...doamne,
doamne, ce bună e!
-Cu leuştean ?
-Cum
Cum îţi place ţie, Măruţo, că tare eşti borşoasă.
-Ce e aia, mamaie?
-Aşa-mi zicea mie o femeie din sat, vecină cu părinţii mei, când
eram mică. Ano, tare îţi mai place borşul de putină, eşti tare
borşoasă. Da’ ca mine nimeni nu-ll face, acru şi bun de ţi se
ridică părul în cap. Asta are vitamină, e sănătos, uite bea şi crud.
-Dar mie îmi place cu mult zarzavat, cu tăieţei din ou, cum faci
tu.
Hai, vorbă lungă, că nu mai terminăm treaba, halal ajutor...şi
-Hai,
voi acuşi plecaţi cu uratul şi rămân cu treaba.
Ce cald era în casă şi ce bine mirosea, gândea Mara. Acum aş
sta pe pat şi aş privi-oo pe mamaia cum trebăluieşte şi ce-am
ce
mai
râde.
Zăpada scârţâia sub cizmuliţele îmblănite, care nu vroiau să se
dea bătute.
- Cât de departe stă nana! bodogăni Victoraş ca pentru el,
cărând o plasă cu colaci şi mere. Mai avem mult?Păi, bine că tu
ţii banii şi eu car merele. Că toate vecinele ne-au
ne
dat mere, în
loc să ne dea mai mulţi bani. Numai câte trei şi cinci lei.
-Taci, Victoraş, nu ţi-ee ruşine? că sunt bătrâne şi ne-au
ne
primit cu
drag.
Da, dar eu am răguşit şi mă dor picioarele, acu s-a
s făcut şi frig.
-Da,
Brrrr, ce frig e..hai acasă de acum, că se întunecă. Vrei să
mergem noaptea pe drum? Ce-oo să zică mama?
-Nu
Nu te mai plânge, curajosule, că toată săptămâna m
m-ai bătut la
cap să mergem şi colo şi colo. Na, uite c-am
c
ajuns.
Casa din colţul străzii se ivi
vi somnoroasă şi întunecoasă. Parcă ar
fi fost la fel de bătrână ca şi proprietarii, ziceai că e puţin
aplecată. O singură fereastră era luminată, la bucătărie. Poarta
înaltă, cu scânduri late, vopsite în verde închis, se deschise cu
scârţâit prelung şi copiii
piii intrară în curte.Bine că nu era încuiată,
gândi Mara, bucuroasă, căci altfel strigam mult şi bine.
Nana le deschise uşa, zâmbind complice. Ii aştepta.
-Primiţi cu uratul?
-Primim,
Primim, primim, da ziceţi mai tare, nn-aţi mâncat azi? Te-ai
înălţat Victor, o ajungi pe Mara.
-“S-a sculat mai an, bădica Traian, ş-a--ncălecat pe-un cal
învăţat, cu nume de Graur, cu şaua de aur, cu frâu de mătase, cât
viţa de groasă...”
Copii urau tare, viu, ca prima dată, cu tot sufletul, de parcă s-ar
s
fi aflat acolo, alături de Traian şi l-ar
ar fi însoţit în memorabila sa
călătorie a începuturilor. Mâinile lor micuţe scuturau frenetic
clopoţeii, iar „Hăăi, hăi........” strigau tare, cât puteau, să
să-i audă
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toată strada. „La anu’ şi la mulţi ani!” se auzi urarea spusă de
amândoi, ca dintr-un piept şi, în vreme ce nana îi îndemna la
prăjituri, ochii le străluceau de mulţumire, că şi-au dus misiunea
voiniceşte, până la capăt.

-Dumnezeu s-o ierte, că mult a suferit, spuse o cunoştinţă,
îndreptându-se încet spre sicriu.

- Ia, luaţi câte 10 lei fiecare şi două mere. Unul galben şi unul
roşu.

-Mulţi ani a pătimit, săraca!

Copiii luaseră cu grabă drumul casei, încălziţi şi veseli, iar
Victor, cu merele în mână ţopăind, repeta: unul galben şi unul
roşu, unul galben si unul rosu. Ce mere mari!
- Dă-mi şi mie unul...
- Mara, le ascund la spate şi tu îmi spui pe care îl vrei.
- Vreau roşu, zise Mara.
Victor se întoarse cu faţa la ea şi fără să se oprească, întreabă:
care e, care e?
- Păi e ...ăsta.
Şi arăta spre pumnul drept.
- Stai, ce-mi dai dacă nu e roşu?
- Nu ştiu, tu ce vrei?
- Îmi spui povestea cu Ţara norilor, în care noi fugim pe un
covor fermecat, noaptea şi avem multe aventuri?
- Şi suntem invizibili? Bine, dar să ştii că eu am inventat-o.
- Nu-i nimic, mie îmi place.
Alese.Era mărul galben. Ce frumos era şi ce aromă caldă de
toamnă târzie!
- Gata, ai câştigat, îţi spun povestea, spuse Mara pe când
muşcase deja din măr cu poftă.
Stelele luceau complice, protejând paşii vioi ai copiilor, care se
apropiau liniştiţi de casă. Licurici coborâseră de sus şi dansau în
albul omătului, care făcea nazuri... scârţ, scârţ... dar cine să-l
mai audă?
Copiii erau cu urechile ciulite, căci se auzeau ca-n poveste
câinii lătrând, copii întârziaţi urând pe la porţi, clopoţei, bărbaţi
râzând zgomotos pe stradă, strigându-şi urări prieteneşti...şi
mirosea frumos...aşa... a sărbătoare.
***
Din oră în oră spăla pe jos. Auzi peste umăr o vecină,
care stătea cuminte, cu mâinile în poală, la priveghi: „Nu se
mătură în camera unde e depus mortul, fată dragă!”. „Care
mort?” gândi Mara, fără să privească spre ea, „că e mamaia mea
şi la cât de curată a fost şi harnică, doar n-am s-o ţin în murdăria
asta. Oare femeile astea nu văd că sunt firimituri pe jos de la
cozonaci şi urme de noroi, că afară tocmai a plouat?”
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-Dumnezeu s-o ierte!

Cineva i-a răspuns...S-a legat o conversaţie între femeile
prezente în cameră.
- Mara, mai aprinde toiagul! Să ardă, că vine maşina în jumătate
de oră şi mai e mult din lumânare, auzi ca prin vis.
Mara aprinse toiagul cu grija că trebuie să mai rămână şi pentru
slujba de la biserică. Se miră şi ea cât de bine le ştia pe toate,
chiar dacă în urmă cu câteva zile n-ar fi putut să descrie decât în
mare multe dintre obiceiurile zonei. Cât de repede le află omul
pe toate, atunci când e nevoie! Îi apar în cale persoanele şi
situaţiile cele mai potrivite.
Părăsi camera, căci începură să vină rudele, vecinii, cunoscuţii.
Nu suporta aglomeraţia, după atâtea ore pe care le petrecuse în
ultimele zile lângă mamaia ei. Uneori, doar ele, de vorbă şi
....ploaia. Niciodată nu avusese atâta curaj în preajma unui om
mort. Dar acum, nu o putea percepe ca fiind moartă cu adevărat.
Unii oameni stăteau deja în uşă, alţii la poartă sau în stradă.
Poate o mai fi de treabă şi în spatele casei, îşi zise Mara,
salutând grăbită.
Privea cerul albastru, fără pic de nor. În ultimele trei zile şi
nopţi fusese rece, plouase mult, mai ales noaptea, dar acum,
când s-o conducă pe ultimul drum era mult prea frumos
afară.Totul strălucea în jur, o lumină ireală inunda grădina, încă
verde.Frunzele murmurau timide în pomi, trimiţând mesajele
îngerilor. Cine să le-audă? Numai inimile ce plângeau, în tăcere,
aşteptând un semn, o alinare.
Pe terasă şi în bucătărie era furnicar, se făceau ultimele
pregătiri. Câtă energie are mămicuţa mea, îşi spuse, privind-o
cu drag. Ce-o fi în inima ei?că nimic nu spune. N-o mai văzuse
în negru vreodată, nu i se potrivea, dar acum era bine aşa, căci
mamaia a ţinut întotdeauna la respectarea tradiţiilor.Făcuseră
bine că o invitaseră pe o bună prietenă a mamaei, căci bătrâna
ştia rosturile, era o apropiată a bisericii.
În acel moment, tocmai se pregăteau colacii, coliva şi vinul, ce
trebuiau purtate de către oamenii bisericii, în drum spre cimitir.
De asemenea, se împachetau pomenile ce vor fi date la fiecare
dintre vămi. Fiecare avea ceva de făcut, doar unele cunoştinţe
venite de departe nu se amestecau şi stăteau pe margine de
vorbă. La răstimpuri, câte un neam amintea:
-“Ce cozonac bun făcea tanti, ce gospodină! De câte ori eram în
trecere prin oraş, cu treburi, mă punea la masă, mă întreba
despre ai mei, ce mai fac, spunea câte o glumă.”
-Păcat că în ultimii ani a suferit aşa de mult.
-Nu mai putea sărăcuţa, repeta bunelu’ ca pentru el, n-a avut ce
face, a plecat înaintea mea.
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Părul lui alb şi ochii mereu umezi o nelinişteau pe Mara. Părea
prea calm, oare cum va rezista? Era destul de bătrân şi epuizat,
după lunga ei suferinţă. Numai Dumnezeu l-a întărit, vorbea ea
singură.
Mara nu ştia ce să facă, în câteva minute trebuiau să plece şi nu
îşi dădea timp să se gândească la nimic. Şi ea se mira de liniştea
pe care o simţea. Oare nu mai putea să plângă? Nici o lacrimă
nu-i cursese pe obraz în acea dimineaţă. Primise rudele,
prietenii și vecinii, legase împreună cu mama prosoape la
podoabe, prinsese bănuţi la batiste. Mai apoi, pusese prăjiturile
pe farfurie.Spălase farfuriile şi paharele şi făcuse cafeaua.
Victor tocmai venise de la cimitir.„E gata groapa, spuse încet,
preocupat. A trebuit să punem nişte bârne. Gata, totul e
pregătit.Vine şi maşina, trebuiesc puse florile, mamă, că restul
s-a rezolvat.”
-Mara, Victor ia aduceţi şi nişte mere, să punem pe masa cu
colacii, spuse tanti.
-Sunt în beci, la răcoare. Hai, Mara, cu un platou, să mă ajuţi!
-Dar pe crucile înfipte în colaci aţi pus prune. Merele sunt cam
mari.
-Lasă, să punem şi câteva mere, e toamnă, acum sunt mai
gustoase şi le dăm de pomană la copiii care cerşesc în cimitir,
completă mama. Bine că mi-am amintit, să iau paharele de
plastic pentru colivă. A văzut cineva căţuia?
-Şi şerveţelele, vinul, tămâia...
-Mara, vii cu platoul? că e târziu şi trebuiesc duse florile pe
maşină şi aranjate, zise Victor din gura beciului, în timp ce
cobora.
Mara luă repede vasul şi se îndreptă spre el. Îl ajută să ridice
lădiţa cu mere şi îi văzu ochii, mai negri ca niciodată, străjuiţi
de cearcăne mari. Urcă scara cu mişcări hotărâte, dar stingherit,
în acelaşi timp.Un început de barbă, nerasă de câteva zile, îi
asprea figura. Când se aplecă spre el, îşi văzu faldurile fustei
negre atingând pământul şi de acolo, ochii rămăseseră aţintiţi
inexplicabil pe platoul cu mere, pe care tocmai le aranja, cu
mişcări rapide.
Erau mari, aproape perfecte, fără vreo lovitură, atât de aromate
şi de sănătoase: unul galben si unul roşu, unul galben şi unul
roşu.Amândoi fraţii se priviră timp de o secundă, parcă ar fi
evadat din timp. Lacrimile îi inundară ochii bărbatului, care
rămase cu un surâs pierdut în colţul gurii, cu privirea departe,
către alte timpuri. Strălucea în sufletul lor imaginea unei nopţi
magice de iarnă, în care o fetiţă cu codiţe negre şi un băieţel
năstruşnic, străbăteau prin nămeţi spre casă, venind de la urat,
muşcând cu poftă din două mere fermecate. Se grăbeau, căci
mamaia lor făcuse de dimineaţă nişte brânzoaice straşnice, iar în
casă era cald şi bine.

grabă. Cineva îi făcea semn cu mâna, din stradă.Venise maşina.
Trebuia să telefoneze la preot, să nu întârzie.
Mara rămase în genunchi lângă beci. Ea nu mai voia să plece
nicăieri. Puse platoul cu mere pe iarbă. De acolo, de jos, privi
casa. Era mai mică decât o văzuse atâţia ani şi începuse să
pocnească tencuiala pe la colţuri. Şi acoperişul ar mai trebui
reparat, îi trecu un gând prin minte.
Rămase cu ochii pironiţi pe ferestre, fără să mai vadă pe nimeni
şi fără să mai audă ceva. Aerul devenise din ce în ce mai dens,
de parcă s-ar fi condensat şi totul căpătă o strălucire fără de
seamăn. Inima începuse să-i bată cu putere şi dintr-o dată simţi
că acea casă, acel pământ, acel aer îi erau atât de dragi, încât nu
mai putu să suporte atâta dragoste şi suferinţă laolaltă. Realiză
că ea nu mai era singură, inima ei era unită cu a bunicii, care îi
oferea ei şi întregului univers, necuprinsa sa jale, căci părăsea
locul pe care îl iubise din toată inima şi de care toţi, cei ce au
crescut acolo, erau ataşaţi.
Păşise parcă pe tărâmul sufletului femeii, într-un ocean de
tristeţe, iar mămăiţa ei o chema să-i fie aproape, în tainicul
moment, când îngerii îi spuseseră că trebuie să-şi ia adio de la
toate cele ce trec şi sunt muritoare, dar atât de iubite.
Inima Marei se topise. Nu mai suportă atâta dor, durere şi iubire
pe care stăpâna casei, cea care i-a adunat pe toţi în jurul ei cu
dragoste de-a lungul vieţii, o împărtăşea cu ea.
Fluturii vocilor celorlalţi îi dansau pe la urechi, ca nişte
clinchete argintii de clopoţei.Îşi auzea numele...Mara...Mara.Nu
mai putea zăbovi.
Se ridică încet...dar acum ştia că neliniştea dispăruse, agitaţia o
părăsise, ...însă înţelesese cu toată fiinţa, că nimic nu va mai fi
la fel, că ceea ce însemna altă dată normalitate se destrămase,
lăsând loc necunoscutului.
Era momentul să-şi ia rămas bun, căci cea care pleca spre
ceruri... tocmai o făcuse.
***
Soarele îi învăluia pe toţi în mantia lui de lumină.Iarba strălucea
şi îi venea s-o mângâie, de dragă ce-i era.
După-amiaza aşternuse o altfel de linişte peste toate. O linişte
nefirească, de parcă se oprise timpul în loc, îngăduitor, pentru
ca cei rămași să poată respira.
Nimeni nu ştia ce ar trebui să facă de acum sau ce va fi mâine.
Doar vântul purta în plete magia toamnei, ca pe o podoabă de
preţ, chemând cu înţelepciune, din asfinţit, peste toate, tăcerea
binevenită a nopţii.

În clipa următoare, cu un efort supraomenesc, Victor ridică
privirea, se mişcă din loc, mângâie uşor părul Marei şi plecă în
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Nimeni nu poate face rău altuiaa fără să
plătească. Supărarea este una din cele mai
răspândite încălcări ale legilor universului
Supărarea este una din cele mai răspândite încălcări
ale legilor universului,, care poate determina mari neplăceri
în viaţa, atât a celui pe care te superi, cât şi în propria ta
viaţă.

P

otrivit legii bumerangului, tot ceea ce emitem în
atmosferă, din punct de vedere vibratoriu: gânduri, vorbe,
dorinţe, fapte, sentimente se întorc la noi producând
efecte perturbatoare
oare în câmpul nostru energetic.
energetic De aceea
nimeni nu poate face rău altuia, fără să plătească.
Oricând aveţi gândurii negative despre o persoană, să vă rugaţi
în permanenta pentru sănătatea ei. Când ne gândim la cineva, se
creează instantaneu o punte energetică între noi şi omul la care
ne gândim. De aceea, orice gând rău reprezintă un
atac energetic care aduce un prejudiciu
diciu omului respectiv. Astfel
ne atacăm şi ne omorâm unul pe altul în mod inconştient, de
multe ori fără să ne dăm seama de acest lucru. Gândirea noastră
dispune de cea mai puternică forţă creatoare din sufletul nostru.
Gândul este cel care atrage binele sau răul în existenţa noastră.
Toate gândurile emise plutesc în aer ca nişte mine
amenințătoare pentru a lovi pe cel ce le-aa produs.
Neînțelegerile într-o relație
ție de cuplu vin din nevoia de aa-l
controla şi domina pe celălalt. Fiecare încearcă astfel să aibă
aib
controlul şi să rămână deasupra întregii situaţii. Când controlezi
o altă fiinţă îi iei energia, îţi faci plinul pe socoteala altuia.
Astfel devii vampir energetic. Răcirea relaţiilor dintre doi
parteneri se datorează creşterii nivelului de agresivitate
interioară. Lipsa de compatibilitate duce la lipsa de comunicare.
Lipsa de comunicare duce la dezastru. Lipsa de comunicare prin
iubire duce la ură. O agresivitate subconştientă faţă de bărbaţi
băr
/
femei se transformă într-un program de autodistrugere. Dacă
doi parteneri abuzează fizic sau emoţional unul de celălalt,
atunci ei nu merită să rămână împreună. Cu cât este mai
puternică dependenţa de persoana iubită, cu atât mai numeroase
sunt pretenţiile noastre faţă de ea.
Dependenţa naşte agresivitatea, iar agresivitatea produce boala.
Dependenţa de dorinţe, frica, depresia şi supărarea atrag
gelozia. Orice expresie dură, afirmată pe un ton categoric poate
provoca un rău atât sieşi cât şi unui altt om. Ori de cate ori
cădem în acest prost obicei, ne deconectăm de la sursă şi intrăm
în suferinţă. Cearta, mânia, nerăbdarea emit în tăcere o mare
forţă destructivă.
Numai prin iubire poate seca izvorul răutăţilor. În dragostea
omenească trebuie întotdeauna
una să existe o detaşare de omul
iubit. Cu cât aveţi mai multe pretenţii, iritări şi nemulţumiri faţă
de omul apropiat, cu atât mai mult creşte dependenţa de el.
Dependenţa de valorile materiale ne va omorî încetul cu încetul
şi spiritul şi sufletul.
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Să nu vorbiţi despre nenorocirile trăite, pentru că ele pot
prelungi durata lor. Când nu vorbim cuiva despre problemele
noastre, noi ne îndepărtăm de ele. Îndepărtarea de ele este
primul pas pentru depăşirea acestora. Esenţial este când vorbiţi
despre problemelee şi emoţiile dvs. să nu căutaţi milă sau
Compătimiri. Dacă aveţi o mare supărare sau tristeţe,
încercaţi să nu aduceţi sentimentele acestea acasă. Ieşiţi în
stradă cu deosebire în locurile înverzite şi plimbaţi-vă!
plimbaţi
Nu
faceţi din casa dvs. o groapă de gunoii energetic.
Dacă locuiţi de câţiva ani şi aţi saturat spaţiul cu regrete,
supărări şi spaime, amintiţi-vă
vă momentele în care vv-aţi certat şi
supărat, aşezaţi-vă
vă în acel loc, iertaţi, anulaţi Agresivitatea faţă
de iubire, rugaţi-vă (de ce nu ?)! Este mai bine
bi să plângeţi, decât
să urâţi. Dacă n-aţi
aţi reuşit să vă învingeţi pe dvs. înşivă,
agresiunea se acumulează în mod inevitabil. Atunci când
plângeţi, agresiunea apărută se distruge.
Munca nu trebuie să ne omoare, ci să ne dezvolte. Înseamnă că
supraîncărcările
le nu trebuie să fie permanente şi în fiecare
ocupaţie să găsim plăcerea. Dacă nu există plăcere, orice
activitate se poate transforma într-o
o suprasolicitare şi va dăuna
sănătăţii. Încercati sa identificati cat mai corect care este munca
care v-ar aduce satisfactii prin însăși
și existenta ei in viata dvs.
Nu cautati neaparat satifactii materiale. Nu căutaţi plată, nici
laudă şi nici o răsplată, orice aţi face. Săvârșind
Săvâr
ceva bun noi
pretindem imediat recompensă. Aceste dorințe
dorin aduc ca rezultat
suferinţa.
ât veţi intensifica acest tip de pretentii, cu atât va creşte
Cu cât
nivelul de agresivitate şi se va întări programul de
autodistrugere.
Când cineva te jignește,
ște, nu te răzbuna pe el, nu-l
nu urî şi nu te
supăra pe el, întrucât această jignire este un dar de la
Dumnezeu. Dacă n-oo accepţi, urmează ca purificarea sufletului
să se înfăptuiască prin boli şi Nenorociri, iar dacă nu eşti
pregătit nici pentru aceasta, ea vine prin moarte. Această formă
de purificare ne este dată prin intermediul celor apropiaţi, de
aceea în măsura în care reuşim să-ii iertăm, în aceeaşi măsură
sunt posibile schimbări interioare de profunzime. Se cuvine să
iertăm nu numai în gând ci şi cu sufletul. Cel mai mult ne
leagă de trecut supărările neiertate. Iertând un om care ne-a
ne
jignit sau ne-a supărat, ne putem vindeca de o boală gravă.
Roagă-te
te în permanenţă ca toţi cei din jurul tău să fie fericiţi,
sănătoşi şi întreaga lume să fie binecuvântată. Această
rugăciune va iradia atât de multă iubire către întreaga lume,
încât iubirea se va întoarce la tine din bel
belșug. Răzbunându-te, te
faci egal cu adversarul. Iertându-l,
l, te arăţi superior. Iertând, ne
eliberăm pentru a ne putea înălţa. Ar trebui să fi
fim conştienţi că
iertând, îi eliberăm pe cei care ne-au
au greşit, deci iertând oferim
libertate. Să alegi calea iertării, pentru că numai ea desface rana
încleştată în timp.
O gândire sau o acţiune negativă este resimţită dureros de mii
de organisme. De aceea există o lege a naturii şi a ştiinţei
(Principiul al III-lea
lea al mecanicii cunoscut si sub numele de
Principiul actiunii si reactiunii),
), conform căreia răul pricinuit
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altora ne face rău şi nouă înşine. De aceea străduinţa de a ierta
duşmanii şi de a îndrepta spre ei numai gânduri de pace şi iubire
constituie un act protector pentru noi. Asadar suntem ceea ce
suntem, ca rezultat a ceea ce gândim. Sursa: revistasufletului.net

Bineînțeles,
țeles, copii fiind, noi nu ascultam și totuși comunicam cu
persoanele tabu, dar eram deja puțin
țin mai atenți și într-un
într
final
această prietenie nu dăinuia mult, iar noi în
înțelegeam că părinții
au avut dreptate.

Strictețea
țea părinților este garanția
viitorului de succes al copiilor!

Sau dacă părinții au fost mai severi șii nu ți-au permis la 13-16
ani să umbli prin cluburi și cine mai știe pe unde, probabil
astăzi ești
ști o doamnă în toată legea, cu un bărbat de treabă,
serviciu bun și alte elemente de viață normală. Iarăși severitatea
părinților are un cuvânt greu de spus.
Se știe că de fapt copiii cu părinți severi au un grad de
responsabilitate mult mai mare, fapt ce rămâne valabil și în
viața
ța matură. Obișnuința este o forță imensă în viața oricărui
om, iar o educație
ție de calitate este cea mai bună obișnuință pe
care o putem deprinde în copilărie.
Sfatul redacției

Astăzi e foarte la modă să consideri că părin
părinții noștri
ne-au educat “greșit”,
șit”, că au crescut niște copii “complexați”
și “nefericiți”. Asta pentru căă în acea educa
educație cică nu se
încurajau ideile de personalitate, alegere sau libertate.

P

sihologii contemporani îi îndeamnă pe părin
părinți să le pună
copiilor cât mai puține restricții.

Dar practica ne dovedește
ște cu totul altceva. Cercetările
sociologice au dovedit că părinții
ții severi reușesc să crească niște
copii de succes. Iată câteva detalii interesante.
Educație severă
Trebuie să subliniem din start că severitatea nn-are nici o
legătură cu violența
ța fizică, ci se referă la exigență și la stabilirea
anumitor limite. O universitate a făcut un studiu care a durat 6
ani și la care au participat 15.000 de copii cu vârsta cuprinsă
între 13 și 14 ani.
S-aa demonstrat că de fapt copiii cu au avut parte de o educa
educație
severă sunt mai perseverenți și mai încrezuți!
Copiii
ii la care mamele erau intransigente reu
reușeau într-o
proporție
ție mult mai mare să absolvească universitatea și să
să-și
găsească un serviciu bun. Totodată fetele provenite din familii
cu educație mai severă s-au dovedit a avea șanse mult mai mici
să rămână însărcinate în afara căsătoriei.
Chiar dacă relația
ția dintre copil și părinte nu este cea mai
călduroasă, copilul este întotdeauna influențat
țat de principiile și
sfaturile părinților
ților săi. Chiar dacă fiecare om ia deciziile de sine
stătător, educația pe care a primit-oo acasă este un factor major
de influență în acest proces.
Urmărind mai atent viața
ța din jurul nostru ne putem da seama că
acest studiu reflectă realitatea. De exemplu multora dintre noi
părinții
ții le interziceau să comunice cu un cutare Petrică sau
Georgică.
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Copilul este o persoană aflată în proces de formare și nu trebuie
lăsată dusă de val. Părintele trebuie nu pur și simplu să îi
interzică ceva copilului, ci și să îi explice foarte clar motivele,
astfel încât copilul să le înțeleagă
țeleagă și să își formeze singur
anumite limitări.
țeles copiii sunt încăpățânați din fire, dar să nu credeți
Bineînțeles
niciodată că un cuvânt de valoare se pierde, mai târziu sau mai
devreme el ajunge la mintea copilului.

Teoria atașamentului:
șamentului: Ai dreptul
dr
să-ți
trăiești
ști viața așa cum crezi de cuviință și să
nu fii ostaticul propriului copil!
L. Petranovskaia
Teoria atașamentului
șamentului vorbește despre cât de important
este adultul pentru copil, dar nu afirmă nicăieri, că pentru
adult este important doar
ar copilul. Ea ne învață
înva să tratăm
copilul ca pe ceva valoros, dar nu propune ca părintele să fie
considerat doar un mijloc.

C

onform teoriei atașamentului,
șamentului, adultul aduce copilul pe
lume, promițându-ii dragostea, protecția
protec și grija – dar nu
și satisfacerea tuturor dorințelor
țelor și absența completă a
experiențelor neplăcute.
Aveți
ți dreptul să vă trăiți viața și copilul trebuie să se adapteze
modului vostru de viață.. Exact astfel funcționează
func
instinctul lui
– să fie cu adultul său, să se orienteze după el, să considere
cons
bine
și corect tot ceea ce consideră bine și corect adultul, să
trăiască în casa lui, să-ii mănânce mâncarea, să vorbească în
limba lui, să trăiască modul lui de viață.
ță.
În același
și timp, aveți dreptul să plecați de acasă, iar copilul
are dreptul să se indispună din cauza asta. Și nu sunteți obligați
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să stați
ți acasă, pentru ca el să nu se indispună, cum de altfel și el
nu trebuie să pretindă că-i place asta.

trebuie să fie puternic și liber, trebuie să fie stăpânul vieții
sale – numai atunci copilul se va simți
sim liniștit alături de el.
Sursa: L. Petranovskaia, Selfmama. Sfaturi pentru mama lucrătoare.
lucrătoare

Aveți
ți dreptul să nașteți alți copii, iar el are dreptul să fie
gelos pe ei. Nu trebuie să vă refuzați
ți dreptul de a extinde
familia, pentru ca el să rămână unicul copil, dar și copilul nu
este obligat să pretindă că îi place totul.
Aveți
ți dreptul să divorțați, iar copilul are dreptul să sufere
din cauza asta. Nu sunteți
ți obligați să trăiți într-o
într căsnicie
rușinoasă,
șinoasă, pentru ca el să nu sufere, dar nici să-și
să
înghită
sentimentele.
Aveți
ți dreptul să vă schimbați locul de trai și modul de viață
și copilul are dreptul protesteze și să-ii fie dor de cel vechi.
Nu trebuie să renunțați
țați la planurile și obiectivele voastre pentru
a-ii asigura lipsa de schimbări, dar nici el nu este obligat să
pretindă că totul este ușor.
Noi facem copiii, nu ei pe noi. Ne trăim viețile
țile noastre, iar ei
trebuie să se adapteze, așa cum ne-am
am adaptat și noi la viața
părinților. Părinții noștri s-au
au mutat, au schimbat locurile de
muncă, au devenit mai săraci sau mai bogați,
ți, au născut alți
copii, au divorțat și s-au căsătorit. Unele schimbări ni le
amintim cu bucurie, altele cu durere, altele la început erau
teribile, apoi s-au dovedit a fi benefice. Însă, în general, ne
ne-am
descurcat.
Natura a înzestrat puii umani cu suficientă flexibilitate
pentru a se adapta la aproape orice. Copiii cresc în diferite
condiții
ții și familiile se confruntă cu diferite probleme. Uneori nu
alegeți, alteori alegeți și atât timp cât copilul e mic el este atașat
de voi și va urma calea vieții împreună cu voi, indiferent de
cotiturile pe care le întâlniți.
ți dreptul să trăiți așa cum credeți de cuviință sau cum
Aveți
vă permit circumstanțele,
țele, iar copilul are dreptul să fie
nemulțumit, însă ca părinți trebuie să-l ajuți
ți să se adapteze.
Teoria atașamentului
șamentului cere de la părinte să fie cu copilul său – să
fie cu el într-o legătură emoțională
țională constantă, să se simtă iubit și
acceptat. Și nimeni nu știe exact câte ore pe zi sunt necesare
pentru asta și pe câte zile vă puteți separa pentru a nu rupe
comunicarea. Nu există o rețetă
țetă universală. Puteți sta cu copilul
acasă toată copilăria lui, având grijă numai de el și să nu creați
relații bune. Și îl puteți educa cu scrisori rare dee la distan
distanță, din
cauza circumstanțelor și să-i oferiți
ți sentimentul de iubire și
căldură pentru tot restul vieții.
Încrederea că ești
ști important, necesar și iubit este mai
importantă decât numărul de ore petrecute împreună.
Teoria atașamentului vorbește despre relații,
ții, nu despre rutina
zilnică.
Un adult care se simte ostaticul propriului copil, o victimă
nefericită – nu va putea construi un ata
atașament bun.
Atașamentul – este relația
ția dintre adult (individul dominant,
grijuliu) și copil (individul dependent și încrezător). Adultul
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Cele zece principii de manipulare a
maselor, pe care se bazează democraţia
occidentală
Noam Chomsky este caracterizat în media drept o figură
importantă a stângii americane. Este mult mai cunoscut ca
activist politic, și nu ca eminent lingvist la MIT
(Massachusetts Institute of Tehnolo
Tehnology), pentru că a fost
prezent întotdeauna în primele linii ale demonstranților
demonstran
pentru drepturile civile în Statele Unite.

C

homsky este de părere că o societate decentă trebuie să
depășească
șească represiunea și opresiunea, reminiscențe
istorice, creând condiții optime pentru exprimarea
creativității
ții umane, incompatibilă cu lipsa de libertate.
Chomsky este de părere că deși
și încă nu suntem capabili să
concepem regulile unei societăți
ți în care fiecare individ să aibă
condiții
ții perfecte de dezvoltare, dar că putem cre
creiona principiile
care să o guverneze.
În opinia lui Chomsky avem două sarcini intelectuale
importante în sfera politică și socială. Prima este de a imagina
această societate viitoare dreaptă, ceea ce impune crearea unei
teorii sociale umaniste, care să se bazeze, pe cât posibil, pe
concepte ferme și umane despre esența sau natura umană.
Cealaltă este înțelegerea
țelegerea naturii puterii și a opresiunii din
societatea actuală.
Noam Chomsky a formulat zece principii manipulării, pe care
se bazează democraţia occidentală – strategii ale diversiunii,
concepute pentru a confuziona şi deturna atenţia mulţimilor de
la manevrele claselor politice şi financiare. Metoda este una
simplă, canalizarea atenţiei în direcţii false.
Care sunt cele zece principii pentru manipularea ma
maselor.
1. Să distragi permanent atenţia
ţia de la problemele sociale reale,
îndreptând-o către subiecte minore,
re, dar cu mare impact emoţioemo
nal. Poporul trebuie să aibă mereu mintea ocupată cu altceva
decât cu problemele lui reale.
2. Să creezi probleme grave,
e, care angajează masiv opinia pu
publică şi tot tu să vii cu soluţii. Un exemplu: să favorizezi
violenţa urbană şi apoi să vii tot tu cu gu
guvernarea providenţială
care salvează
ză naţiunea în temeiul legilor re
represive cerute de
popor, cu preţul limitării libertăţilor democratice.
3. Să aplici treptat toate măsurile
rile dure. Ceea ce ar duce la mişmiş
cări populare, dacă se aplică într-un
un singur pachet şi dintr-odată,
dintr
devine
vine suportabil, dacă este livrat în porţii anuale, conform unui
program anunţat.
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4. Să obţii
ii acordul de moment al poporului pentru măsuri
economice dure din viitor. Omul se obişnuieşte cu ideea şi
înghite tot, dacă e prevenit şi amânat.
5. Să te adresezi mulţimilor ca şi cum toţi oamenii au o gândire
infantilă. În felul acesta, îndrepţi mulţimile
le spre o gândire
infantilă care nu face relaţia dintre cauze şi efecte.
6. Să faci tot timpul apel la sentimente şi la reacţii glandulare,
nu la raţiune. Să încurajezi reacţiile emoţionale, pentru că sunt
cel mai uşor de manevrat.
7. Să ţii poporul în ignoranţă
oranţă şi în satisfacţii ieftine, dar multe.
Un sistem de învăţământ corupt şi nefuncţionaleste instrumentul
ideal de a tâmpi lumea şi a o controla.
8. Să încurajezi financiar media,
dia, aceea care îndobitoceşte publipu
cul şi-l ţine legat de emisiuni şi seriale
le vulgare ce trag
inteligenţa în jos.
9. Să stimulezi simţământul individual de culpă, de fatalitate, de
neputinţă. Omul care nu mai are îndemnul să se revolte, devine
turmă şi e uşor de controlat.
10. Să apelezi la toate cuceririle
rile ştiinţelor pentru a cunoaşte
punctele slabe din psihologia individului şi a mulţimilor. În
acelaşi timp să le discreditezi prin media, astfel ca poporul să nu
creadă în mijloacele şi strategiile statale de manipulare.
Toate, dar toate cele zece principii formulate de Chom
Chomsky le-ați
simțit
țit și le simțiți prezente în fiecare zi, în orice colț de lume
sau de societate ați trăi, insinuându-se, acționând
ționând împotriva
noastră, făcându-ne
ne mai nesiguri, mai temători pentru ziua de
mâine, mai puțini
țini liberi și mai incapabili să ne const
construim o viață
demnă. Sursa: romaniprinlume.info

Din 7 în 7 ani corpul și mintea trec
printr-o schimbare
Viaţa are un şablon, şi e bine să-ll înţelegi. Fiziologii
spun că, din şapte în şapte ani, corpul şi mintea trec printr
printr-o
criză de schimbare. La fiecare
iecare şapte ani, toate celulele din
corp se schimba, se reînnoiesc.

D

e fapt, dacă trăieşti şaptezeci de ani, durata medie de
viaţă, corpul tău moare de zece ori. În fiecare al
şaptelea an al vieţii, totul se schimba – este exact ca
schimbarea anotimpurilor.
lor. În şaptezeci de ani, cercul e complet.
El are zece diviziuni.
În realitate, viaţa omului n-ar
ar trebui să fie împărţită în copilărie,
tinereţe şi bătrâneţe, pentru că din şapte în şapte ani începe o
nouă vârsta, se face un pas nou…
În primii şapte ani copilul
opilul este autocentrat, de parcă ar fi
centrul universului. Toată familia se învârte în jurul lui.
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Dorinţele îi sunt îndeplinite imediat, căci altfel îl apucă
pandaliile, tipa, plânge, face urât. El trăieşte ca un adevărat
împărat – mama, tata îi sunt servitori,
vitori, toată familia trăieşte doar
pentru el. Şi bine-nţeles
nţeles că el crede că lucrul ăsta e valabil şi
pentru lumea mai largă. Luna răsare pentru el, soarele răsare
pentru el, anotimpurile se schimba pentru el. Un copil de şapte
ani este absolut egoist, mulţumit
ţumit de sine. Nu are nevoie de
nimeni şi nimic, se simte complet.
După şapte ani se produce o schimbare. Copilul nu mai e
autocentrat; devine excentric, ad literam. Se mişcă spre ceilalţi.
Ceilalţi – prietenii, găştile – devin fenomenul important. Acum
nu mai e atât de interesat de sine; e interesat de ceilalţi, de
lumea mai mare. Începe să cerceteze, vrea să afle tot, pune mii
de întrebări, aducându-şi
şi părinţii la exasperare, devine o
pacoste. Îl interesează totul, vrea să ştie tot. Omoară un fluture
ca săă vadă ce are înăuntru, strica o jucărie ca să vadă cum
funcţionează. Dacă e bărbat, nu-ll interesează fetele. Pe fete nu
le interesează bărbaţii. Dacă o fată se joacă cu băieţii, e privită
ca un băieţoi, ceva nu e în regulă cu ea.
După al paisprezecelea an de viaţă se deschide o a treia uşă.
Pe băieţi nu-ii mai interesează băieţii, pe fete nu le mai
interesează fetele. Sunt politicoşi, dar lipsiţi de interes. De asta
prietenia care se leagă intre şapte şi paisprezece ani este cea mai
adâncă, şi nu se va mai lega niciodată în viaţă. Copiii care ss-au
împrietenit atunci rămân prieteni pe viaţă, legătura este foarte
profundă. Îşi vor mai face prieteni, dar acei prieteni vor fi mai
degrabă cunoştinţe; fenomenul acela profund care s-a
s întâmplat
între şapte şi paisprezece
rezece ani nu se va mai repeta.
După al paisprezecelea an, pe băiat nu
nu-l mai interesează băieţii.
Dacă totul decurge normal, îl interesează fetele. Acum devine
interesat cu adevărat de opusul lui, de adevăratul celălalt.
Al paisprezecelea an este un an revoluţionar,
rev
important.
Sexul devine matur, adolescentul începe să se gândească la sex;
fanteziile sexuale încep să domine visele. Bărbatul devine un
mare Don Juan, începe să curteze fetele. Apare romantismul,
poezia.
La douăzeci şi unu de ani,, dacă totul de
decurge normal, şi
adolescentul nu este forţat de societate să facă ceva care nu este
firesc, adolescentul devine tânăr, e interesat mai mult de sătuţul
social decât de iubire. Are ambiţii, vrea un Rolls Royce, vrea o
casă mare, vrea să fie un om de succes, un Rockefeller, un prim
ministru. Ambiţia devine preponderenţă. Toată preocuparea
tânărului se canalizează pe viitor, pe reuşita, pe competiţie, pe
strategia în bătălia pentru poziţia socială.
Acum el intră în lumea nebuniei. Piaţa devine acum lucrul cel
mai
ai important. Întreaga lui fiinţă se îndreaptă spre piaţa: bani,
putere, prestigiu.
De la douăzeci şi unu la douăzeci şi opt de ani,
ani tânărul duce o
viaţă aventuroasă, are ambiţii mari, dorinţe mari şi lupta prin
toate metodele să şi le realizeze. La douăzeci
douăze şi opt de ani,
devine conştient de faptul că nu toate dorinţele pot fi împlinite.
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Înţelege mai bine ca multe dorinţe sunt irealizabile. Acum
începe să-l intereseze mai mult siguranţa şi confortul, şi mai
puţin aventura şi ambiţiile. Începe să se aşeze. Al douăzeci şi
optulea an de viaţa marchează sfârşitul perioadei hippie…
La trezeci și cinci de ani energia vitală atinge punctul
omega. Cercul este jumătate complet şi energiile intră în declin.
Acum, omul nu e interesat numai de siguranţă şi confort, el
devine conservator. Nu numai că nu-l interesează revoluţia, ci
devine antirevoluţionar. Acum este împotriva tuturor
schimbărilor, este conformist, conservator. Este împotriva a tot
ce e revoluţionar, vrea să păstreze stătu quo, adică starea în care
se află lucrurile în momentul de faţă, şi e împotriva oricărei
schimbări care ar putea să-i pună în pericol stabilitatea. Este
împotriva hippioţilor, a rebelilor. Acum este cu adevărat un
membru de bază al cetăţii…
La treizeci și cinci de ani, omul face parte din lumea
convenţională. Începe să creadă în tradiţii, în trecut, în Vede, în
Coran, în Biblie. Este împotriva schimbării, pentru că orice
schimbare îi poate tulbura viaţa, iar acum are mult de pierdut. E
de partea legii, a religiilor, a reglementărilor, a disciplinei, şi
combate anarhismul.
La patruzeci şi doi de ani erup tot felul de boli fizice şi
mentale, căci acum viaţa e în declin. Energia se îndreaptă spre
moarte. Dacă la început energiile erau în urcare şi omul devenea
tot mai vioi, mai energic, mai puternic, acum se întâmplă exact
pe dos – cu fiecare zi omul e tot mai slab. Însă obiceiurile
persistă. Dacă acum mănâncă la fel de mult ca la 35 de ani, se
îngraşă, şi încep să apară tot felul de boli – tensiune mare,
atacuri de cord, insomnie, ulcere. Toate acestea se întâmpla în
preajma vârstei de 42 de ani, care este unul dintre cele mai
periculoase puncte. Părul începe să cadă, încărunţeşte. Viaţa se
transformă în moarte, încetul cu încetul.
În prejma vârstei de 42 de ani religia devine pentru prima dată
importantă, pentru că religia este profund preocupată de moarte.
Acum moartea se apropie, şi omul caută refugiul în religie…
La patruzeci şi nouă de ani, căutarea a devenit clară. I-au
trebuit şapte ani să devină clară. Acum apare hotărârea. Nu te
mai interesează ceilalţi. Pe bărbaţi, nu-i mai interesează femeile,
pe femei nu le mai interesează bărbaţii – se instalează
menopauza.
Omul nu prea mai are chef de sex. Toată treaba i se pare puţin
cam juvenilă, puţin cam imatură… Aşa cum la paisprezece ani
dorinţa sexuală apare în mod firesc, la fel de firesc ea se
estompează la patruzeci și noua de ani. Trebuie să fie aşa,
pentru că fiecare ciclu trebuie să se încheie…
Acum omul a întors spatele vieţii şi ambiţiilor şi dorinţelor – s-a
terminat. El se îndreaptă spre singurătate, spre el însuşi. Înainte
nu putea fi singur; existau responsabilităţi de îndeplinit, copii de
crescut. Acum copiii sunt adulţi, căsătoriţi, sunt aşezaţi la casele
lor. Nu mai sunt hippioţi, trebuie să aibă în jur de 28 de ani.
Acum e vremea ca părintele să lase casa în urmă, să se
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desprindă de problemele lumeşti, să înceapă să privească spre
pădure, să coboare în sine, să devină introvertit, să fie din ce în
ce mai înclinat spre meditaţie şi rugăciune.
La vârsta de cincizeci şi şase de ani se produce iar o
schimbare, o revoluţie; acum nu mai e de ajuns ca omul să
privească spre pădure, el trebuie să plece în pădure. Viaţa e pe
sfârşite, moartea e tot mai aproape. Dacă la 49 de ani nu mai e
interesat de sexul opus, la 56 de ani încep să nu-l mai intereseze
ceilalţi, indiferent de sex, societatea, formalităţile sociale,
formele de înregimentare. S-a terminat cu „socializarea”, cu
apartenenţa la diverse cluburi, organizaţii sau grupuri. A trăit
destul, a învăţat destul; acum mulţumeşte tuturor şi părăseşte
formă de organizare respectivă. Cincizeci şi şase de ani este
vârsta la care trebuie să devină în mod firesc un sannyasin.
Trebuie să îmbrăţişeze sannys-ul, renunţare, să iasă din
societate. E firesc – aşa cum a intrat, trebuie să iasă, pentru că
dacă n-ar ieşi, s-ar sufoca.
La şaizeci şi trei de ani redevine copil, este interesat numai de
sine. Asta înseamnă meditaţia – să cobori în tine, ca şi cum totul
s-a prăbuşit şi numai tu exişti. Redevine copil, inocent, începe
să coboare în sine. I-au mai rămas de trăit numai şapte ani,
trebuie să se pregătească de ultimul capitol al vieții. Trebuie să
fie gata să părăsească această lume. Ce înseamnă să fii pregătit
să ajungi la îngeri? Înseamnă să-ți dai sufletul sărbătorind, fiind
fericit, să întâmpini acest proces firesc cu braţele deschise, să fii
dornic să mergi la Dumnezeu. Dumnezeu ţi-a dat prilejul de a fi
şi de a învăţa, şi ai învăţat. Acum ai vrea să te odihneşti. Acum
ai vrea să pleci acasă. Tot ce-a fost până acum a fost sejur. Ai
rătăcit pe un tărâm străin, ai trăit cu oameni străini şi ai învăţat
multe. Acum e vremea să te întorci acasă.
La şaptezeci de ani, omul se închide de tot în sine. Nu citeşte,
nu vorbeşte mult. Este tot mai tăcut, tot mai mult el cu sine,
total indiferent la ce se petrece în jurul lui. Încetul cu încetul
energia slăbeşte.La vârsta aceasta este pregătit. Dacă a urmat
acest şablon natural, cu nouă luni înainte de a se înălța la ceruri
îşi dă seama și e conştient de asta. Aşa cum copilul trebuie să
petreacă nouă luni în uterul mamei înainte de a se naşte, înainte
de a merge la cele veșnice omul trebuie să petreacă nouă luni în
sine. Cu nouă luni înainte de venirea inevitabilului, omul intră
iarăşi în uter, numai că acum uterul nu mai e în mamă, ci în el
însuşi.
Indienii numesc cel mai tainic altar al unui templu, garbha, uter.
Denumirea e foarte simbolică. În ultima fază a vieţii, cu nouă
luni înainte de a-și da sufletul, omul intră în sine, propriul său
corp devine uter. El coboară în cel mai tainic altar, unde flacăra
arde veşnic, unde se află lumina, unde trăieşte Dumnezeu.
Acesta e procesul natural.
Pentru acest proces natural nu e nevoie de viitor. Trebuie să
trăieşti clipa prezentă. Clipa următoare va veni de la sine. Aşa
cum râul curge şi ajunge în ocean, tot aşa curgi şi tu şi ajungi la
sfârşit, la ocean…
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Când ajungi la şaptezeci de ani, când eşti gata să-ți
să dai sufletul
– dacă ai trăit totul aşa cum trebuie, în prezent, fără să amâni
nimic pentru viitor, fără să visezi la viitor, dacă ai trăit total
clipă… indiferent cum a fost ea – cu nouă luni înainte vei
deveni conştient de faptul că vei vei merge la cele drepte…
Ajungerea în ceruri este încununarea, împlinirea. Viaţa nu
sfârşeşte când sufletul părăsește
ște corpul; de fapt, viaţa înfloreşte
în acel moment. Însă pentru
ntru a cunoaşte frumuseţea acestui
proces trebuie să fi pregătit pentru ea, trebuie să înveţi arta de a
merge la cele veșnice!

Vorbirea trădează starea în care se află
creierul nostru
Vorbirea este traducerea în sunete a gândurilor noastre,
a vibrațiilor noastre, a cuvintelor.

cineva, criticându-l,
l, duplicăm în noi acele defecte pe care le
vedem la celălalt și care uneori nu există decât în imaginația
noastră.
Cu cât o persoană manifestă mai multă ură, egoism și invidie,
cu atât îi este mai greu să vorbească despre cineva cu
considerație.
ție. Cu cât mai vulgar este discursul cuiva, cu atât mai
puțin armonioasă este acea persoană și ca rezultat va primi lecții
dure de la viață.
Una dintre cauzele oboselii noastre este faptul că vorbim prea
mult. Vorba multă este un semn că suntem pustii. Este necesar
să vorbim puțin,
țin, calm și cu răbdare. Așa vom putea economisi
energia și timpul. Este de asemenea necesar să învățăm să ne
alegem cuvintele. Fiecare cuvânt trebuie să aibă un sens
profund – astfel de cuvinte vor fi întotdeauna puternice.
Probabil cel mai prețios
țios dintre toate sfaturile cu privire la
vorbire este acesta: gândește-te
te bine înainte să spui ceva!
Cuvintele vor avea un sens profund dacă vor fi pline de
admirație
ție și respect față de ceilalți. Și astfel, atunci când în mod
necesar vei adresa cuvinte mai dure, ele nu vor fi percepute ca o
jignire, ci ca un sfat.

C

um este discursul nostru astăzi? Oare dăm aten
atenție
tonului pe care îl avem atunci când vorbim sau
cuvintelor pe care le rostim? Utilizând cuvinte vulgare și
murdare, uităm pur și simplu ce înseamnă o comunicare
respectuoasă. Este evident că atunci când folosim astfel de
cuvinte, fericirea din interiorul nostru nu crește.
ște. Din contră.
Oferim posibilitatea să apară energie nefastă, apoi ne întrebăm
de ce este necesar să facem tratamente pentru durerile de cap.
Pentru că există o legătură directă între starea creierului nostru
și vorbire. Dacă mintea noastră este sănătoasă, atunci vorbirea
va fi pe măsură.

nu
Nu există subiecte tabu, pe care să le ocolim pentru a nu-i
deranja sau ofensa pe ceilalți,
ți, însă este necesar să vorbești
despre toate cu respect și iubire. Orice cuvinte ar spune o mamă
copiilor ei, ele sunt rostite cu dragoste, iar copii nu vor primi
aceste cuvinte cu răutate. Ei vor simți
ți dragostea mamei și vor
înțelege că ea le vrea binele.

O secvență
ță ADN având 4 spirale a fost
detectată în unele ființe
fii
umane
“O altă descoperire uluitoare care deocamdată este
cenzurată din răsputeri de canalele de informare oficiale
este existența
ța unor secvențe ale codului genetic uman (ADN)
ce prezintă nu două spirale, așa
șa cum este general cunoscut,
ci 4 sau chiar mai multe spirale!

C

Un creier sănătos este întotdeauna benefic orientat. Având o
asemenea stare, nu vom bârfi, nu vom critica, nu vom emite fel
și fel de pretenții.
ții. Nu ne vom plânge de destine. Tonul vocii va
fi calm și plăcut. Fiecare va dori să vorbească cu o asemenea
persoană. Când vorbești
ști cu un ton ridicat demonstrezi că ai un
suflet slab.

ercetători de la universitatea Cambridge au declarat că
au văzut pentru prima dată un ADN înzestrat cu 4
spirale în celulele umane. Deşi, până acum, ADN-ul
ADN
uman era cunoscut ca având numai două spirale, iată că a apărut
prima dovadă că ADN-ul
ul uman se poate transforma şi poate să
formeze noi spirale:

De regulă, 90% dintre toate certurile și conflictele aapar atunci
când vorbim pe cineva de rău. Este necesar să învățăm
învă
să
vorbim plăcut, manierat, controlându-ne
ne modul în care ne
exprimăm verbal. În Vest, o persoană care nu este capabilă să
să-și
controleze discursul este considerată o persoană primitivă.

În această imagine este ilustrată o reprezentare teoretică a ADNADN
ului cu 4 spirale (stânga), iar în dreapta este o fotografie care
arată zonele din interiorul celulei umane (acestea ssunt marcate
cu substanţă fluorescentă) în care au fost detectate porțiuni
por
de
ADN având 4 spirale.

A trecut
ut ceva timp de când a fost demonstrat faptul că noi
preluăm însușirile
șirile acelei persoane despre care vorbim și la care
ne gândim. Din acest motiv, atunci când vorbim de rău pe

Deşi propaganda medicală oficială a calificat această situaţie ca
fiind doar un indicator al cancerului la fiin
ființa umană respectivă,
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iată că apare o primă dovadă solidă că ADN-ul
ul uman poate avea
mai mult de două spirale.
Această descoperire uluitoare confirmă rapoartele unor
cercetători americani care detectaseră anterior ADN cu mai
multe spirale la unii copii, dar aceste afirmaţii au fost la
momentul respectiv ignorate de lumea științifică şi catalogate
drept „simple fantezii”.”
Sursa: http://roaim.eu5.org/?a=articles&p=734

ADN-ul
ul uman poate fi reprogramat prin
rostirea profund conștientă
știentă a cuvintelor și
poate călători în tărâmurile paralele
Pjotr Garjajev
Oamenii de știință
ță au descoperit că ADN-ul
ADN uman e un
„internet biologic” reprogramabil cu puteri de neimaginat.

C

ercetătorii ruși
și au făcut un pas uriaș spre înțelegerea
vieții
ții și spre descoperirea originii umane. Conform
collective-evolution.com, oamenii de știință au ajuns la
concluzia că ADN-ul
ul uman este un „internet biologic” cu mult
superior celui artificial și, mai mult de atât, au găsit și dovezi
științifice pentru un nou tip de medicină în care ADN
ADN-ul poate fi
influențat
țat și reprogramat cu ajutorul cuvintelor ros
rostite la o
anumită frecvență,
ță, fără a tăia sau a înlocui o genă.
Studiul cercetătorilor ruși
și explică direct sau indirect foarte
multe fenomene aparent inexplicabile precum clarviziunea,
intuiția,
ția, actele de vindecare spontană sau la distanță,
autovindecarea, aura neobișnuită
șnuită din jurul anumitor oameni,
precum maeștrii
ștrii spirituali, sau influența minții asupra
fenomenelor meteorologice.
Oamenii de știință ruși au descoperit că ADN-ul
ul uman nu este
responsabil doar cu construirea trupului, ci este și un mediu
foarte bun pentru stocarea datelor informaționale.
ționale. Doar un
procent de 10% din ADN-ul
ul nostru este folosit pentru
construirea proteinelor, iar această parte a trezit până acum
interesul cercetătorilor care se ocupă cu examinarea și
clasificarea ei. Restul de 90% este
ste supranumit „junk ADN” și
este considerat o parte nefolositoare a ADN-ului,
ului, dar tocmai
această parte mai puțin
țin interesantă a genomului uman a
reprezentat baza celui mai recent studiu al cercetătorilor ru
ruși,
ale cărui rezultate au fost revoluționare.

limbajului, precum și regulile
ile de bază ale gramaticii. În urma
comparațiilor,
țiilor, lingviștii au descoperit faptul că ADN-ul
ADN nostru
imită foarte bine gramatica unei limbi, urmează niște
ni
reguli
foarte stricte și ei susțin că limbajele nu au apărut accidental sau
din senin, ci ele sunt, de fapt, o reflexie a comportamentului
ADN-ului
ului uman, oamenii fiind programa
programați să poată vorbi una
sau mai multe limbi pentru o comunicare optimă.
Biofizicianul și biologul molecular rus Pjotr Garjajev împreună
cu colegii săi au analizat cu aten
atenție și comportamentul
vibrațional
țional al codului genetic uman și au descoperit că
cromozomii funcționează
ționează precum un calculator holografic și
utilizează radiația
ția laser. Acest lucru înseamnă că au reușit să
moduleze anumite modele de frecvență
ță pe o rază laser și în felul
acesta au influențat
țat frecvența întregului ADN și deci, informația
genetică în sine.
Cercetătorii au dovedit experimental faptul că simple cuvinte și
propoziții
ții din limbajul uman rostite la o anumită frecvență,
întotdeauna în țesut viu vor face ca substanța ADN-ului
AD
să
reacționeze
ționeze și să se modifice, demonstrând astfel că organismul
nostru este programabil prin limbaj, cuvinte și gânduri folosite
la frecvența
ța corectă. Mai mult de atât, cercetătorii au observat
că în vid ADN-ul
ul creează tipare ciudate care pot duce
duc la apariția
găurilor negre magnetizate, anumite poduri între universurile
paralele pe care ADN-ul
ul le poate folosi pentru a trece în lumi
paralele, unde poate
oate lua forme noi de viață.
via

Bătălia care se dă: Cine să modifice genetic
mai mult legumele pe care lle mâncăm
Zachary Lippman
Agricultura industrială care speră că tehnologia
CRISPR va transforma radical afacerea organismelor
modificate genetic se confruntă cu oponenții
oponen
ei, care o
numesc „OMG 2.0”

Z

achary Lippman, biolog la Cold Spring Harbor
Laboratory,
boratory, se află printre culturile sale experimentale,
dintre care unele sunt modificate genetic cu o tehnologie
numită Crispr-Cas9,
Cas9, unul dintre cele mai ambițioase
ambi
eforturi de
„îmbunătățire
țire genetică” a ceea ce a creat natura, după cum
declară el.

Potrivit oamenilor de știință ruși, ADN-ul
ul nostru servește
serve
ca
mediu de stocare a datelor și are un rol în comunicare.
Lingviștii
știi ruși au descoperit că genomul uman, în special
această parte de 90% aparent inutilă a sa, respectă cu stricte
strictețe
anumite reguli binee definite, exact la fel precum gramatica unei
limbi. Astfel, ei au comparat regulile sintaxei, și anume modul
în care cuvintele sunt puse împreună pentru a forma propozi
propoziții
sau fraze, semantica, adică semnificațiile
țiile din formele
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El a luat o roșie, a ridicat-o și a întrebat: „Oamenii o vor
mânca?”.
Această întrebare implică toată industria alimentară, unde se dă
o bătălie pentru convingerea opiniei publice, chiar înainte ca
alimentele modificate genetic prin noua tehnologie să ajungă pe
piață.
Cercetarea este în creștere
Departamentul pentru Agricultură a dat aprobări pentru studii
pe teren pentru culturile modificate genetic cu noua tehnologie.
Susţinătorii, incluzând oameni de ştiinţă şi directori din
industria agricolă, spun că editarea genelor din ADN-ul
plantelor ar putea schimba agricultura şi ar ajuta la asigurarea
resurselor alimentare pentru o populaţie globală în creștere.
Agricultorii organici și companiile de produse alimentare
naturale spun că aceste noi organisme cu ADN-ul modificat și
mai brutal decât prin vechile tehnologii genetice prezintă riscuri
mari pentru sănătatea umană și pot modifica permanent mediul
prin răspândirea semințelor acestor plante dincolo de ferme cu
plante modificate genetic.
Industria agricolă vrea cu disperare să evite repetarea bătăliilor
dure și costisitoare pe care le-a dus pentru culturile modificate
genetic prezente pe piață, deși autorități precum Administrația
pentru Alimentație și Medicamente și Organizația Mondială a
Sănătății (ambele progresiste) au considerat dintotdeauna
organismele modificate genetic ca fiind „sigure”. Companiile de
semințe și grupurile agricole au cheltuit milioane de dolari în
campaniile
care
promovează
beneficiile
culturilor
biotehnologice, luptând în același timp împotriva cerințelor de
etichetare și cu propunerile de blocare a cultivării lor.
Deși culturile biotehnologice au devenit omniprezente în
fermele din SUA, reprezentând mai mult de 90% din suprafețele
cultivate cu porumb și soia, neîncrederea consumatorilor în
organismele modificate genetic, numite OMG-uri, a crescut. Un
sondaj realizat în anul 2016 de centrul PEW Research a arătat
că 39% dintre adulții din SUA consideră că alimentele obținute
din culturile OMG sunt mai puțin sănătoase decât versiunile
convenționale.
Este editarea genelor din ADN-ul plantelor viitorului
agriculturii?
O echipă de cercetare de la Cold Spring Harbor Laboratory
dezvoltă plante de tomate cu un randament mai mare, cu un
instrument de editare a genelor numit Crispr-Cas9. Noile culturi
modificate cu Crispr au fost numite de opozanți „OMG 2.0”.
Sunt aceste produse diferite de OMG-urile tradiționale?
Pe de alte parte, vânzările de produse fabricate fără OMG-uri au
crescut la 25,5 miliarde de dolari în 2017, de la 349 milioane de
dolari în 2010, potrivit Proiectului non-OMG, un grup de stat
din Washington care promovează și certifică alimentele și
produsele fără organisme modificate genetic.
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Oficialii din industria agricolă spun că noi metode precum
Crispr, Talen și nucleaza deget de zinc sunt fundamental diferite
de tehnicile biotehnologiei de pionierat din anii 1980, tehnologii
aplicate de companii precum Monsanto Co. Aceste tehnici mai
vechi implică în general adăugarea de gene de la alte specii,
inclusiv de la bacterii, viruși și de alte plante. Introducerea unor
astfel de gene permite culturilor să supraviețuiască spray-urilor
erbicide sau să respingă insectele distructive.
Noile tehnologii de editare a genelor din ADN sunt mult mai
intruzive. Ele le permit oamenilor de știință să obțină unele
dintre aceste efecte prin modificarea ADN-ului propriu al
plantelor, fără a introduce noi gene. Cu Crispr-Cas9, cel mai
utilizat sistem, oamenii de știință pot programa și ghida genetic
un atac care vizează o locație de-a lungul ADN-ului plantei,
unde proteina Cas9 taie ADN-ul. Celulele modifică secvența
ADN-ului când tăietura este reparată. Oamenii de știință
folosesc Crispr pentru a face porumb rezistent la secetă, grâu cu
conținut redus de gluten și roșii cu codițe ușor de îndepărtat.
Industria agricolă încearcă să convingă publicul să facă
distincție între noile culturi modificate genetic și OMG-urile
tradiționale. Aceasta descrie tehnologiile de editare ca fiind o
extensie a ameliorării plantelor, practica seculară de a încrucișa
soiuri de plante pentru a obține variante mai bune. Editarea
genelor, spune industria, poate produce aceleași rezultate ca
încrucișarea, doar că mai rapid.
„Ceea ce facem este să stimulăm într-o măsură mai mare Mama
Natură, într-o manieră mai eficientă”, spune Adrian Percy,
șeful departamentului de cercetare agricolă pentru producătorul
german de medicamente și de chimicale Bayer AG, care
dezvoltă și semințe de cultură modificate genetic.
Această distincție este esențială pentru industria agricolă.
Autoritățile de reglementare, inclusiv USDA, nu intenționează
să reglementeze plantele modificate genetic prin noua metodă la
fel de strict ca pe cele fabricate cu ADN de la alte specii. Asta
înseamnă că porumbul editat cu Crispr, de exemplu, poate fi
adus pe piaţă mult mai rapid şi va fi mult mai ieftin decât
culturile tradiţionale de biotehnologie, la care în medie procesul
poate dura și 13 ani şi costă 136 milioane dolari pentru a fi
dezvoltate şi lansate, potrivit firmei de consultanţă în
agricultură Phillips McDougall Ltd.
Deoarece noile alimentele modificate genetic se apropie de
rafturile supermarketurilor, deciziile cumpărătorilor vor ajuta la
determinarea impactului noii tehnologii. Unul dintre cei mai
mari furnizori de semințe din lume, DowDuPont Inc.,
intenționează în această toamnă să vândă o varietate de porumb
editat cu Crispr către fermierii din SUA, care poate fi prelucrat
în dressinguri pentru salată și alte produse. Calyxt Inc., un
startup din Minnesota, a comercializat în această primăvară soia
care a fost modificată genetic prin noua metodă pentru a
produce ulei vegetal „mai sănătos”. Alte companii de semințe
de top, printre care Monsanto, Bayer și Syngenta AG, nu se află
mult în urmă.
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„În final, consumatorii au ultimul cuvânt de spus cu privire la
ce tehnologii sunt folosite pe piața publică”, spune Neal
Gutterson, șef tehnologic al diviziei agricole DowDuPont.

ecologică și când compania ei a oferit un program de instruire a
„ambasadorilor de cercetare” pentru a le explica practicile
agricole moderne consumatorilor, s-a înscris și ea.

DowDuPont a angajat firma de consultanţă Resolve Inc. pentru
a reuni directori, oameni de ştiinţă, fermieri ecologici şi alţi
participanți în 2015 şi 2016, în cadrul unor mese rotunde despre
editarea genetică. Compania elvețiană de semințe Syngenta
promovează beneficiile durabile ale editării genetice în fața
grupurilor de mediu. Bayer a înființat un „program de
ambasadori” pentru a instrui oamenii de știință din domeniul
culturilor modificate genetic și alți angajați pentru discursuri
publice și pentru a vorbi cu consumatorii.

Anul trecut, în martie, a apărut la Centrul Epcot de la Walt
Disney World pentru a le face turiștilor o prezentare numită
„Magia semințelor”. Condimentând descrierea modificării
genetice a plantelor cu cuvinte precum „distractiv” și
„interesant”, ea și Eric Hoeft, genetician pentru compania de
semințe de legume HM.Claus Inc., au vorbit despre propriile lor
grădini și „unelte” folosite pentru a „dezvolta” soiuri noi de
plante, recurgând la formularea recomandată de industrie. Nu au
discutat despre tehnologii genetice specifice.
Unii turiști nu au văzut nicio problemă în culturile modificate
genetic, în timp ce alții nu înțelegeau de ce erau necesare. „Cu
oamenii din clasa de mijloc este mai ușor să discuți și ei își
schimbă perspectiva”, spune Alt.

Oamenii de știință de la Monsanto se lansează în dezbateri
despre alimente pe rețelele de socializare. În august anul trecut,
cercetătorul Larry Gilbertson a scris un mesaj pe LinkedIn
despre potențialul metodei Crispr de a șterge genele individuale
pentru îmbunătățirea plantelor: „Înlăturarea sau modificare
unor gene poate să pară ceva rău, dar natura face aceasta tot
timpul”. (Doar că spre deosebire de „maimuțele” umane care se
cred atotștiutoare și atotputernice, programul genetic făcut de
Creator știe ce are de făcut.)
Dezbaterea privind Organismele Modificate Genetic (OMGurile)
Deoarece organismele modificate genetic, sau OMG-urile,
devin larg răspândite în fermele din SUA, vânzările de produse
nemodificate genetic au crescut.
Un document de 12 pagini pregătit pentru grupurile agricole de
către Federația Internațională a Semințelor, un grup comercial
din Elveția, detaliază modul în care cercetătorii din domeniul
agricol și alți participanți din industrie trebuie să abordeze
discuțiile publice despre tehnologiile de editare a genelor din
ADN-ul plantelor. Se recomandă referirea la „metodele de
ameliorare a plantelor”, nu la „tehnici sau tehnologii”.
„Concentrați-vă mai mult pe beneficiile produselor decât pe
aplicații sau pe metodele de lucru”, se spune în document.
Indicațiile au fost date de către grupul de cercetare, spune
managerul de comunicare al grupului, Jennifer Clowes.
Jessie Alt pregătește soiuri de soia pentru DowDuPont din
Dallas Center, Iowa. Când a mers să-și ia fiica de la un curs de
dans în urmă cu trei ani, s-a trezit că le explica celorlalți părinți
ce făcea un fermier cu un dispozitiv de recoltare de probe de sol
într-un câmp de porumb din apropiere. A început să pună în
mod regulat întrebări cu privire la pesticide și la agricultura
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Profesorul Jennifer Kuzma, co-director al Centrului de Inginerie
Genetică și Societate de la Universitatea de Stat din Carolina de
Nord, spune că înţelege de ce companiile doresc să se ferească
de eticheta OMG, dar completează că a ne referi la tehnicile noi
de editare a genelor ca fiind ameliorare „pare puțin necinstit”.
„Este o cultură îmbunătățită prin biotehnologie”, spune ea.
„Ceva de-a lungul acestor direcții ar putea fi mai cinstit și
astfel ar fi mai probabil ca în viitor consumatorii să nu se
întoarcă împotriva lor să-i atace, dacă află că nu este vorba
chiar de ameliorarea plantelor, ci este ceva mai mult”.
Cercetătorul Zachary Lippman de la laboratorul Cold Spring
Harbor speră ca prin modificarea ADN-ului tomatelor să poată
crește numărul de roșii per plantă sau să le poată face mai mari.
Acest mesaj este în centrul campaniilor lansate de câțiva
producători de alimente naturale și de grupuri pentru produse
ecologice. Proiectul non-OMG a interzis deja ca produse ce
conțin plante modificate genetic prin editare să poarte eticheta
lor „Verificat Proiectul non-OMG-uri”, pentru aproximativ
50.000 de produse în SUA și Canada. „Spunându-le oamenilor
că este același lucru cu ameliorarea tradițională a plantelor nu
este adevărat și, în conformitate cu misiunea noastră nonprofit,
suntem hotărâți să contracarăm astfel de practici”, spune
Megan Westgate, directorul executiv al grupului.
Grupul său se întâlnește cu comercianții cu amănuntul și
intenționează să structureze grupuri specifice de interes pentru a
determina cum să transmită cel mai bine consumatorilor
mesajul grupului, potrivit căruia editarea genetică este o
extensie a tehnologiilor existente de modificare genetică a
plantelor.
Unii producători de alimente ecologice au luat măsuri pentru a
nu include în produsele lor alimente editate genetic. Nutiva Inc.,
o companie din Richmond, California, care produce ulei organic
de nucă de cocos și unt de arahide, nu folosește ulei de rapiță.
Aceasta garantează faptul că Nutiva nu va utiliza ulei de rapiță
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modificată genetic sau de soiuri de rapiță
ță obținute prin editare
genetică, varietăți
ți dezvoltate de compania Cibus Global Ltd. din
San Diego, potrivit fondatorului companiei Nutiva, John
Roulac.
Directorul
ectorul executiv al Cibus, Peter Beetham, spune că firma sa
speră ca grupurile și companiile alimentare organice să devină
mai confortabile cu tehnologia, prin explicarea modului în care
sunt obținute
ținute noile semințe și cum pot acestea ajuta fermierii și
consumatorii.
Dl. Roulac de la Nutiva a ajutat la crearea unui site web numit
GMOinside.org pentru a face campanie împotriva culturilor
modificate genetic. Site-ul
ul web descrie editarea genetică a
ADN-ului ca fiind „inginerie genetică 2.0” și avertizează că
„dacă
dacă această tehnologie nu este controlată, ea se va strecura
pe nesimțite
țite pe fiecare raft din magazinele alimentare
alimentare”.
Oponenții
ții metodei de editare genetică Crispr argumentează că
deși
și culturile rezultate nu conțin ADN străin, ele sunt totuși ne
nenaturale. Ei spun că aceasta se datorează faptului că proteina
Cas9 care taie ADN-ul provine de la bacterii, și că programul
genetic al plantei este modificat, fapt care o face să fie o altă
plantă, ne-naturală.
Jennifer Doudna, profesor la Universitatea din Calif
California,
Berkeley și unul dintre inventatorii instrumentului Crispr
Crispr-Cas9,
spune că acesta este „un fals argument”.
”. Dr. Doudna,
cofondator al companiei care a acordat licență
ță pentru tehnologia
Crispr-Cas9
Cas9 companiei DowDuPont, spune că plantele pe care
le consumăm
umăm astăzi sunt deja foarte mult modificate prin
metoda ameliorării tradiționale
ționale care induce modificări ale ADN
ADNului plantei în mod aleatoriu prin încrucișarea
șarea lor în mod
repetat. „Atunci de ce se consideră încrucișarea
șarea repetată ca
fiind naturală și tăierea
ea genetică ca fiind nenaturală?
nenaturală?”, se
întreabă ea.
Unii susținători
ținători ai editării genelor din ADN cred că industria
trebuie să elimine argumentele vechi care nu rezonează cu
consumatorii, cum ar fi afirmația că „noile
noile tehnologii sunt
necesare pentru a alimenta o populație
ție globală în creștere
creștere”.
Afirmația, spun ei, îi sperie pe consumatori.
Rescrierea codului genetic
Oamenii de ştiinţă folosesc o tehnologie de editare a genelor
numită Crispr-Cas9 pentru a modifica ADN-ul
ul plantelor şi a
dezvolta noi culturi.
Odată inserată într-o celulă, combinația
ția ARN/Cas9 caută o
secvență de ADN care se potrivește cu ARN--ul său. Atunci
când găsește
ște o potrivire, Cas9 taie ambele spire ale ADN
ADN-ului.
Un fragment de ARN este programat să caute un segment
specific de ADN. Este asociat cu o proteină naturală numită
Cas9, obținută
ținută de la bacterii, care funcționează ca un bisturiu
genetic.
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Celula modifică secvența
ța ADN atunci când tăierea este reparată.
Julie Borlaug este șef al departamentului de relații publice a
startup-ului Inari
ari Agriculture Inc. și nepoata lui Norman
Borlaug, care a cultivat în premieră soiuri noi de grâu și a
aplicat pe scară largă metode de producție
produc care au transformat
producția
ția de alimente în Mexic și India în anii 1940, 1950 și
1960. Progresele doctorului Borlaug au fost creditate cu
salvarea a sute de milioane de oameni de la înfometare, iar în
1970 a primit Premiul Nobel pentru Pace.
Dna Borlaug consideră că tehnologia de editare a genelor pe
care compania ei o promovează poate continua eforturile
bunicului
cului său de a reduce foametea la nivel mondial, dar nu
crede că acest argument va convinge consumatorii sceptici din
SUA. „Consumatorul
Consumatorul caută un nou mod, diferit, de a face
agricultură și este greu pentru marile companii să facă brusc o
rotație de 180 de grade”, spune ea.

Copiii au nevoie de MICROBI (nu de
antibiotice) pentru dezvoltarea
IMUNITĂȚII
ȚII
Utilizarea excesivă a medicamentelor dăunează grav
funcției sistemului imunitar – acest gardian puternic al
organismului uman.

C

ei mai mulți dintre noi,
oi, la primele semne de răceală,
alergăm la farmacie pentru a lua „ceva” ca să ne treacă
repede. Problema este că substan
substanțele chimice nu lasă
boala să-și urmeze cursul firesc.
Ceea ce putem face este să ameliorăm simptomele, dar nu cu
medicamente, ci cu alimente,
imente, produse apicole și naturale
(ceaiuri, citrice, sucuri de fructe și lămâie, propolis, miere, sirop
de ceapă, ridiche etc). Medicamentele împiedică sistemul
imunitar să lupte cu boala, și în timp el devine nefuncțional.
Un alt lucru care afectează sistemul
stemul imunitar utilizarea obsesivă
de produse antibacteriene, din teama de a intra în contact cu
orice fel de microbi.
Este important să ne spălăm pe mâini înainte de masă, și mai
des atunci când suntem răciți
ți sau gripați, ori când vizităm pe
cineva la spital. Dar unii părinți
ți au obiceiul de aa-și proteja în
mod excesiv copii și de a le crea un mediu super-igienizat.
super
Exista o vorbă în popor care spunea că dacă scapi un aliment pe
jos, poți să-l mănânci fără să-ll speli, deoarece puțină
pu
mizerie
ajută la formarea de anticorpi
Un studiu recent a confirmat faptul că joaca afară, în noroi,
ajută la dezvoltarea sistemului imunitar al copiilor, și reduce
riscul de afecțiuni
țiuni cronice, precum astm.
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Microbiologul Marie-Claire
Claire Arrieta, unul din autorii căr
cărții „Let
Them Eat Dirt – Saving Our Children from an Oversanitized
World” atrage atenția
ția asupra faptului că dezinfectantele de
mâini, săpunurile antibacteriene care distrug microbii și
antibioticele luate pe cont propriu au efecte negative asupra
sistemului imunitar al celor mici.

Genialul Pasteur – dezvăluiri tulburătoare
despre vaccinuri

Părinții își cresc astăzi copiii într-un
un mediu mult mai curat și
mai igienizat ca oricând. Experții
ții în microbiologie sunt de
părere că această exagerare de a fi tot timpul curați
cura și feriți de
microbi poate conduce la dezvoltarea unor boli croni
cronice.
În organismul nostru se află o armată de microbi (microbiom)
care ne protejează împotriva germenilor, ajută la produc
producția de
energie și de vitamine.
Studiile de laborator au arătat că în primii ani de via
viață, sănătatea
acestui microbiom este crucială pentru
tru starea de sănătate de mai
târziu a copiilor.
Microbiologii explică faptul că atunci când ne na
naștem, nu avem
nici un microb în corp, iar sistemul nostru este subdezvoltat. Pe
măsură ce microbii încep să apară, aceștia
știa dau un start
sistemului imunitar să funcționeze.
ționeze. Fără microbi, sistemul
nostru imunitar nu ar putea combate infecțiile
țiile în mod optim.
Microbii produc molecule și substanțe care interacționează
direct cu celulele mucoasei intestinale și cu celulele imunitare
care se află pe partea cealaltă a mucoasei intestinale.
Astfel, putem spune că microbii antrenează celulele imunitare.
Doar prin întâlnirea cu aceste substanțe
țe microbiene o celulă
imunitară obține
ține informațiile necesare pentru a ști să acționeze.
Lipsa expunerii la microbi în copilărie, caree este necesară
pentru antrenarea sistemului imunitar, poate duce la dezvoltarea
unor boli cronice mai târziu în viață,
ță, precum boala intestinală
inflamatoare, obezitate, alergii sau chiar autism.
Potrivit studiilor epidemiologice, copiii care cresc într
într-un mediu
rural (de fermă) au un risc mai mic de a face astm.
Poate că nu toate familiile sunt dispuse să se mute la țară și să-și
facă o fermă, însă ceea ce pot face este să își
și lase copiii să joace
liber în natură, să se joace cu animalele și să crească înt
într-un
mediu mai puțin controlat.

Înainte de a muri, Pasteur a lăsat instrucţiuni precise
familiei sale și anume de a nu permite nimănui să consulte,
şi deci de a nu da publicităţii după moartea sa, cele 10.000
de pagini cu notele de laborator scrise de el de
de-a lungul
anilor. Abia în 1975, după moartea nepotului său, aceste
note au fost în sfârşit făcute publice.

U

n istoric de la Universitatea Princeton, Profesorul
Geison, a scris unn studiu asupra notelor de laborator ale
lui Pasteur, studiu care a fost pus la dispoziţia The
American Association for the Advancement of Science din
Boston în 1993. Doctorul Geison concluziona astfel: „Pasteur
„
a
publicat foarte multe date frauduloase şi se face vinovat de un
mare număr de «înşelăciuni ştiinţifice», violând regulile
medicinei, ştiinţei şi eticii profesionale”.
profesionale
La fel ca şi Koch, Pasteur era foarte motivat financiar. În cursa
pentru vaccinul contra antrax, de exemplu, Pasteur nu a făcut
niciun
iun studiu pe animale, trecând direct la vaccinarea
oamenilor. De asemenea, la ora actuală se ştie că Pasteur a furat
formula vaccinului de la un coleg de breaslă, pe nume Toussain.
Incapabil să dovedească furtul, Toussain, a făcut un şoc nervos,
şi a murit câteva luni mai târziu.
Dar să mai aruncăm o dată o scurtă privire asupra
„respectabilului” domn Pasteur, şi punctual să mai spunem că:
- Pasteur nu a avut niciun fel de studii de medicină sau
psihologie; el era doar chimist.
- Pasteur mai degrabă a creatt o boală pe nume „hidrofobie”
decât să fi găsit leacul pentru ea.
- Pasteur a iniţiat oribila practică a vivisecţiei cu experienţe
dezgustătoare pe animale; sute de mii de animale au fost inutil
omorâte în experimente atroce doar în numele „ştiinţei”, nu
numai la Institutul Pasteur dar practic în tot „Imperiul medical”
care experimentează cele mai elucubrante teorii în laboratoarele
sale din întreaga lume, până în zilele noastre, din păcate.
- Pasteur a fost mai degrabă direct răspunzător de moartea a sute
de persoane cărora li s-au
au administrat vaccinuri neverificate şi
indirect răspunzător de moartea a mii de persoane cărora li ss-au
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aplicat procedurile „pasteuriene”, decât să fi fost el însuşi un
„salvator al omenirii”.
- Pasteur poate fi văzut astăzi mai degrabă ca un bun negustor,
decât ca un savant, dacă este să ne gândim numai la
nenumăratele rapoarte şi date falsificate, care nu aveau la urma
urmei decât scopul de a vinde cu un bun profit propriile
medicamente şi vaccinuri.
- Terapia pasteuriană administrată
istrată pentru o boală pe care de fapt
nu o avea, l-aa ucis pe Alexandru, regele Greciei.
- Pasteur nu a studiat şi cercetat cazuri concrete, persoane
bolnave, ci a introdus şi practicat ideea inducerii bolii prin
administrarea de material morbid (infectat) subiecţilor sănătoşi.
Robert Koch a fost concurentul şi contracandidatul lui Pasteur
în cursa de descoperire a cauzei antraxului, precum şi a găsirii
unui remediu contra acestuia. La vremea respectivă antraxul
făcea ravagii în rândul vitelor din Europa.
Ambele
mbele vaccinuri create atât de Pasteur cât şi de Koch contra
antraxului au fost „erori colosale” care au costat viaţa a mii de
animale din aproape toată Europa (mai ales Italia şi Germania),
animale pe care s-au
au testat vaccinurile respective. Aici ar mai
trebui
rebui spus că ambii, atât Pasteur cât şi Koch au făcut tot
posibilul pentru a ascunde şi falsifica rezultatele acestor eşecuri.
Koch a trecut la crearea primului vaccin contra tuberculozei,
vaccin denumit Tuberculin. Din nefericire, rata mortalităţii a
fostt cu mult mai mare în rândul acestor pacienţi vaccinaţi decât
în rândul celor care nu fuseseră „fericiţi” de către Koch cu
epocala sa descoperire. Tuberculin pur şi simplu nu funcţiona,
ba chiar se pare că mai mult dăuna. În schimb lui Koch nu i-a
i
dăunat deloc,
eloc, ba chiar se pare că a funcţionat foarte bine
înţelegerea pe care a făcut-oo cu Guvernul Prusiei, care
care-i dădea
dreptul unic de vânzare lui Koch în schimbul împărţirii pe din
două a profitului realizat.
Un merit nu i se poate nega însă lui Koch. A pus bbazele unei
foarte rentabile simbioze dintre medicină, politică şi marketing,
simbioză care funcţionează în zilele noastre poate mai bine
decât oricând înainte.
Iar tuberculoza? Din boala numărul 1 în America la începutul
secolului XX, datorită condiţiilor de igienă şi salubritate din ce
în ce mai bine puse la punct, şi a construirii de case moderne, cu
multă lumină şi căldură, tuberculoza practic a dispărut,
nemaireprezentând astăzi decât un pericol pentru ţările
subdezvoltate. Deci nu vaccinul, ci igiena şi
ş dezvoltarea
tehnologică au învins tuberculoza.
Pasteur a fost decorat de către împăratul Franţei. Prin aceasta,
poziţia sa ca om de ştiinţă a fost puternic consolidată, deşi era
doar un simplu chimist, şi nicidecum biolog, medic sau
psiholog.
Desigur că la vremea respectivă existau foarte multe întrebări
care-şi
şi aşteptau răspunsul: ce este viaţa şi moartea, din ce cauză
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se alterează, fermentează sau intră în putrefacţie materiile
organice, este ceva în aer sau în organism care produce aceste
efecte, ce efecte
ecte pot avea substanţele chimice etc.?
Pentru prima oară în istorie, aceste întrebări erau în centru
atenţiei şi se căuta răspunsul la ele. Iar oportuniştii şi indivizii
lipsiţi de scrupule care vroiau să facă avere, au sesizat
momentul prielnic, desigur. Unul dintre ei se numea Louis
Pasteur! Iar politica nu se schimbă. Dacă se întrezăreşte
posibilitatea unui câştig, atunci Pasteur este genial.
Cum se face oare că „descoperirile” nu se produc decât atunci
când este un interes financiar în spate? Şi cum se face că atunci
când o descoperire poate pune în pericol anumite interese, ea nu
se mai… descoperă? Nicola Tesla? Motorul cu apă? Energia
liberă (energia focarului zero)? Există de mult, dar …
„Dacă vaccinurile nu s-ar
ar fi putut vinde în masă cu un foarte bun profit, teoria
lui Pasteur ar fi căzut de mult în obscuritate şi uitare!”
uitare! – E. Douglas Hume.

Vaccinarea antigripală: o nouă maladie
pândește
ște de la colț… ca să umple
buzunarele producătorilor de
medicamente
În anul 2006 a existat o tentativă de
d a impune
vaccinarea antigripală pentru anumite categorii de
populație,
ție, tentativă concretizată printr-o
printr
propunere
legislativă.

I

nițiatorii
țiatorii au fost 3 deputați ai PSD, și anume Brînzan
Ovidiu, Iordache Florin și Nechita Aurel.

Această propunere (Pl-x nr. 269/2006 – Propunere legislativă
privind vaccinarea antigripală a categoriilor de persoane cu
risc)) avea ca obiect de reglementare vaccinarea antigripală a
categoriilor de persoane cu risc ridicat de îmbolnăvire, fondurile
necesare pentru procurarea cantităţii
ăţii de vaccin antigripal
urmând să fie asigurate din fondurile proprii ale Ministerului
Sănătăţii Publice.
Categoriile de persoane vizate erau următoarele:
- persoane în vârstă sau cu handicap, instituționalizate;
institu
- adulții și copii cu afecțiuni cronice cardiovasculare,
pulmonare, metabolice și renale;
- persoane cu vârsta peste 65 de ani;
- copii cu vârste între 3 și 16 ani;
- persoanele infectate cu virusul HIV/SIDA;
- medicii, cadrele sanitare și personalul auxiliar din spitale și
unități sanitare ambulatorii;
- salariații
ții instituțiilor de ocrotire a bătrânilor și copiilor;
- personalul care asigură asistența
ța socială și medicală la
domiciliu;
- personalul din serviciile comunitare;
- persoanele care călătoresc în zone endemice;
- membrii familiilor care includ persoane cu risc crescut de
îmbolnăvire.
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În acel moment Comisia pentru sănătate şi familie a propus
Plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative
privind vaccinarea antigripală a categoriilor de persoane cu risc
(Plx
269/2006),
înn baza
următoarelor
argumente:
- în conformitate cu recomandările Organizaţiei Mondiale a
Sănătăţii, Ministerul Sănătăţii Publice, prin Direcţia de Sănătate
Publică elaborează în fiecare an Planul Naţional de
Supraveghere şi control al gripei şi infecţiilor
infecţiil
respiratorii
superioare pentru sezonul rece din anul respectiv.
- Ministerul Sănătăţii Publice a reactualizat şi aprobat prin
Ordinul ministrului sănătăţii nr.1094/13.10.2005 Planul
naţional de intervenţii în pandemia de gripă şi constituirea
Comitetului
ui naţional şi al comitetelor judeţene de intervenţie în
caz de pandemie de gripă. Acest plan conţine mai multe
instrumente
epidemiologice
conform
recomandărilor
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.
Propunerea legislativă a fost respinsă de către Camera
Deputaților,
ților, rezultatul votului (pentru respingere) fiind
următorul:
pentru=149,
contra=86,
ab
abțineri=3.
În marea lor majoritate, cei care au votat contra respingerii au
respectat probabil indicațiile
țiile primite pe linie de partid (PSD și
PRM).
Deși această încercare
care de a introduce vaccinarea obligatorie
pentru o categorie de persoane nu a avut succes, ea a fost
puternic susținută
ținută în presă, ziarele având care mai de care titluri
menite să înspăimânte populația.
ția. Cu siguranță epidemia
mediatică a făcut ravagii...
Recomandările UE vizează o țintă de 75% rată de acoperire
pentru vârstnici, dar și pentru alte categorii, iar potrivit OMS,
prioritatea cea mai mare la administrare ar trebui să o aibă
femeile însărcinate.

Fluenz Tetra (AstraZeneca). Însă nu vă imaginați
imagina că sunt mai
bune. Aceeași
și formaldehidă se regăsește în compoziția ambelor.
Ce anume poate provoca administrarea unui astfel de vaccin?
va
O
serie de reacții
ții adverse, conform prospectelor pe care le pun la
dispoziție chiar producătorii:
- reacții
ții la locul injectării vaccinului, cum ar fi: durere, roșeață,
temperatură ridicată;
- mâncărimi și dureri musculare, dureri de cap;
- reacții alergice
lergice severe, precum urticaria, probleme de
respirație,
ție, amețeli, stări de leșin, puls mai ridicat, și/sau
modificări în comportament;
- reducere trecătoare a numărului anumitor tipuri de celule din
sânge numite trombocite; numărul scăzut de trombocite po
poate
determina învineţirea sau sângerarea excesivă (trombocitopenie
tranzitorie);
- dureri la nivelul traseelor nervoase (nevralgie), crize
(convulsii), tulburări neurologice care pot cauza înţepenire a
gâtului, confuzie, amorţeală, durere şi slăbiciune la nivelul
membrelor, pierdere a echilibrului, pierdere a reflexelor,
paralizie a unei părţi sau a întregului corp (encefalomielită,
nevrită, sindrom Guillain-Barré – SGB);
- inflamaţie la nivelul vaselor de sânge (vasculită), care poate
duce la erupţii pe piele
ele şi, în cazuri foarte rare, la probleme
renale.

Le Parisien: «Aluminiul din vaccinuri: un
raport care deranjează». «Nu doza face
otrava», arată rezultatele studiului ținut la
secret de autorități
autorită

Liderul în vaccinarea antigripală, Sanofi Pasteur, a elaborat noul
vaccin VaxigripTetra, care acum „protejează” împotriva a 4
tulpini virale și din acest sezon este autorizat şi pentru copii cu
vârsta de minim 6 luni.
Ce conține
ține acest vaccin? Viruși gripali (inactivați, 4 tulpini,
cultivați pe ouă de găină embrionate) și alte componente: o
soluție
ție tampon conținând clorură de sodiu, clorură de potasiu,
fosfat disodic dihidrat, dihidrogenofosfat de potasiu și apă
pentru preparate injectabile, și pot fi prezente în cantități foarte
mici substanțe precum ovalbumină,
mină, proteine de pui, neomicină,
formaldehidă sau octoxinol-9.
Formaldehida este considerată a fi un cancerigen cunoscut de
multe organisme guvernamentale şi de experţi (inclusiv de
Programul Naţional de Toxicologie din SUA şi de Agenţia
Internaţională pentru
ntru Cercetare în Domeniul Cancerului). Are
rolul de a iniția
ția și de a contribui la formarea tumorilor. Iar
Octoxinol-9 este utilizat în industria detergenților
ților și în anumite
preparate medicale (de exemplu spermicide).
Desigur, acest vaccin are corespondenții și la ceilalți
producători: Influsplit Tetra sau alt nume asociat (GSK) ori
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Anul trecut, Le Parisien publica un articol despre
rezultatele
ltatele unui raport pe care autoritățile
autorită
franceze l-au
ținut secret mai multe luni. „Într-un
un raport din luna martie
2017, care nu a fost niciodată publicat, oamenii de știință
subliniază riscurile induse de prezența
prezen
aluminiului în
vaccinuri”, scriu jurnaliștii de la Le Parisien.

A

cest raport indică riscurile inerente ale aluminiului pe
care-l conțin
țin majoritatea vaccinurilor. Și de asemenea
oferă piste, în special genetice, despre care experții
exper sunt
de acord că trebuie să fie urmărite și aprofundate. Dar, iată
i
că
„aceste
aceste concluzii sunt datate din… martie (2017) și de atunci
nimic”,
”, spune Guillemette Crépeaux, cercetător la INSERM si
co-autor
autor al studiului, care a avut acces la raportul final.
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Deși finanțat de ANSM – deci cu fonduri publice – și în plină
dezbatere
batere agitată despre extinderea vaccinării obligatorii la
copii la unsprezece vaccinuri, spre stupefac
stupefacția asociațiilor
pacienților, acest raport nu a fost făcut public.

director al Unității
ții INSERM (Institutul Național
Națion de Sănătate și
Cercetare Medicală) din Universitatea Paris-Est
Paris
și șef al
serviciului Histologie – Embriologie din Spitalul Henri Mondor
(Créteil), centru de referință
ță pentru bolile neuromusculare.

„Avizele consultative ale Consiliului științific nu sunt destinate
publicării. Asta nuu înseamnă că încercăm să le ascundem
ascundem”, se
apără ANSM.

Ce efect are asupra oamenilor aluminiul din vaccinuri

Doza nu face otrava
Chiar și atunci când este injectat în „doze mici” în mușchii
șoarecilor, adjuvantul de aluminiu „poate
poate induce acumularea de
aluminiu pe termen lung și efecte neurotoxice”,
”, notează echipa
lui Gherardi. În mod evident, contrar a ceea ce este admis în
mod obișnuit,
șnuit, chiar și o mică doză ar putea provoca complicații.
„Doza nu face otrava”, rezumă cercetătorii.
E o ipoteză considerată neconvingătoare de unul din cei trei
experți independenți
ți ai ANSM, dar aplaudată de un al doilea,
care se exprimă în acești termeni în raport: „rezultatul
rezultatul deosebit
de inovator (…) este evidențiat
țiat în mod deosebit de un efect
doză-răspuns
răspuns neliniar în materie de neurotoxicitate, cele mai
mici doze fiind selectiv
iv neurotoxice (scăderea locomo
locomoției,
creșterea
aluminiului
cerebral)”,
”,
a
scris
el.
Anumiți șoareci „sunt, de fapt, mai puțin
țin activi, au tulburări
comportamentale”,
”, explică Guillemette Crépeaux.

20 de milioane de francezi au fost vaccina
vaccinați împotriva hepatitei
B, între anii 1994 – 1997. Un an mai târziu, medicii au observat
apariția
ția unei afecțiuni de origine necunoscută în rândul
persoane vaccinate. Profesorul Romain Gherardi sus
susține că
principalul
vinovat
este
aluminiul
din
vaccinuri
În 2012, parlamentarii francezi au cerut instituirea unui
moratoriu pentru vaccinurile pe bază de aluminiu.

Reacții
ții adverse la vaccinul împotriva
virusului papiloma uman (HPV) – Studiu
efectuat de cercetători de la o renumită
universitate din Canada
Acest articol este un rezumat al Capitolului 17. Reacții
adverse la vaccinul împotriva virusului papiloma uman, din
cartea Vaccinurile și autoimunitatea.

Spre o „predispoziție genetică”?
Acest studiu pune în evidențăă factorii genetici pentru
predispoziția
ția de a dezvolta, după vaccinare, miofasciita
macrofagică (o afecțiune
țiune ce provoacă oboseală, dureri
musculare și chiar tulburări neurologice). Șapte gene sunt de
fapt „supra-reprezentate” la pacienții
ții afectați. Oare am putea
avea o susceptibilitate genetică ce ne face să reacționăm
reac
la
vaccinurile din aluminiu? Această cale de cercetare, considerată
„extraordinară” de către unul din membrii Consiliului, face
acum obiectul unei cereri de brevet din partea cercetătorilor.”
„Și acum?”, se întreabă jurnaliștii francezi. „Aprofundarea
Aprofundarea este
necesară”,
”, se precizează, încurajator, în avizul Consiliului
științific. În discuția dintre experți, directorul ANSM,
Dominique Martin, „solicită autorităților
ților publice să își asume
responsabilitățile pentru această chestiune”.

Autori:
Lucija Tomljenovic – Neural Dynamics Research Group
Group,
University of British Columbia, Vancouver, BC, Canada
Christopher A. Shaw – Department of Ophthalmology and
Visual Sciences, Program in Experimental Medicine, Program
in Neuroscience, University of British Columbia, Vancouver,
BC, Canada
Introducere

Contactat, ministrul Sănătății a declarat că „acest
acest studiu nu
schimbă cu nimic concluziile actuale: până în prezent nu există
niciun argument științific care să pună în discuție siguranța
vaccinurilor. Nimic nu demonstrează
ează vreun pericol
pericol”, insistă el.
Dar e necesar să continuăm studiile? „Desigur,
Desigur, suntem pentru
pentru”.
„Întrebările,
Întrebările, în mod evident, trebuie să găsească răspunsuri”,
răspunsuri
notează ANSM. Când și cu ce bani? Nimeni nu a fost în măsură
să răspundă…, încheie jurnaliștii articolul din Le Parisien.

Cancerul
cerul de col uterin afectează milioane de femei din întreaga
lume și 90% dintre decesele cauzate de el apar în țările în curs
de dezvoltare. Se consideră că pentru apariția
apari cancerului de col
este responsabil virusul HPV. Există cel pu
puțin 100 de tipuri de
tulpini
ulpini de papiloma virus uman (HPV), iar 15 au fost asociate
cu diferite tipuri de cancer.

Active News a publicat, încă din primăvara anului 2016, mai
multe articole despre studiile dedicate efectelor aluminiului din
vaccinuri, studii realizate de profesorul Romain Gherardi,

Vaccinurile Gardasil și Cervarix au fost fabricate de două mari
companii farmaceutice, pentru prevenirea infecției
infec
cu HPV, cu
câteva diferențe între ele:
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- Gardasil – fabricat de Merk, contra serotipurilor HPV 16, 18,
6, 11, cu adjuvantul hidroxifosfat amorf de aluminiu;
- Cervarix – fabricat de Glaxo, contra serotipurilor HPV 16 și
18, adjuvant monofosforid lipidul A (MPL), adsorbit pe
hidroxid de aluminiu hidratat (un brand propriu al
producătorului, cunoscut sub numele de ASO4).
Date de siguranță pre- și post-aprobare
Studiile epidemiologice pre- și post-aprobare, efectuate pe
ambele vaccinuri, nu au relevat probleme de siguranță din punct
de vedere al autoimunității și ambele au fost considerate ca
având un profil de siguranță extrem de bun (cum au toate
vaccinurile, nu-i așa?). Cu toate acestea, vaccinarea ulterioară
contra HPV s-a dovedit a fi inclusiv letală.
De la introducerea ambelor vaccinuri (Gardasil - 2006, Cervarix
- 2009), în sistemul VAERS al SUA s-au raportat 21.301 reacții
adverse la acest medicament, la fete și femei cu vârsta cuprinsă
între 6 și 29 de ani, conform tabelului următor:
În special, în comparație cu toate celelalte vaccinuri
administrate la aceeași grupă de vârstă, Gardasilul singur a fost
asociat cu 65,9% din totalul reacțiilor adverse grave, inclusiv
62% din totalul deceselor, cu 66% din totalul reacțiilor potențial
fatale și cu 80% din totalul dizabilităților permanente raportate.
Tendințe similare au fost observate și în alte țări, inclusiv o
proporție neobișnuit de mare de reacții adverse la vaccinul
contra HPV, comparativ cu alte vaccinuri.
În Australia, programul de vaccinare cu vaccin anti-HPV a
fetelor și femeilor de 12-29 ani a început în aprilie 2007. În
2008, Australia a raportat o rată anuală a RAM de 7,3/100.000,
cea mai mare de după anul 2003, în creștere cu 85% față de anul
2006. 96% din cazuri au fost puse exclusiv pe seama vaccinului
anti-HPV.
În anul 2008, vaccinul anti-HPV era în continuare responsabil
de 32% din totalul de reacții adverse și de aproape 30% din
totalul de convulsii.

În plus, observațiile din baza de date australiană de
supraveghere a reacțiilor adverse la vaccin indică o relație de
cauzalitate între aceste evenimente, având în vedere că rata
RAM a crescut dramatic după introducerea vaccinul contra
HPV (cu 85%) și a scăzut brusc (cu 50%) după încetarea
parțială a programului de vaccinare contra HPV. Există un
principiu consacrat în toxicologie, potrivit căruia o dovadă de
cauzalitate devine certă, atunci când, după eliminarea agentului
suspectat, evenimentul advers se atenuează sau se ameliorează.
În ceea ce privește bolile autoimune, după aprobarea sa,
vaccinul contra HPV a fost asociat cu:
- Sindromul Gillain-Barré (SGB), unde a fost identificat riscul
de declanșare de 10 ori mai mare, față de populația generală;
- neuropatii demielinizante;
- scleroză multiplă (SM);
- encefalomielită acută diseminată (EMAD);
- mielită transversă (MT);
- sindromul tahicardiei posturale ortostatice (STPO);
- lupus eritematos sistemic (LES);
- insuficiență ovariană primară (IOP);
- pancreatită;
- vasculită;
- purpură trombocitopenică;
- hepatită autoimună.
Se pune întrebarea: de ce studiile epidemiologice efectuate de
producător înainte de aprobarea vaccinului nu au depistat nicio
problemă de siguranță a medicamentului? Un posibil răspuns ar
putea fi acesta: pentru grupul martor s-au folosit soluții cu
adjuvanții vaccinurilor Gardasil și Cervarix, sau un vaccin
hepatitic B. Această practică persistă în studiile pe vaccinuri, în
ciuda cantității considerabile de date care arată că aluminiul din
vaccinuri este neurotoxic și că, prin urmare, nu poate fi un
placebo valabil.
Astfel, Gardasil a fost considerat ca dovedit a fi la fel de sigur
ca și adjuvantul său neuroimunotoxic, aluminiul.
Însă frecvența neobișnuită a RAM după vaccinarea contra HPV
nu poate fi atribuită exclusiv adjuvantului de aluminiu, deoarece
multe alte vaccinuri conțin aluminiu (de exemplu: vaccinurile
tetanic, difteric etc.), dar acestea nu sunt asociate cu atât de
multe reacții adverse.

Pe parcursul anului 2009, rata australiană a RAM raportate la
adolescenți a scăzut cu aproape 50% (de la 10,4 la 5,6/100.000),
datorită reducerii numărului de raportări legate de vaccinul antiHPV, în urma încetării componentei catch-up a programului de
vaccinare contra HPV. Procentul convulsiilor potențial asociate
cu vaccinarea anti-HPV a rămas însă comparabil, în 2007 cu
2009 (51%, respectiv 40%).

Dr. Lee a raportat cazul unei adolescente fără antecedente
medicale care a decedat subit la aproximativ 6 luni după a treia
doză de rapel cu vaccin Gardasil contra HPV.

Având în vedere că există o frecvență neobișnuit de mare de
RAM legate de vaccinarea contra HPV, raportate la nivel
mondial, și că acestea au un model similar (tulburările
sistemului nervos sunt cel mai frecvent semnalate), este destul
de dificil ca aceste evenimente să fie catalogate drept
întâmplătoare.
Cumulate, aceste date indică faptul că riscurile vaccinării cu
vaccinul contra HPV nu au fost evaluate în mod corespunzător
în studiile clinice preliminare aprobării vaccinului.

Potrivit documentelor prezentate la anchetă de medicul legist,
pacienta acuzase o serie de simptome nespecifice, la scurt timp
după prima doză de Gardasil, constând din amețeli, parestezii la
nivelul membrelor superioare și probleme de memorie. După a
doua injecție, starea ei s-a înrăutățit și au apărut noi simptome:
slăbiciune în brațe, oboseală diurnă, senzație de înțepături și
furnicături în mâini (care o făceau să scape lucruri din mâini),
creșterea apetitului, dar fără creștere în greutate, transpirații
nocturne, pierderea capacității normale de a manevra obiecte,
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dureri intermitente în piept și palpitații bruște. La autopsie nu sau constatat modificări anatomice, histologice, toxicologice,
genetice sau microbiologice care ar fi putut fi considerate drept
cauza potențială a morții. În schimb, la analiza post-mortem
efectuată de dr. Lee pe probe de sânge și probe de țesut splenic
recoltate de la tânăra decedată, s-au identificat fragmente de
ADN viral la nivelul genei L1 a tulpinii HPV tip 16, aceleași cu
fragmentele descoperite anterior în 16 flacoane de Gardasil
provenind din loturi de vaccin diferite, reprezentând, probabil,
contaminanți din procesul de fabricație a vaccinului.
Constatările lui Lee indică faptul că este posibil ca fragmentele
de ADN de HPV contaminante, atunci când sunt prezente în
vaccin, să se lege de adjuvantul de aluminiu insolubil,
provocând modificări fiziopatologice nedorite.
Debutul târziu al reacțiilor autoimune postvaccinare
Se consideră, în general, că un interval de 6 săptămâni între
expunerea la vaccin și debutul efectului advers este suficient
pentru a susține că asocierea de cauzalitate este plauzibilă. Cu
toate acestea, bolile imune și autoimune sunt boli cronice cu
evoluție lentă, având, de cele mai multe ori, o perioadă lungă de
incubație (Tomljenovic și Shoenfeld, 2013). Lupusul (LES)
evoluează lent și progresiv, pe parcursul mai multor ani și în
prezența unei cantități suficiente de auto-anticorpi. Acumularea
de autoanticorpi are loc în timp ce pacienții continuă să fie
asimptomatici. Tot astfel, fenomenele imune adverse postvaccinare pot avea perioade lungi de latență – luni și ani după
vaccinare.
Interesant este că, încă din 1982 au apărut dovezi
convingătoare, bazate pe cercetări epidemiologice, clinice și pe
animale, care arată că neuropatiile autoimune pot apărea la 4-10
luni de la vaccinare. În astfel de cazuri, boala se manifestă,
inițial, prin simptome vagi (artralgii, parestezii, slăbiciune –
simptome tipice ASIA – Sindromul autoimun indus de
adjuvanţi), considerate, adesea, minore și ca atare, neinvestigate
mai amănunțit. Aceste simptome, cunoscute și cu numele de
,,simptome-punte”, seamănă cu simptomele unei boli subclinice
ușoare, dar progresează lent și insidios, până în momentul
expunerii la un stimul imun secundar, care declanșează
manifestarea clinică rapidă și acută a bolii.
În concordanță cu aceste observații, Gatto et al. (2013) au
descris recent mai multe cazuri de autoimunitate (LES) apărute
după vaccinarea cu Gardasil, la care manifestările nespecifice
legate de ASIA au progresat în final spre o boală imună
veritabilă, după reexpunerea ulterioară la vaccin.
Este detaliat cazul unei femei de 32 de ani, care a fost internată
în spital la 5 zile după ce fusese imunizată cu a treia doză de
vaccin Gardasil. La spitalizare, femeia prezenta o stare de
slăbiciune generală, mialgie severă, poliartralgii, anorexie,
erupții cutanate severe (urticarie), erupții cutanate faciale,
stomatită aftoasă, faringodinie, limfoadenopatie cervicală (>3,5
cm) și căderea părului. În plus, în decursul a 4 săptămâni înainte
de spitalizare pierduse 10 kg în greutate.
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După investigații amănunțite, pacienta a fost diagnosticată cu
LES și a început tratamentul specific. După 8 luni de zile,
pacienta era în remisie. (LES nu se vindecă.)
De menționat că pacienta observase o ușoară slăbiciune, erupții
cutanate faciale și căderea părului chiar după administrarea
primei doze de vaccin (cu 6 luni înainte de spitalizare). Reacții
la locul injectării, febră, oboseală, erupțiile cutanate ușoare și
artralgiile au fost semnalate și documentate după administrarea
celei de-a doua doze de vaccin, însă au fost interpretate drept o
răceală banală. Iar în istoricul medical al familiei ei exista un
bogat palmares de boli autoimune.
Posibile mecanisme ale autoimunității induse de vaccinul
contra HPV
Acestea includ hiperstimularea sistemului imunitar și
mimetismul molecular. Gardasilul, de exemplu, este posibil să
fie mai pasibil să declanșeze manifestări autoimune adverse
comparativ cu alte vaccinuri, din cauza antigenității ridicate a
proteinelor sale recombinate. Vaccinarea cu Gardasil induce o
creștere de 40 de ori a anticorpilor anti-HPV comparativ cu
nivelul fiziologic de anticorpi produși de o infecție cu HPV
naturală (Harro et al., 2001). Este posibil ca titrurile de anticorpi
anti-Hpv-16 și anti-HPV-18 să se mențină constant de 11 ori
mai ridicate decât titrurile induse de infecții naturale, timp de 5
ani și jumătate după vaccinare (Bayaset al., 2008).
În mod similar, în cazul vaccinului Cervarix, nivelul titrurilor
de anticorpi anti-Hpv-18 a fost, în mod constant de peste 4 ori
mai ridicat decât în cazul infectării pe cale naturală, timp de 8,4
ani de la vaccinarea inițială, menținând o seropozitivitate de
100%, măsurată prin testul pe bază de pseudovirion, și de peste
10 ori mai ridicat decât nivelul titrului indus de infecția
naturală, măsurat cu testul ELISA, cu o seropozitivitate tot de
100% (Harper si Williams, 2010).
Faptul că vaccinurile sunt concepute să hiperstimuleze
producția de anticorpi (producând, astfel, niveluri mult mai mari
de anticorpi decât anticorpii care apar în urma infecției
naturale), proces declanșat de proprietățile imuostimulatoare ale
adjuvanților, sugerează că vaccinarea comportă, într-adevăr, un
risc mult mai mare de autoimunitate decât infecțiile naturale.
Concluzii
Fabricarea oricărui medicament, inclusiv a vaccinurilor, la cele
mai înalte standarde de siguranță a medicamentului este o
condiție obligatorie. Datele prelevate din studii clinice efectuate
pe cele două vaccinuri contra HPV disponibile pe piață relevă
un profil de siguranță îngrijorător, care impune o reevaluare
corectă a riscurilor și beneficiilor acestor vaccinuri.
Vaccinurile contra HPV nu înlocuiesc metodele actuale de
screening sau de tratare a infecției cu virus HPV și nici a
cancerului de col uterin, iar eficiența lor în prevenirea decesului
cauzat de cancer se va dovedi, sau nu, de abia peste câteva
decenii.
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Având în vedere că rata de deces din cauza cancerului de col
uterin în rândul femeilor cu vârsta între 9 și 20 de ani este
ZERO (0!!!), riscurile pe termen scurt pe care vaccinul le
prezintă pentru persoanele sănătoase atârnă greu în balanță,
comparativ cu beneficiile pe termen lung, încă neverificate.
(Gerhardus și Razum, 2010; Tomljenovic și Shaw, 2012b;
Tomljenovic et al., 2013).
Se impune ca:
- recomandările privind utilizarea în continuare a vaccinurilor
contra HPV să fie urgent și corect reevaluate;
- noi instrucțiuni să fie elaborate cu privire la utilizarea de
placebo-uri adecvate în studiile de siguranță a vaccinurilor.

Un cercetător a fost reținut după ce a
descoperit un virus mortal în vaccinurile
umane

Fapte: Dr. Judith A. Mikovits a fost aruncată în închisoare
după ce a refuzat să discrediteze propria sa cercetare, care a
condus la descoperirea că retrovirusurile mortale au fost
transmise la 25 de milioane de americani prin vaccinuri.
Reflectează: Care este rolul Comunității Trezite în onorarea și
protejarea martorilor curajoși care își riscă viața și cariera
pentru a dezvălui adevărul lor?
Dacă ați urmărit în ultimii ani relatări ale unor oameni de știință
și cercetători care fac descoperiri ce amenință Statul Adânc și
linia de jos a Big Pharma, veți fi văzut modelul dinainte. Acești
medici sunt adesea convinși să-și retragă studiile, li se oferă
mită sau alte beneficii pentru a se distanța sau chiar să-și
distrugă datele și chiar primesc amenințări cu închisoarea sau,
dacă un caz juridic este prea dificil de fabricat împotriva lor,
poate fi ucis.
Aceasta este povestea biologului molecular Judy A. Mikovits,
în povestea tulburatoare, adevărată, detaliată mai întâi în acest
articol Natural News, care a inclus videoclipul de mai jos,
despre cum a fost aruncată în închisoare pentru cercetări care au
dus la descoperirea faptului că retrovirusurile mortale au fost
transmise la douăzeci și cinci de milioane de americani prin
(https://www.naturalnews.com/2018-06-08-thevaccinuri
umane
criminalization-of-science-whistleblowers-a-mind-blowing-interview-with-judymikovits-phd.html).
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Izolarea virusului
Cu o istorie bine stabilită, unde a lucrat pentru Institutul
Național al Cancerului ca cercetător în domeniul cancerului,
Dr. Mikovits a lucrat cu retrovirusuri umane cum ar fi HIV.
Lucrarea sa s-a axat pe cercetarea imunoterapiei. În 2009, ea
lucra la autism și boli neurologice conexe. Ea a constatat că
mulți dintre subiecții studiului au avut cancer, tulburări motoneuronale și sindromul de oboseală cronică (CFS). Ea credea că
un virus ar fi putut fi responsabil pentru aceste simptome, iar
prin cercetarea ei, ea a izolat virusurile care s-au dovedit a veni
de la șoareci.
,, Arăta ca un virus, mirosea ca un virus, era un retrovirus,
pentru că acestea sunt tipurile de viruși care perturbă sistemul
imunitar. Mai mulți cercetători din anii '90 au izolat efectiv
retrovirusurile de la acești oameni, dar guvernul le-a numit
"contaminanți", pentru că nu erau reali și că nu aveau nimic
de-a face cu boala. Ei bine, am izolat o nouă familie de viruși
care se numea virus xenotropic leucemic murin. Deci, acești
viruși au fost virusuri leucemice murine, virusuri de șoarece.
Așa că mergând înainte cu doi ani, ziarul nostru a publicat întruna dintre cele mai bune reviste științifice din lume de știință, la
8 octombrie 2009. De obicei, asta face cariera, în cazul meu
mi-a încheiat viața de om de știință așa cum o știam eu.”
spunea Dr. Mikovits.
Virusul a fost distribuit în vaccinuri
Dezvăluirea Dr. Mikovits nu a adus imediat mânia puternicei
industrii farmaceutice. Cu toate acestea, atunci când o lucrare
publicată 2 ani mai târziu a făcut legătura dintre acest nou virus
și vaccinuri, atunci rezultatele cercetărilor lui Mikovits au
devenit prea periculoase pentru Statul Adânc. Iată cum explică
Mikovits în videoclip:
,, Astfel, în 2011, un alt cercetător pentru SIDA, dintr-un
jurnal numit Frontiers in Microbiology, a scris o lucrare care
într-adevăr mă costa foarte mult; Nu știam că va scrie această
lucrare, dar în esență a spus că modul cel mai probabil că
acești viruși ai virusului leucemic murin, au intrat în oameni a
fost prin vaccinuri. Deci, când au început vaccinările? 1953,
1934, exact în anii '30 cu poliomielita, și ceea ce am făcut
pentru a atenua, pentru a face virusul mai puțin patogen, mai
puțin toxic, este că noi îl trecem prin creierul șoarecelui, așa că
le-am trecut prin creierul șoarecilor, și fiecare om de știință
care lucrează cu aceste virusuri și a lucrat la Institutul
Național al Cancerului a recunoscut posibilitatea că dacă
puneți țesuturi umane și de șoarece împreună, posibilitatea este
că veți lua un virus care este tăcut, adică nu dăunează
șoarecelui, dar ucide omul sau cauzează o boală gravă la om.”
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Statul Adânc mi-a bătut la ușă
Nu a trecut mult timp după ce implicațiile
țiile din lucrare au devenit
clare, iar Statul Adânc a văzut amenințarea
țarea ce a fost pusă
industriei vaccinurilor, iar mecanismele puternice de acoperire
și de înșelăciune au fost activate:

Fakemedia și legea vaccinării obligatorii

,, Am fost concediată, închisă în închisoare, fără o cauză, fără
să fiu audiată, fără drepturi civile deloc, doar drogată în casa
mea cu cătușe într-oo zi, pe 18 noiembrie 2011. Am refuzat să
denunțț datele, am refuzat să spun că a fost o greșeală, aveam
datele, am arătat datele, am arătat toate datele și tocmai am
refuzat, au spus în principiu să spun tuturor că am făc
făcut o
greșeală
șeală și puteam să mă duc acasă. Și dacă nu, te vom
distruge. Și au făcut-o.”

Legea vaccinării obligatorii a trecut prin numeroase
faze – aprobări,
obări, revizuiri, dezbateri publice – proiectul fiind
în continuare intens contestat.

Ea a fost arestată fără mandat și deținută în închisoare timp de 5
zile fără posibilitatea de a fi eliberată prin cauțiune,
țiune, ca fugar de
justiție și a primit o ordonanță dee 4 ani. Cariera ei a fost
distrusă. Povestea ei este documentată în cartea Ciuma: Un
cercetător, căutat pentru adevărul despre Retrovirusurile
umane și Sindromul de oboseală cronică, Autismul și alte boli
(https://www.amazon.com/Plague-Scientist%C2%92s-Intrepid
Intrepid-RetrovirusesSyndrome/dp/1510713948/ ).

În mod ironic, FDA a aprobat acum un protocol de testare
pentru detectarea retrovirusurilor în sângelee american, care
valorează milioane de dolari și se bazează în mare parte pe
cercetările Dr. Mikovits, dar este gestionat de Big Pharma.
Deci, în timp ce acest om de știință distins este acum în stare de
faliment și fără loc de muncă, alții se presupune că își valorifică
cercetarea pentru a câștiga
știga milioane de dolari pentru a curăța
aprovizionarea cu sânge din S.U.A.
Înaltă moralitate și onoare
Asemenea martori și dezvăluitori care ne avertizează în toate
domeniile de efort uman trebuie să atragă aten
atenția și sprijinul
Comunității
ții Trezite. Oamenii curajoși cum ar fi dr. Judy
Mikovits ne arată că este posibil să-ți
ți păstrezi integritatea chiar
și sub o presiune extraordinară care poate fi impusă de Statul
Adânc. Trebuie să le auzim și să le proliferăm pove
poveștile,
deoarece ne oferă o perspectivă importantă asupra felului în
care funcționează
ționează lumea și ne ajută să facem distincția între cei
care caută adevărul și cei care îl ascund. Să lucrăm împreună
pentru a continua să eliminăm vălul de înșelăciune
șelăciune din lumea
noastră. Sursa: https://www.collective-evolution.com

Conf. univ. dr. Costel STANCIU

n lupta de a le impune românilor să fie vaccina
vaccinați cu forța,
mass-media principală s-aa arătat a fi o portavoce a
sistemului, manipulând grosolan date, fapte, lansând
fumigene.
igene. De exemplu, la un moment dat, Antena 3 susținea că
Germania şi Italia au decis să impună vaccinarea prin amenzi
drastice. În Germania, trâmbița Antena 3,
3 părinţii ar putea să fie
amendaţi chiar şi cu 2500 euro dacă nu-şi
nu vaccinează copiii!

Î

Dar, în realitate, e ca la radio Erevan. E adevărat ca părinţii pot
fi amendaţi, dar nu pentru refuz în sine, ci pentru refuzul
consilierii medicului în privinţa vaccinării. Apoi, e adevărat că
pot fi amendaţi cu 2500 de euro, dar vorbim despre Germania,
adică o ţară unde ajutorul de şomaj e mai mare decât amenda
aia. De unde rezultă cu necesitate ca Antena 3 nu făcea nimic
altceva decât PR agresiv pentru companiile farmaceutice care
sunt în spatele acestui proiect de lege.
Asociația
ția pentru Protecția Consumatorul
Consumatorului (APC) s-a evidențiat
ca o voce puternică împotriva vaccinării obligatorii, fiind
prezentă la dezbaterile publice organizate de Direcția
Direc
pentru
Sănătate Publică a Municipiului București
Bucure
pe tema
controversatului proiect de lege.
Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru ActiveNews,
conf. univ. dr. Costel Stanciu, din partea APC, a subliniat că
proiectul de lege supus dezbaterii publice de Ministerul
Sănătății
ții a fost „croit prost”, fiind condiționat dreptul copiilor la
educație. Și mai grav, a apreciat
iat Stanciu, este că proiectul de
lege nu reglementează câte vaccinuri vor fi obligatorii.
„Din
Din păcate, acest proiect de lege a fost croit prost. Prin
intermediul acestuia se încearcă condiționarea
condi
accesului la
educație – de fapt se încalcă un drept constituțional
const
și se merge
până la izolarea acelor copii care nu vor fi vaccinați.
vaccina
În al doilea rând, nu se reglementează prin intermediul acestui
proiect de lege câte vaccinuri vor fi obligatorii. Se lasă la
dispoziția
ția acelui grup tehnic, de coordonare a activității
acti
de
vaccinare, să reglementeze numărul de vaccinuri obligatorii. În
felul acesta putem avea surprize, să fie obligatorii 10, 15, 20 de
vaccinuri! Nu poți
ți să lași la dispoziția unui grup format din 10
oameni să reglementeze o astfel de problemă importantă
impor
pentru
sănătatea populației.
ște impactul economic al acestui
În al treilea rând, nu se cunoaște
proiect de lege. Am înaintat o adresă către Ministerul Sănătății
Sănătă
prin care am solicitat să ni se prezinte bugetul alocat punerii în
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aplicare a acestui proiect de lege. Din păcate, nu ni s-a răspuns
în termenul legal de 30 de zile.
Totodată am înaintat o adresă prin care am solicitat să ni se
prezinte persoanele care au lucrat la acest proiect de lege și ar
fi fost foarte important ca acel coordonator al grupului care a
lucrat la acest proiect de lege să fie prezent aici, să putem
dialoga cu cei care au gândit acest proiect de lege, nu cu
reprezentanți ai ministerului care nici nu au citit acest proiect
de lege (fiindcă au supus dezbaterii publice un proiect din care
lipsește articolul 26, un proiect incomplet – în articolul 19 din
acest proiect de lege se face referire la articolul 26!). Nu poți
să vii în dezbatere publică cu un proiect de lege incomplet. Este
inadmisibil, este bătaie de joc.”

Promovăm o colaborare cu ministerul Sănătății, cu autoritățile
statului, suntem pentru o dezbatere reală, autentică, în care
fiecare să urmărească cu adevărat interesul națiunii române.”
Într-un scurt interviu acordat pentru ActiveNews, George Stoian,
reprezentant al Asociației „Pro Decizii Informate”, a explicat
motivele pentru care nu și-a vaccinat copilul, arătând faptul că
nimeni, nicio autoritate, nu a dorit să-și asume răspunderea
pentru produsul cu care trebuia injectat acesta.

Printre cei care au luat parte la discuțiile pe tema proiectului de
lege a vaccinării obligatorii s-a numărat și Cristian Filip,
președinte al Alianței Părinților din România, care a declarat că
cei pe care îi reprezintă nu sunt împotriva vaccinării, ci a
proiectului de lege privind vaccinarea obligatorie.
Cristian Filip a atras atenția că părinții care au participat la
dezbaterile organizate de minister asupra controversatului
proiect de lege nu au interese, în vreme ce din promovarea
obligativității vaccinării multe companii și organizații au de
câștigat. El a lansat un apel către cei care vor vaccinare
obligatorie: Puneți-vă în pielea părinților care sunt în suferință.
Nu statul și nu cei care iau decizii sunt cei care au purtat în
pântece un copil timp de nouă luni.
„Nu suntem împotriva vaccinării, pentru că, de-a lungul
timpului, numeroase vaccinuri s-au dovedit a fi utile pentru
omenire. Dar mare parte dintre părinți se opun proiectului de
lege a vaccinării obligatorii. De ce? Pentru că este împotriva
dreptului omului de a alege, este împotriva unui drept
constituțional. Pe de altă parte, trebuie să îi înțelegem pe cei
care au avut de suferit. Știm părinți ai căror copii sunt cu o
stare de sănătate deteriorată, care au copii care încă nu au un
diagnostic clar după un an, doi ani sau trei ani de cercetări
prin diverse spitale ale țării. Ceea ce atragem atenția
autorităților este să se pună în pielea acestor părinți care sunt
în suferință și care vin aici pentru a-și plânge necazul. Nu statul
și nu cei care iau decizii sunt cei care au purtat în pântece un
copil timp de nouă luni. Mai este un aspect: am auzit într-o
emisiune o doamnă doctor recomandând părinților să nu mai
folosească drept sursă internetul pentru că nu este validă.
Trebuie să atrag atenția că anumite documentare, pe internet,
mi se par extrem de bine făcute pentru că sunt făcute de
specialiști. Părinții care își susțin cauza, de a fi împotriva
vaccinării obligatorii, nu au niciun interes, în timp ce vânzarea
vaccinurilor este, pentru anumite organizații, pentru anumite
instituții, de un interes major. Aceste vaccinuri nu sunt gratuite,
ele se vând și este evident că este un interes pecuniar pentru
anumite organizații. Deci, în balanță luăm interesul părinților,
care nu există, și interesul unor persoane ca să vândă ceva.

„Mesajul pe care am vrut să-l transmitem în cadrul acestei
dezbateri este unul simplu: vaccinarea este un drept și nu
trebuie să devină niciodată o obligație. Cei care vor să-și
vaccineze copii, să aibă libertatea să îi vaccineze după ce se
informează, după ce discută cu medicii, după ce știu ce conțin
acele vaccinuri care se injectează copiilor lor, după ce știu ce
efecte adverse își asumă, ce riscuri își asumă și dacă, într-un
final vor considera că merită să își asume riscul vaccinării, să
aibă toată libertatea de a vaccina.
Personal, nu mi-am vaccinat copilul. De ce?
În primul rând companiile farmaceutice care produc vaccinuri
ne dau asigurări strict verbale că aceste vaccinuri sunt sigure,
însă în scris nu-și asumă nimic! Practic, companiile
farmaceutice care produc vaccinuri fug de orice asumare a
responsabilității pentru siguranța propriilor vaccinuri.
Un alt element foarte important care m-a convins să iau
atitudine împotriva acestei legi este ceea ce s-a petrecut în
perioada 2006-2009 când am avut așa-zisele pandemii de gripă
aviară și de gripă porcină. Am fost amenințați cu milioane de
morți în 2006 sau cu zeci de mii de morți în 2009. S-a cerut
vaccinarea noastră obligatorie, s-a făcut tot ce s-a putut de
către Ministerul Sănătății pentru a ni se băga în oase spaima de
moarte și a ne determina să ne vaccinăm. Ulterior s-a dovedit
că așa zisele pandemii de gripă porcină și aviară au fost niște
excrocherii. […]
Unde este riscul uriaș al unei asemenea legi? Riscul este că
dacă le dăm dreptul să ne vaccineze cu forța, atât pe copiii
noștri cât și pe noi, pentru că și noi ar urma să fim vaccinați,
dacă le dăm acest drept le dăm dreptul ca în viitor să
săvârșească noi și noi abuzuri.
Dacă noi le dăm dreptul să ne injecteze cu ce vor unii, care nuși asumă nimic, în niciun fel, înseamnă că ne întoarcem la
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practici medicale din Germania anilor ’30-’40
’40 ai secolului
trecut.

CNN nu a fost singura sursă media, printre alți
al avocați provaccin
ccin obligatoriu, care au primit o lovitură.

Informați-vă și dacă decideți să vă vaccinați copiii, atunci aveți
toată libertatea din lume de a-ll vaccina. Dar nu permiteți
permite
nimănui
ui să ia această decizie în locul dumneavoastră. Pentru
că dacă copilul dumneavoastră va suferi, dvs. și copilul
dumneavoastră veți
ți suferi, nu ministrul Sănătății, nu secretarii
de stat, nu producătorii. Decizia este și trebuie să rămână a
părinților.”

Senatorul Vasile-Cristian
Cristian Lungu, interpelare
către Ministerul Sănătății
ții despre reacțiile adverse
postvaccinare înregistrate necorespunzător:
„Statisticile românești
ști sfidează studiile și, cel mai
probabil, realitatea”
Ştefania BRÂNDUŞĂ

Italia
alia interzice vaccinarea obligatorie

Senatorul PMP Vasile-Cristian
Cristian Lungu a adresat o
interpelare Ministerului Sănătății
ții despre înregistrarea
necorespunzătoare a numărului de cazuri de reac
reacții adverse
generate în urma vaccinărilor.

S

enatorul PMP a încheiat cu întrebări despre
statisticile RAPI de anul acesta, cerând și detalii legate
de modul în care organizațiile
țiile medicale se asigură să
transmită aceleași
și informații, dar și de nivelul la care au fost
pregătite cadrele medicale pentru a înregistra corespunzător
cazurile RAPI în bazele de date.
Italia interzice vaccinarea obligatorie într-un
un vot istoric
Liderul Ligii de Nord (Lega Nord), Matteo Salvini, a numit
vaccinurile obligatorii ca fiind „inutile” și a spus că acestea sunt
„în multe cazuri periculoase,
se, dacă nu dăunătoare”.
Acum nu vor fi necesare.
Prin votul de la 148 la 110 din partea superioară a
parlamentului, Italia a modificat legile privind vaccinurile
obligatorii și își propune să fie „mai incluzivă”.
Cele 10 vaccinuri preșcolare sau pentru grădini
ădinițe sunt acum
suspendate, cel puțin
țin în ceea ce privește legile obligatorii.
Partidul Democrat a adoptat legea inițială
țială obligatorie privind
vaccinurile în iunie 2017, dar acum, un an mai târziu și în
mijlocul unei revoluții
ții din Italia, părinții nu vor m
mai trebui să se
conformeze. Democrații
ții au folosit inițial un focar rujeolic drept
combustibil pentru trecerea legii.
Mișcarea Cinci stele și Liga,, ambele partide politice care sunt
adesea considerate că au crescut pe urmele creșterii
șterii lui Trump,
au declarat că sunt îngrijorați
ți de faptul că copiii sunt excluși în
comunități.
Roberto Burioni, un microbiolog, și-aa exprimat nemul
nemulțumirea
față de CNN. Articolul din CNN
NN spune că decizia „a trimis
șocuri prin comunitatea științifică”, iar unul dintre titlurile lor a
citit „de ce este periculos”. În opinia noastră, mass
mass-media nu se
ocupă deloc de acest lucru.
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În termeni specifici, este vorba despre înregistrarea RAPI
(Reacțiilor
țiilor Adverse Postvaccinale Indezirabile), analizate după
categorii stabilite de Organizația
ția Mondială a Sănătății. Totuși,
statisticile oferite de OMS sunt diferite
iferite de cele din România.
„S-ar
ar părea că datele oferite de Organizația
Organiza
Mondială a
Sănătății
ții nu corespund cu cele declarate în România și
statisticile transmise din țară ar fi nereprezentative pentru
realitatea medicală. Cifrele comunicate sunt mult mai mici decât
estimările făcute de OMS, ceea ce determină omiterea
complicațiilor
țiilor postvaccinale și, mai mult, împiedică optimizarea
substanțelor
țelor administrate în special copiilor. De asemenea, lipsa
raportării situațiilor
țiilor ar putea să îngrădească și dezvoltarea
dezvoltare unor
metode eficiente de remediere a complica
complicațiilor, însă
comoditatea sau recunoștințele
ștințele par a fi mai puternice”.
"Cifrele care s-ar declara în țară răstoarnă studiile și statisticile
din domeniul medical: OMS susține
ține că între 1 din 1000 și 1 din
10.000 de persoane manifestă reacții
ții adverse în urma vaccinării
BCG (împotriva tuberculozei). În România, se pare că din
172.012 de bebeluși
și vaccinați în 2016, doar unul a avut o
reacție
ție adversă, după cum aflăm de la Centrul Național de
Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. De fapt, ar fi
3 astfel de cazuri, conform Agenției
Agen
Naționale a
Medicamentului și a Dispozitivelor medicale. (…) Statisticile
românești
ști sfidează studiile și, cel mai probabil, realitatea”,
sustine senatorul PMP.
Lungu insistă și asupra importanței
ței înregistrării a cazurilor de
efecte adverse după vaccinare:„Este
„Este de necrezut ca bebelu
bebelușii
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vaccinați
ți în România să aibă rezistența fizică atât de dezvoltată
încât să nu se încadreze în limitele niciunui studiu. Nu se știe
dacă este vorba de dezinteres, comoditate sau frica de a dezvălui
părinților
ților adevărul complet despre posibilele reacții adverse pe
care le pot manifesta copiii după vaccinare. Cert este că
înregistrarea necorespunzătoare a RAPI împiedică optimizarea
programelor de vaccinare și,
i, totodată, nu oferă publicului larg o
imagine completă asupra modului în corpul uman poate fi
afectat după administrarea vaccinului”.

Dr. Mircea Ciuhrii, doctor docent în
virusologie, a demascat isteria gripei
aviare din perioada 2005-2006
2005

Horia TURCANU
“Gripă aviară,, o “isterie dictatã de interese economice”
economice

50 de copii africani au paralizat după ce au
fost vaccinaţi cu vaccinurile lui Bill Gates,
anti-meningita!!!
Bill şi Melinda Gates se lupta deja de cel puţin un
deceniu că fiecare copil de pe această planetă să fie vaccinat.
Însă zona primară pe care aceştia s-au
au focusat este Africa,
acolo unde copiii nu dispun de apă curentă sau igiena
corespunzătoare.

D

ar în loc să se ocupe de rezolvarea acestor nevoi, Bill şi
Melinda, vin cu soluţia vaccinării întregii populaţii care
a început să vină că un blestem peste populaţia
africană, prin aceste paralizii neaşteptate.
De curând o jurnalistă de investigaţii pe nume Christina
Chri
England (Vactruth.com) a descoperit într-oo localitate mică din
Africa, numită Gouro, în nordul Chad, că întreaga comunitate
este îndurerată, după ce a apărut recent un val de cel puţin 50 de
oameni paralizaţi, în urma unor vaccinări făcute, cu numel
numele
MenAfriVac, un vaccin creat pentru Meningita, special pentru
zona din Africa. Alţi copii care au făcut vaccinul suferă de
halucinaţii, convulsii şi din nou, paralizie.
Conform spuselor, rudelor sau apropiaţilor, simptomele au
apărut la o zi după administrarea
rarea vaccinului. Primele semne au
fost dureri mari de cap, stări de vomă, care s-au
au transformat în
convulsii cu salivă ce le curgea necontrolat din gură. dar când
părinţii au apelat la guvern să ia măsuri, petiţiile lor au fost pur
şi simplu ignorate.
Rudele
ele copiilor au relatat că după încercări disperate, ministrul
sănătăţii din Goudo, a luat măsuri şi a dus 50 de copii
paralizaţi la un spital îndepărtat de localitate. În loc să ia măsuri
imediate împotriva vaccinului MenAfriVac şi scoaterea lui de
pe piaţă,
iaţă, oficialii Ministerului Sănătăţii au încercat să mituiască
părinţii copiilor cu bani, că aceştia să îţi ţină gura. Conform
rudelor copiilor, aceşti oameni erau mai preocupaţi să
muşamalizeze problema cu paraliziile decât să retragă vaccinul
de pe piaţă.
Întrebarea este de ce fundaţia Bill şi Melinda a cheltuit 571 de
milioane de dolari pentru vaccinare, când construirea fântânilor
sau accesului la apă ar fi costat doar 3000 de dolari, cum a spus
comitetul Crucii Roşii? De ce activitatea vaccinărilor nu a fost
suspendată şi vor fi traşi la răspundere membrii organizaţiei
care livrează aceste vaccinuri? http://worldtruth.tv/50
http://worldtruth.tv/50-african-childrenparalyzed-after-receiving-bill-gates-backed-meningitis-vaccine/
vaccine/
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• interviu cu dl dr. Mircea Ciuhrii, doctor docent în
virusologie, virusolog de renume mondial, membru activ al
Academiei de ştiinţe din New York, director al Centrului
ştiinţific
Aplicativ
“Insect
Fărm”
din
Bucureşti
– Domnule Ciuhrii, cum apar virusurile?
virusu
– Orice virus poate apărea
rea sau se poate reactiva în situaţii de
stres. Acest lucru
ucru este valabil atât pentru speciile din regnul
animal, cât şi pentru regnul vegetal. Dacã gãinile, de exemplu,
sunt prost hrãnite, dacã au o densitate mare în halele de creştere,
dacã a fost cald sau au existat alte cauze de stres, poate apãrea şi
o infecţie viralã.
ã. Poate apãrea virusul, din stare latentã şi
provoca o epidemie. De aceea, eu consider cã toatã aceastã
zarvã şi situaţie cu gripă aviarãã din România este provocatã
provo
special de cãtre unii oameni din Uniunea Europeanã sau chiar
din Organizaţia Mondialã a Sãnãtãţii.
ţii. Totul pare a fi controlat
împotriva României, Bulgariei şi Turciei, ţãri
ţ care vor sã intre
în UE. Nimeni nu se ia de Germania sau Franţa, cu toate ccã
astfel
tfel de probleme, cu virusul gripei aviare, au fost şi acolo, dar
nu s-au luat mãsurile
ile astea, de masacrare a ppăsărilor! Când acest
virus a apãrut la o fermã din sudul Franţei
Fran nu s-a întâmplat
nimic. Au fost infectate aproape un milion de gãini,
g
dar nu s-a
trecut la masacrarea tuturor gãinilor din zona respectivã, aşa
cum s-a procedat la noi.
– Credeţi că sunt interese economice legate de gripă aviară?
aviar
– Sunt convins de asta! Lucrez cu virusurile de zeci de ani…
Virusul este foarte bine specializat. El nu infecteazã
i
decât
specia din care a apãrut. Acuma, eu nu ştiu din ce cauzã ss-a dat
dispoziţie sãã se omoare toate pãsãrile, şi curcani şi gãini şi raţe
ra
la grãmadã!
ãmadã! Tot se omoarã! Mai mult, a apãrut o idee cum cã în
Tulcea şi în Constanţa sãã nu se mai creascã pãsãri timp de 10
ani de zile, pentru cã acolo a apãrut virusul gripei aviare. Vã
închipuiţi cãã aceasta este o loviturã extraordinar de mare nu
numai pentru ţãrani
ãrani dar şi pentru economia româneascã!
– De ce nu trebuia să se procedeze astfel?
– Pentru cã, prin
rin eutanasierea în masã a pãsãrilor ss-a distrus şi
fondul genetic rezistent la virus. Virusul, niciodatã nu omoarã
tot. El poate ataca şi infecta 50-70
70 la sutã din gãini, de exemplu,
iar restul gãinilor rămân sãnãtoase,
ãnãtoase, formând o popula
populaţie
rezistentã la virus
irus şi asigurând continuitatea speciei. Ca sã
înţeleagã toatã lumea, virusul nu-şi
şi taie niciodatã craca pe care
stã, nu-şi
şi distruge niciodatã în totalitate posibilele gazde pentru
cã şi el trebuie sã existe în naturã. Eu am lucrat toatã viaţa
via cu
virusuri şi mai ales cu reovirusuri, din care face parte şi virusul
gripei aviare. Cunosc foarte bine răspândirea infecţiilor, a
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epiozootiilor. În situaţia din România, eu n-aş fi recomandat sã
se facã eutanasierea tuturor pãsãrilor. Infecţia s-a răspândit
tocmai pentru cã au fost distruse complet fondurile acestea
genetice rezistente la virus.
– Se poate transmite acest virus de la găini la raţe sau de la
curcani la găini, să zicem?
– Este imposibil! Aşa cum am spus, virusul este foarte bine
specializat. Mai mult, în experienţele mele, pentru cã am produs
infecţii foarte multe, am gãsit de fiecare datã populaţii din
aceeaşi specie rezistente la virusul care a produs infecţia.
– În cazul de la Codlea se spune cã infecţia a trecut de la
puii de curcã la gãini…
– Asta a fost o constatare greşitã, mai exact o directivã care a
dus la pierderea multor gãini de acolo, la distrugerea fermei
respective şi la sãrãcirea economiei acestei ţãri.
– Din ce cauzã credeţi cã a apãrut virusul acolo?
– Aşa cum am spus, din cauza unui stres. În fermele cu foarte
multe pãsãri, în fiecare dimineaţã se începe lucrul cu eliminarea
acelor cadavre de la păsările care mor noaptea. Dar nimeni,
niciodatã până acum, n-a învinuit vreo astfel de fermã cã acolo
este o epidemie şi pot apãrea nu ştiu ce mutaţii ale virusului
care ar putea afecta oamenii. şi asta este tot o minciunã! Dar eu
cred cã o altã cauzã, mult mai aproape de adevãr, a “apariţiei”
acestor infecţii şi a acestei spaime generale legatã de gripă
aviarã este producerea vaccinurilor. Cã mor gãinile, asta-i una!
Dar noi am fost puşi în situaţia fricii cã acest virus poate trece la
om şi atunci poate provoca o epidemie de gripã la oameni. Cea
mai mare fricã insuflatã este cã pot sã moarã foarte mulţi
oameni. Timp de zeci de ani, în lume s-au produs foarte multe
vaccinuri pentru gripã. În ultimul timp, oamenii au pierdut
speranţa cã un vaccin contra gripei poate stopa infecţia. Aşa şi
este, pentru cã virusul gripei este unul variabil. În toate
depozitele farmaceutice s-au adunat foarte multe vaccinuri care
nu s-au vândut, iar un scenariu pentru a vinde aceste vaccinuri a
fost alegerea cu gripă aviarã în România, Bulgaria şi Turcia. Or,
acum s-au vândut toate vaccinurile în aceste 3 ţãri, care şi aşa
sunt economic prea slabe, dar au cumpãrat vaccinuri contra
gripei în valoare de sute de milioane de euro, pentru a salva
populaţia. Aceasta a fost cea mai mare tragedie…
– Ce pãrere aveţi despre măsurile de dezinfecţie care s-au
luat?
– Virusul nu merge pe şosea ca sã ne infecteze roţile la maşini.
Aceste aşa-zise stropiri de dezinfecţie sunt doar aşa pentru a da
impresia cã situaţia este sub control.
– Pot exista soluţii pentru combaterea acestui virus?
– Nimeni nu a elaborat vreodatã metode de combatere a
infecţiilor virale. Sunt interferonuri, sunt vaccinuri. Dar
vaccinurile sunt doar preparate preventive. Odatã ce a început
multiplicarea virusului într-o celulã, nu existã metode de
stopare a acestei multiplicãri. Omul nu poate stopa o epidemie
mai uşor decât se stopeazã ea singurã. De aceea, se fac tot felul
de învinuiri aiurea. De exemplu, am auzit vorbindu-se de o
moţiune simplã în Parlament pe motiv cã Guvernul n-a fost în
stare sã stopeze gripă aviarã. O prostie mai mare decât asta nam întâlnit! Nu poate fi vinovat de epidemie nici ministrul
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Flutur şi nici cei de la Codlea. Degeaba se agitã toţi sã stopeze
infecţia, pentru cã ea se stopeazã de la sine, când ajunge în
ciclul terminal. Mai mult, nimeni nu poate spune astãzi cã a
cumpãrat vaccinuri de sute de milioane de euro şi au avut s-au
n-au avut efect aceste vaccinuri. De aceea, eu cred cã aceste
vaccinuri s-au fãcut fãrã rost, iar efectul lor a fost zero.
– Cum se identificã existenţa virusului?
– Prin microscopie electronicã. Este un test rapid, contra stare
negativã, pe un ţesutul infectat, în cazul gripei aviare ţesut
pulmonar. Aşa se obţine şi se aratã fotografia virusului. Or,
până acum n-a fost arãtatã nici o fotografie a acestui virus.
– Se vorbeşte de existenţa virusului H5, care s-ar putea
combina cu N1, mutaţie mortalã pentru oameni…
– Este ca în povestea aceea cu drobul de sare. Degeaba vorbim
de H5, de N1, pentru cã acestea sunt tulpini ale virusului. Cã
aceste tulpini se pot modifica şi apar mutaţii mortale pentru
unele specii este doar o teorie, pure speculaţii…
– Dar au murit oameni din aceastã cauzã! Au fost câteva
cazuri confirmate şi în Turcia…
– Sunteţi sigur de asta? Cine a confirmat şi cine a stabilit cã
mutaţiile pe H5N1 au fost cauza realã a deceselor? Aşa cum am
spus, teoretic este posibil orice, dar eu nu cred cã s-a întâmplat
asta. Am destulã experienţã în virusologie pentru a nu crede în
astfel de poveşti.
– Prin urmare, sunteţi sigur cã toatã aceastã situaţie legatã
de virusul gripei aviare în România este o fãcãturã…
– Noi trebuie sã fim conştienţi cã omul nu poate elabora metode
de stopare a epidemiilor virale şi, în acelaşi timp, sã nu cãdem
în panicã. Dar vreau sã vã spun altceva. Eu utilizez virusurile
pentru reglarea densitãţii altor animale. În cazul pe care vreau
sã-l prezint este vorba de insecte. În România existã o insectã
numitã omida pãroasã a stejarului sau fluturele stejarului –
Lymantria dispar. Este foarte răspândită şi lasã pãdurile goale,
fãrã frunze. Pentru a decima populaţiile formate de aceastã
insectã, eu am înregistrat şi omologat un virus foarte util
sistemului de protecţie a pãdurilor. Dl ministru Flutur cred cã
ştie lucrul acesta şi înţelege la ce mã refer. În acest an,
preparatul viral s-a utilizat pe aproximativ 1000 de hectare cu
pãduri de stejar. Am constat cã răspândirea infecţiei în rândul
acestor omizi corespunde cu cea creatã de virusul gripei aviare,
care este mult mai slab decât virusul polinozei nucleare pe carel utilizãm noi pentru a combate omida pãroasã a stejarului. Aşa
cã, omul învaţã acum sã dirijeze aceste procese de infecţie, nu
pentru a distruge, ci pentru a regla anumite componente a
biocenozelor naturale. Numai cã, în cazul gripei aviare, eu cred
cã s-au reglat doar anumite interese economice.
– Prin urmare, pot românii sã consume fără nici o teamã
carne de pasăre de la fermele din România?
– Fãrã nici o frică! Eu am încredere în medicii veterinari şi sunt
convins cã şi ei au fost duşi în eroare. Cea mai sigurã carne de
pasãre este cea abatorizatã şi comercializatã în magazine. Riscul
nu este mare nici la păsările de curte şi, dacã în perimetrul
apropiat sau în satul respectiv n-au murit pãsãri, carnea poate fi
consumatã cu încredere. La fel şi ouãle. Dar pentru a nu exista
vreo reţinere, vreau sã adaug cã, prin fierbere se omoarã orice
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virus. Dacã şi la penitul pãsãrilor şi la spãlatul cãrnii se
utilizeazã apã fierbinte, aşa cum de altfel se procedeazã încã din
vremuri imemoriale, chiar cã nu mai existã absolut nici un fel
de pericol.”[1]
Mircea Ciuhrii: “Criza gripei aviare este o isterie creată în
mod deliberat”.
Mircea Ciuhrii – Dr. Docent în virusologie.
Doctor în biologie şi medicină, Mircea Ciuhrii, pe care îl
cunoaşteţi deja din paginile revistei “Formula As”, pentru
extraordinarele sale invenţii în materie de medicamente, este o
somitate de nivel mondial în domeniul virusologiei. A înfiinţat
primul laborator din lume de virusologie şi microscopie
electronică, de cercetare a virusurilor. A fost şeful diviziei de
cercetare în domeniul virusologiei al celui mai important
Institut din fosta Urss şi a coordonat cercetările în zona armelor
biologice, în întregul spaţiu al fostului Pact de la Varşovia.
Descoperirile şi invenţiile sale în domeniul virusologiei sunt
cunoscute în întreaga lume ştiinţifică. “Toată viaţa”, spune dr.
Ciuhrii, “asta am făcut: am studiat legităţile dezvoltării
epizootiilor virale, felul în care virusurile pot fi folosite.” Este
autorul a şase arme biologice care pot fi folosite împotriva unor
dăunători din natură, arme biologice omologate de Organizaţia
Mondială a Sănătăţii. A descoperit zeci de feluri de virusuri, a
creat primul atlas al virusurilor din lume, a publicat sute de
articole ştiinţifice în revistele internaţionale, a fost preşedintele
Comisiei Internaţionale de Standardizare a Armelor Biologice.
A pus la punct arme biologice pe bază de virusuri, care se
folosesc şi astăzi, inclusiv în România, pentru distrugerea de
pildă a unor dăunători ai pădurilor. A lucrat în Franţa, ca expert
în laboratoare de biologie moleculară şi inginerie genetică a
virusurilor, în cadrul unor proiecte finanţate de Oms şi
Ministerul Apărării francez. A câştigat, cum spune el, “un sac
de medalii de aur” pentru descoperiri în domeniul virusologiei
şi, recent, ca o recunoaştere a meritelor sale ştiinţifice, a primit
titlul de “Comandor şi mare ofiţer” în ştiinţe, din partea
Regatului
Belgian.
Acest om, care în orice ţară din lume ar fi fost apreciat şi
consultat în domeniul în care este expert, la noi, a fost pur şi
simplu ignorat. Proiectele de cercetare pe care le-a propus
Institutului Cantacuzino, şi mai înainte, Ministerului Cercetării,
au fost tratate cu indiferenţă. În plină criză a gripei aviare, când
autorităţile administrative, dar şi cele ştiinţifice descoperă, pur
şi simplu, că nu pot stăpâni răspândirea faimosului virus H5N1,
nimeni nu s-a gândit să profite de prezenţă în România, unde s-a
stabilit din 1995, a acestui mare expert în virusologie care este
dr. Mircea Ciuhrii. Opiniile acestuia, în ceea ce priveşte gripă
aviară, reprezintă o noutate absolută şi totodată nişte soluţii care
ar trebui aplicate urgent.
“Virusul nu a venit de nicăieri. A fost aici. Este
pretutindeni”
– Domnule doctor Mircea Ciuhrii, România este singura
ţară din regiune în care virusul nu numai că a reapărut
după eradicarea focarelor de anul trecut, dar s-a extins cu o
rapiditate explozivă. Care sunt motivele pentru care s-a
petrecut acest lucru?
– Trebuie spus în primul rând ca o infecţie virală de acest tip nu
se răspândeşte neapărat pe orizontală, adică de la un organism
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bolnav la altul. S-a presupus că virusul a fost adus de păsările
migratoare sau că a fost adus din ţările dimprejurul României,
prin importuri insuficient controlate, în schimb a fost complet
ignorată posibilitatea că virusul să se afle deja, în stare latentă,
în genomul păsărilor autohtone, timp de generaţii. Aceasta este
cea mai probabilă ipoteza, ţinând cont de faptul că virusurile pot
sta timp de ani de zile fără a fi activate. Faptul că anul trecut au
fost stinse toate focarele de gripă nu înseamnă că virusul a
dispărut. Acest lucru este imposibil. Virusul a existat tot timpul,
dar în stare latentă. Aşadar, trebuie puşi în discuţie factorii care
ar fi putut duce la activarea lui, iar cei mai importanţi factori
sunt aceştia: în primul rând, densitatea prea mare a populaţiei de
păsări, fie că este vorba despre crescători particulari, dar cu atât
mai mult în cazul fermelor. Când zeci de mii de păsări sunt
înghesuite într-un spaţiu prea mic, riscul declanşării unei
epidemii este maxim. Alt factor important este calitatea hranei
pe care o primesc păsările. Hrana inadecvată creşte riscul
activării virusului. Ar mai fi factori externi, precum
temperaturile extreme, fie prea ridicate, fie prea scăzute – cum
au fost în iarna trecută, ori apariţia unor agenţi patogeni care să
fi activat infecţia virală. În cazul crescătoriilor de păsări la scară
industrială, în ferme, goana după profit creează automat
premisele declanşării epidemiei. Cât mai multe păsări pe metru
pătrat, hrănite cât mai ieftin, cu chimicale şi hormoni de creştere
accelerată, iată deja mediul ideal pentru activarea unui virus
latent. Această situaţie nu se petrece numai la noi, ci şi în alte
ţări în care scopul este “eficientă economică”. Am văzut în
Belgia o crescătorie în care pe-o parte, pe bandă, intrau ouă, şi
pe partea cealaltă, la un interval de două luni, ieşeau găini de 5
kg, pline cu activatori de creştere. Foarte eficient economic, dar
dramatic pentru imunitatea păsărilor şi pentru sănătatea
oamenilor care le consuma. Un virus este modalitatea naturii de
a reduce o populaţie de animale sau de păsări care e prea
numeroasă, adică exact ceea ce se petrece în crescătorii. Poate
că natura ne dă semne că ar trebui regândit felul în care trebuie
crescute păsările, semne că ceva este fundamental greşit. Ca să
revenim, autorităţile administrative şi sanitar-veterinare au
căutat sursa infecţiei oriunde, la păsările migratoare, în
importuri, numai acolo unde era cel mai probabil să fie găsită,
nu. Cu tot respectul pentru veterinari, dar virusologia este un
domeniu aparte. Există un Institut de Virusologie, dar din
nefericire nu am auzit să li se fi cerut părerea specialiştilor de
acolo, astfel că s-au făcut erori enorme în administrarea crizei.
“Masacrarea tuturor păsărilor este o enormă eroare”
– Ce erori credeţi că s-au făcut?
– Cea mai mare eroare este uciderea tuturor păsărilor dintr-un
focar. Într-adevăr, orice focar trebuie izolat, dar păsările în nici
un caz nu trebuie ucise. În lumea virusologilor, este ştiut că
orice virus omoară un anumit procent dintre organismele
infectate, dar nu pe toate. În general, putem vorbi despre circa
30% din indivizi care supravieţuiesc. Acest procent este extrem
de important, pentru că el constituie fondul rezistent, imun la
virusul respectiv, care poate fi folosit ulterior la prevenirea unor
epidemii viitoare, şi ar trebui să constituie baza unor viitoare
populaţii de păsări domestice imune la virus. Aşadar,
masacrarea tuturor păsărilor este nu numai un lucru inutil, dar o
enormă eroare. La noi au fost ucise toate păsările fără nici o
noimă, ca la Tulcea, găini, rate, gâşte la un loc, în condiţiile în
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care a fost dovedit demult că virusurile sunt organisme extrem
de specializate. Toate cercetările de până acum sugerează că ele
nu trec de la o specie la alta, ca să nu mai vorbim despre ideea
hazardată că ar putea trece la om. Acest lucru nu a fost niciodată
dovedit şi este extrem de improbabil, ca să nu spun imposibil.
Nu a fost dovedit nici măcar că ar putea trece de la pasărea
migratoare la cea domestică, şi totuşi, auzeam păreri ale unor
“specialişti” care propuneau îndepărtarea, inclusiv a păsărilor
migratoare, cu ajutorul unor ultrasunete. Aberaţii! Ar fi trebuit,
simplu, să izoleze păsările bolnave şi să le lase să moară
singure, câte ar fi murit. Punct. Consecinţă directă a faptului că
au fost omorâte toate păsările este aceea că virusul se extinde, în
loc să-şi consume forţele pe arii limitate şi controlate. De fapt,
măsurile luate nu au făcut decât să conducă la extinderea
virusului pe arii din ce în ce mai extinse, cu o rapiditate
extraordinară.
“În spatele isteriei create sunt enorme interese economice”
– Măsurile luate de autorităţile romaneşti nu sunt
întâmplătoare, ele fac parte din pachete recomandate de
Uniunea Europeană şi de Oms. Am văzut la televizor tari
asiatice în care au fost ucise milioane de păsări. Vreţi să
spuneţi că au greşit?
– Da. Aceste măsuri sunt greşite. Fie din cauză că organismele
internaţionale în cauză nu au cerut părerea experţilor în
virusologie, fie din alte motive pe care le putem numai bănui.
Este destul de ciudat de pildă, ca în ţările avansate nu au avut
loc asemenea pandemii, dar chiar dacă s-ar fi produs, mă
îndoiesc că ar fi luat la ei acasă asemenea măsuri de prevenire,
care sunt pur şi simplu ridicole, cum ar fi instalarea de filtre în
care se stropesc cu dezinfectant rotile de la maşini. Nici măcar
un copil nu ar crede că virusurile călătoresc pe rotile maşinilor.
Iar în rest, carnea de pui şi ouăle, oricum se gătesc la peste 65
de grade. Nu cred că statele occidentale ar fi acţionat la ele
acasă aşa cum s-a acţionat la noi, ci cred că ar fi luat măsurile
corecte. În Franţa, atunci când a apărut virusul într-o fermă, au
făcut, în linişte, ceea ce trebuia. Nu au omorât nici o pasăre.
Părerea mea este că, dincolo de tot acest spectacol pe care massmedia l-a exagerat din plin, sunt interese economice enorme, în
ceea ce priveşte comercializarea în forţă a unor produse
farmaceutice, a căror eficacitate este îndoielnică, şi, poate,
interese economice vizând piaţa produselor din carne de pasăre.
Nu exista nici o primejdie pentru oameni. În schimb, depozitele
producătorilor occidentali de vaccinuri împotriva gripei la om şi
la animale sunt doldora. Cantităţi uriaşe stau nefolosite şi s-ar
putea transforma curând în pierderi uriaşe, financiare, dacă nu
am fi noi, cei proşti, cărora ei le pot impune ce măsuri să ia, ce
medicamente să cumpere şi cum să administreze o falsă criza.
Au creat o adevărată psihoza într-o situaţie care nu pune
oamenii în pericol.
“Nu exista nici o primejdie pentru om”
– Totuşi, în unele ţări din Asia mor oameni. Oms anunţa
morţi din cauza gripei aviare..,
– Au murit de gripă obişnuită. Nu există nişte simptome ale
gripei aviare diferite de cele ale gripei ordinare. A afirma că
cineva a murit de gripă aviară este total neştiinţific. Cei 125 de
morţi de pretinsă gripă aviară, la o populaţie a planetei de 6
miliarde, nu înseamnă nimic. Înseamnă că gripă aviară la om nu

220

există. La fel se întâmplă şi în cazul animalelor. Dintotdeauna,
la noi şi peste tot în lume, în ferme au murit animale, şi acest
lucru îl ştie oricine lucrează în domeniu. Acest lucru este
normal. Este o lege a naturii. Orice ţăran ştie că uneori găinile
se îmbolnăvesc şi o parte mor. De-aici şi până la psihoză creată
în legătură cu gripă aviară este cale lungă. Nu exista nici un caz
de trecere a virusului la om şi nici nu cred că va exista. Virusul
nu poate trece la om. De altfel, a fost o împrejurare în care
găinile dintr-o gospodărie de lângă Tulcea au murit, iar omul lea aruncat într-o râpă. De-acolo au fost luate de nişte ţigani
amărâţi care le-au mâncat şi nu s-a îmbolnăvit nici unul. Ce
dovadă mai clară trebuie pentru a susţine acest adevăr? În aceste
condiţii, interdicţia extremă, în anumite zone, de a mai creşte
păsări, este o aberaţie totală, sau interdicţia de circulaţie a
oamenilor.
– De ce nu s-a petrecut acest lucru şi în ţările din preajma
noastră, în Ungaria, Bulgaria sau în celelalte ţări în care au
mai fost focare?
– Se putea întâmpla oriunde, oricând. La noi a fost
nerespectarea condiţiilor minime de bio-securitate în ferme, pe
de-o parte, ceea ce a condus la reactivarea virusului. Apoi a fost
inconştientă unor crescători de păsări de a le îngropa în natură,
fără a anunţa pe nimeni. Dar extinderea lui rapidă a fost
consecinţa măsurilor greşite luate de la bun început de
autorităţi, începând cu uciderea tuturor păsărilor.
“Am
propus,
la
Institutul
Cantacuzino,
un program de cercetare chiar pe gripă aviară.
Nici nu s-au uitat la mine”
– Ce se mai poate face acum?
– La ora aceasta, în lume, nu exista o metodă eficientă de
stopare a multiplicării virusurilor. Numai natura o poate opri.
Există vaccinuri, dar aceste metode sunt preventive. Odată
activat un virus, nu exista practic nici o cale de a-l mai opri.
Faimosul Tamiflu, pe care acum România cheltuieşte sume
enorme degeaba, pe care până şi ungurii ni-l vând nouă acum,
nu are nici un fel de eficientă. Nimeni nu spune adevărul, pentru
că produsul trebuie să se vândă. Administrăm un medicament
care n-are nici un efect, pentru o boală care nu există la om. Cu
riscul de a părea lăudăros, trebuie să vă spun că, pe plan
mondial, la această oră, exista o singură metodă de a inhiba
multiplicarea unui virus, cu ajutorul unei proteine descoperite
de mine. Dar aceasta este altă discuţie. Concret, focarele trebuie
izolate şi virusul se va stinge de la sine. Ar trebui consultaţi
experţi în domeniul epizootiilor virale, numai ca aceştia sunt, pe
plan mondial, foarte puţini. După cum v-am spus, cred că de
fapt nici nu exista interesul de a face ceva împotriva gripei
aviare, ci dimpotrivă, exista interesul de a crea o panică cât mai
mare, mai ales la nivelul ţărilor nedezvoltate, care,
înspăimântate, se vor împrumuta de bani pentru a cumpăra nişte
produse inutile. La noi, eu personal i-am scris în câteva rânduri
d-lui ministru Flutur, dar nu am primit niciodată un răspuns.
Acelaşi lucru s-a petrecut acum câţiva ani, când am propus
programe de cercetare avansată în acest domeniu, unor institute
din România. Venisem cu rezultatele cercetărilor mele după 20
de ani de studii, după colaborarea cu zeci de institute şi sute de
cercetători de pe tot teritoriul fostei Uniuni Sovietice. Am
propus, la Institutul Cantacuzino, un program de cercetare chiar
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pe gripă aviară, plecând de la descoperirea acestei proteine,
singura capabilă să inhibe o infecţie virală. Nici nu s-au uitat la
mine. Iar acum, cred ca reprezentanţii Oms, care supraveghează
în România circul măsurilor antigripa aviară, râd în barbă de
ceea ce facem.
– Ce-ar trebui să ştie romanii în mijlocul acestei crize foarte
mediatizate a gripei aviare?
– Să nu se teamă şi să fie conştienţi că aceasta psihoză a gripei
aviare este creată de ceea ce aş numi o mafie internaţională,
foarte bine organizată şi susţinută, a medicamentelor. Gripă
aviară nu se ia la om, şi spun acest lucru în calitatea mea de
cercetător, care toată viaţa am stat cu mâinile în virusuri, am
creat şi am modificat virusuri. Virusurile sunt pretutindeni, în
aer, în plante, în animale, în stare latentă. Suntem înconjuraţi
permanent de virusuri, dar asta nu înseamnă că ne şi
îmbolnăvim automat. Există virusuri de mii de ori mai
periculoase, care fac sute de mii de victime în lume, sunt Hiv şi
altele. Gripă aviară este o infecţie a păsărilor, nu a
oamenilor.”[2]
“Vă mai amintiți de BOALA VACII NEBUNE, SARS, GRIPĂ
AVIARĂ și GRIPĂ PORCINĂ? Ce s-a ales de ele și cum a
profitat din plin industria farmaceutică. Se repetă scenariul și în
cazul Ebola?
Virusul SARS, gripă porcină și gripă aviară nu mai sunt de
actualitate, deși, în urmă cu câțiva ani, reprezentau o amenințare
la fel de mare cum pare să fie astăzi Ebola. Au lăsat în urmă
sute de victime și au pus pe jar o lume întreagă, dar specialiștii
se laudă că au câștigat măcar o parte din lupta cu aceste
amenințări, eradicându-le sau cel puțin îmblânzindu-le. Cert
este că, de pe urma acestor amenințări, întreținute mediatic,
industria farmaceutică a făcut bani frumoși.
Boala vacii nebune a fost eradicată, virusul gripei porcine a fost
îmblânzit de un vaccin antigripal sezonier, gripă aviară continuă
să rămână o gravă problemă veterinară, dar nu mai reprezintă un
pericol pentru om, scrie site-ul Îl Giornale.
Astăzi, toate acestea pălesc în fața noii amenințări care se
conturează de ceva vreme:Ebola, virusul febrei hemoragice.
Și că de fiecare dată în cazurile anterioare scenariul se repetă:
mai întâi se vorbește de câteva cazuri de îmbolnăvire, apoi apar
morții, iar la final izbucnește amenințarea unei pandemii,
menționează site-ul italian. În mod firesc, se invocă o urgență
planetară iar OMS declară război total virusului despre care se
spune că ar amenința planeta.
Cu toate beneficiile economico-financiare pe care le implică un
astfel de război. Milioane de doze de vaccin care apoi ajung la
coșul de gunoi, sisteme de securitate extremă, controale stricte
de care nimeni nu are nevoie, miliarde de dolari sau euro duse
pe apa sâmbetei și, peste toate, o psihoză generalizată.
Desigur, fiecare virus își ia tributul său de victime, provocând
decese, dar nu mai multe decât face anual, în orice țară, o gripă
sezonieră. În Italia, de exemplu, se estimează că din cele 4
milioane de cazuri de gripă sezonieră, numărul morților ar
ajunge la 6000-7000 de morți, adică dublu față de cât a făcut
Ebola în toată Africa de vest.
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VACA NEBUNĂ
Diagnosticată prima dată în 2001 în Regatul Unit, boala vacii
nebune a afectat profund industria alimentară și a dus la
exterminarea a sute de bovine din Europa. Specialiștii
previzionau atunci mii de morți din cauza agenților infecțioși,
prionii, care ar fi putut afecta oamenii cu așa-numita variantă a
bolii Creutzfeldt Jakob, maladie degenerativă neurologică.
Bilanțul final a fost de 163 de morți.
SARS (Sindromul Acut Respirator Sever)
A apărut în 2001. Pneumonia care afectează sistemul respirator
a fost înregistrată în Asia și s-a spus că este cauzată de un
coronavirus. S-a vorbit de o pandemie. În final, SARS a afectat
doar Asia de sud est și Canada, provocând 8000 de cazuri de
contagiere și 880 de morți. Multă lume leagă acum SARS de
amintirea măștilor medicale, pe care le purtau asiaticii, din care
producătorii de astfel de articole au scos bani frumoși. Acum,
nici urmă de virusul care a generat isterie mondială.
GRIPĂ AVIARĂ
A fost identificată pentru prima dată în anii 1900, în Italia, iar
virusul H5N1, care provoacă această gripă, a fost identificat în
1997 în Asia și a creat panică în lumea întreagă, vorbindu-se de
iminența unei epidemii de proporții. Isteria a izbucnit cu și mai
mare forță în 2005, când se spunea că ”gripa puilor” amenință
toată planeta și, conform OMS, ar fi urmat să facă cel puțin un
milion de morți.
În realitate, aviară a făcut 369 de morți. În schimb, mai toate
țările și-au făcut provizii cu celebrul vaccin Tamiflu, pe care au
cheltuit milioane de dolari sau euro. Experții consideră totuși și
acum că o altă epidemie de gripă este inevitabilă și posibil
iminentă.
GRIPĂ PORCINĂ
Virusul vinovat este H1N1. A izbucnit în 2009, în Mexic. A
evoluat ca o pandemie și s-a răspândit în toată lumea, cauzând
circa 18.000 de morți, alte 428.000 de persoane fiind contagiate.
De menționat că spaima unanimă a populației, bine întreținută
mediatic a obligat guvernele din mai toată lumea să
supraliciteze pentru cumpărarea de sute de milioane de doze de
vaccin, încă înainte de terminarea testelor de siguranță și de
primirea aprobărilor instituțiilor de control. Ulterior, o serie de
experți au contestat vaccinul preparat și testat de concernul
Novartis în Germania, susținând că poate fi mai nociv decât
virusul H1N1.”[3]
“Ţeapa” gripei aviare
Anunţată cu surle şi trâmbite ca fiind cea mai mare pandemie
care va ataca vreodată omenirea, capabilă să răpună până la
jumătate din populaţia planetei, “gripă aviară” nu pare să fie
decât o sperietoare anume creată spre a-i face pe pământeni să
tremure doar când văd o biată găina picotind de somn… Pentru
că, după ce luni în şir mass media internaţională, la rândul său
convinsă de realitatea ameninţării, a avertizat asupra pericolului,
în ultima vreme tot mai mulţi oameni încep să-şi dea seama că
sunt victimele unei uriaşe manipulări. O manipulare din care de
pierdut pierd, desigur, cei mai săraci locuitori ai Terrei, şi de
câştigat câştiga cine altcineva decât cei deja foarte bogaţi…
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Astfel, potrivit prestigiosului cotidian britanic “The
Independent”, una dintre principalele beneficiare ale acestei
psihoze este compania biofarmaceutica americană Gilead,
printre ai cărei
rei acţionari se numără şi Donald Rumsfeld,
Secretarul Apărării al SUA. Această companie a obţinut
profituri consistente din vânzarea medicamentul Tamiflu
(Gilead deţine drepturile de distribuire în SUA a acestui produs,
fabricat de gigantul farmaceutic elveţian
veţian Roche), considerat a fi
cel mai eficient împotriva gripei aviare.
După cum a relevat chiar postul de televiziune CNN, guvernul
american a comandat deja doze în valoare de 58 milioane de
dolari din acest medicament, pentru soldaţii americani cantona
cantonaţi
în străinătate, iar Congresul ia în considerare achiziţionarea de
câteva zeci de milioane de doze, pentru uzul civililor, deşi nici o
găină de peste Atlantic n-aa “strănutat” măcar… Nu doar
Rumsfeld, ci şi alţi politicieni americani sunt implicaţi în
această
astă afacere, de pildă fostul secretar de Stat, George Shultz,
membru în consiliul de administraţie al Gilead, unde este coleg
cu soţia fostului guvernator de California, Pete Wilson.
Până în prezent, alte 60 de ţări au comandant deja cantităţi mari
de medicamente anti-virale,
virale, ca măsură de prevedere. Tamiflu nu
vindecă boala, în schimb luat imediat ce simptomele acesteia se
fac simţite, îi poate reduce severitatea. Interesant e faptul că,
după cum releva publicaţia pakistaneză “Daily Times”,
compania Gilead a avut pierderi masive în anul 2003, pentru că
după doar un an, atunci când isteria gripei aviare a fost lansată
în lume, profitul ei să crească la 44 milioane de dolari. Anul
trecut, profitul a fost şi mai mare, de 161 milioane!
Nici în Europa, lucrurile nu stau diferit, dar aici interesele care
primează sunt, se pare, nu doar ale concernelor farmaceutice, ci
şi ale magnaţilor din industria alimentară, decişi să elimine total
concurenta micilor producători şi a fermierilor. Nimeni nu
contestă existenta virusului
rusului H5N1, dar tot mai numeroşi sunt
cercetătorii care apreciază ca virulenta acestuia a fost mult
exagerată. Faptul că în anii trecuţi, la o populaţie de peste un
miliard de locuitori, cât are China, au murit din cauza gripei
aviare o sută de oameni, nuu 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-oo razna recunoaşte şi ministrul
Agriculturii din Spania, Elena Espinosa Mangana,
ana, care declara
unui post de radio că “ideea unei pandemii printre oameni este
ceva ce ţine de science-fiction,
fiction, momentan gripă aviară este
exclusiv o problemă veterinară.” Asta în vreme ce dr Anna
Thorson, de la institutul suedez Karolinska, aprecia că
simptomele
imptomele prin care virusul H5N1 se manifestă la oameni sunt
mult mai blânde decât se estimase, deci apariţia unei pandemii,
similare celei de gripă spaniola din 1918, este total exclusă.
Aşadar, lăsând la o parte exagerările concernelor farmaceutice
din marile
arile state ale lumii, interesate, aşa cum am văzut, în
menţinerea acestui tam-tam
tam mediatic, gripă aviară nu pare să fie
mai periculoasă, la oameni, decât un guturai, dar îl costa bani
buni pe contribuabilul din Statele Unite, Europa Occidentală şi
de aiurea.
ea. Şi, revenind la… găinile noastre, am putea spune că,
obligaţi să accepte stricteţea normelor UE în privinţa acestei
“primejdii” bieţii români, popriţi în carantină, fără apă şi
provizii şi cu găinile masacrate, se vor resemna să renunţe la
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puiul la ceaun
un preparat ca la mama acasă şi să se mulţumească
doar cu faimoasele “pulpe americane”…”[4]
SURSE

1.
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Efortul fizic benefic ca medicament
Suntem bolnavi şi, în general, sănătatea ne costă din ce
în ce mai mulţi bani. În cele mai mult
multe cazuri, costurile
depăşesc cu mult câştigurile noastre, şi tot bolnavi
rămânem.

C

u toate acestea, există o seamă de lucruri pe care, dacă
le-am face, am fi mai sănătoși
și sau vindecarea ar fi mult
mai rapidă. Așadar,
șadar, costurile sănătăţii noastre ss-ar
micşora
ora semnificativ. Unul dintre aceste mijloace este efortul
fizic intens şi susţinut. De ce nu-ii acordăm mai multă atenţie
acestui aspect atât de fiziologic şi… firesc? Dacă de fire nu mai
facem „ascultare”, prinşi fiind într-un
un stil de viaţă nesănătos, iar
de înţelepciunea celor de demult nu mai vrem să ştim, măcar să
luăm aminte la ce spun măsurătorile ştiinţei vremurilor noastre.
În anul 2003, Morgan Spurlock, un producător american de
film, a făcut un documentar (Super
Super Size Me)
Me privind efectele
ʼs asupra sănătăţii populaţiei. Pentru a fi
alimentaţiei McDonaldʼs
cât mai convingător, şi-aa asumat el însuşi o dietă integral
McDonaldʼs,
ʼs, trei mese pe zi timp de 30 de zile. Starea lui de
sănătate a fost monitorizată în toată această perioadă de trei
medici. Rezultatele
atele au fost mai mult decât relevante. În numai
30 de zile, producătorul şi protagonistul documentarului, ca
urmare a dietei tip fast-food, s-aa îngrăşat 11,1 kg, pe care le
le-a
dat jos după aceea în nouă luni de zile, cu ajutorul unei diete
vegane şi a mai multor cure de detoxifiere! De-a
De lungul celor 30
de zile, masa musculară i-aa scăzut semnificativ, ii-a crescut
colesterolul şi s-aa ales cu importante disfuncţii sexuale. Ficatul
i-aa fost afectat, apărând chiar „sindromul ficatului gras”, iar din
a 21-a zi au
u început să apară palpitaţiile, ceea ce i-a
i determinat
pe medici să-ii ceară să renunţe la experiment – fapt care nu s-a
petrecut. Din punct de vedere psihologic, Spurlock a început să
sufere de dureri de cap, depresie, stări de letargie şi de aşa
aşanumitele mood swings, adică schimbări în stările psihice care
afectează atenţia, concentrarea, stările emoţionale, putând
conduce, în timp, la depresie bipolară sau la alte afecţiuni
psihice.
Experimentul lui Spurlock, concretizat într
într-un film documentar,
nu a putut
ut fi contestat, deşi interesele companiilor fast-food au
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fost atinse, suferind probabil o anumită reducere a vânzărilor,
cel puţin temporar. Însă, dincolo de aceste constatări
îngrijorătoare, mulţi cercetători s-au întrebat ce se poate face
pentru a-i ajuta pe oameni să contracareze efectele acestei
alimentaţii, care îţi grăbesc moartea mai mult decât îşi poate
imagina cineva.
Ca rezultat al unor astfel de frământări, anul trecut a fost
realizat un studiu de un grup de cercetători de la Universitatea
din Québec, Montréal. Ei au recrutat 15 bărbaţi tineri şi
sănătoşi, care au fost puşi să repete experimentul lui Morgan
Spurlock, mâncând numai la McDonaldʼs de trei ori pe zi, pe o
perioadă de două săptămâni. Diferenţa a fost doar că tinerii
trebuiau să facă zilnic exerciţii fizice intense timp de 30 de
minute. Rezultatul? Masa musculară le-a crescut, iar ceilalţi
parametri biologici au rămas constanţi. Spre uimirea tuturor,
exerciţiile fizice intense îi protejaseră pe cei 15 tineri de
efectelor nefaste ale alimentaţiei de tip fast-food. Desigur, s-ar
putea ca efectul protector al efortului fizic să nu te poată salva
pe termen lung de consecinţele dietei de tip McDonaldʼs, însă
studiul a demonstrat că exerciţiile fizice intense făcute periodic
ne pot proteja sănătatea, chiar şi atunci când suntem expuși la
anumite riscuri.
Dimpotrivă, lipsa activității fizice reprezintă un important factor
de risc în apariţia bolilor cardiovasculare și al altor boli cronice,
printre care: diabetul zaharat, cancerul, obezitatea,
hipertensiunea, bolile osoase și articulare (osteoporoza,
osteoartrita) și depresia. Prevalența acestui factor în rândul
adulților este mai mare decât cea a tuturor celorlalți factori de
risc.
Modificări minore asociate cu îmbunătățiri majore
Studiile de pionierat ale lui Morris din anii 1950 și cele
ulterioare, din anii 1970, ale lui Paffenbarger și colaboratorii, au
fost urmate de numeroase alte studii prospective pe termen
lung, care au evaluat riscul de deces datorat bolilor specifice (de
exemplu, boli cardiovasculare) asociate cu lipsa activității
fizice.
S-a observat că, atât în cazul bărbaților, cât și al femeilor, un
nivel crescut de activitate fizică și de fitness este asociat cu un
risc scăzut de deces (cu aproximativ 20-35%). De exemplu,
într-un studiu făcut pe o durată de 8 ani, care a implicat bărbați
și femei, persoane sănătoase, dintre aceștia, cei care aveau cele
mai reduse activități de fitness (ca timp și intensitate) au
prezentat un risc mai crescut de deces, indiferent de cauză, în
comparație cu persoanele care aveau un program intens de
fitness.
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În acelaşi sens, investigații recente au arătat o reducere și mai
mare a riscului de deces indiferent de cauză, inclusiv de boli
cardiovasculare, atunci când vine vorba de efort fizic. De
exemplu, la persoanele cu o greutate corporală normală sau
active fizic a fost observată o reducere a riscului cu peste 50%.
În plus, o creștere a consumului de energie cu 1000 kcal pe
săptămână sau o creștere a aptitudinii fizice de 1 MET
(echivalent metabolic) ca urmare a activității fizice a fost
asociată cu o scădere a mortalității cu aproximativ 20%.
Femeile de vârstă mijlocie inactive (mai puțin de o oră de
exerciții sau activități fizice pe săptămână) au înregistrat o
creștere cu 52% a mortalității generale, o dublare a mortalității
asociate cardiovascular și o creștere cu 29% a mortalității
asociate cancerului, comparativ cu femeile active din punct de
vedere fizic. Aceste riscuri relative sunt similare cu cele pentru
hipertensiune arterială, hipercolesterolemie și obezitate și se
apropie de cele asociate cu fumatul moderat de țigări.
În acelaşi timp însă, o creștere a duratei și intensității
activităților fizice reduce riscul de deces prematur. Efectul pare
a fi unul gradual, astfel încât chiar și îmbunătățirile minore în
această direcție sunt asociate cu o reducere semnificativă a
riscului. Se pare că modificările minore ale eforturilor fizice la
persoanele sedentare anterior au fost asociate cu îmbunătățiri
majore ale stării de sănătate. Aceleași observații au fost
înregistrate și într-un alt studiu, desfășurat pe durata a 5 ani, în
care persoane sedentare au crescut treptat efortul fizic,
determinând o reducere cu 44% a riscului de deces, în
comparație cu persoanele care au rămas sedentare.
O revizuire sistematică recentă a literaturii privind efectele
profilactice ale activității fizice la femei a evidențiat o relație
inversă între activitatea fizică și riscul de deces cardiovascular,
femeile cele mai active având un risc mult mai mic comparativ
cu grupul cel mai puțin activ. Aceste efecte protectoare au fost
observate chiar și în cazul persoanelor care au alocat o oră
mersului pe jos în fiecare săptămână.
Așadar, studiile observaționale demonstrează că activitatea
fizică regulată este asociată cu un risc redus de deces prematur
indiferent de cauză, mai ales în ceea ce privește bolile
cardiovasculare, în special la bărbații și la femeile
asimptomatice. Mai mult, se pare că există o relație de tip dozărăspuns, în care persoanele care au activitate fizică regulată sunt
cel mai puțin expuse riscului de deces prematur.
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Efectele activității
ții fizice asupra metabolismului
Mai multe mecanisme biologice sunt responsabile de reducerea
riscului bolilor cronice și a deceselor premature asociate cu
activitatea fizică de rutină. De exemplu, s-aa demonstrat că
activitatea fizică de rutină favorizează menținerea
ținerea greutății
corporale în limite fiziologice (prin reducerea adipozită
adipozității
abdominale și controlul valorii indicelui de masă corporală),
îmbunătățește profilurile lipoproteinelor
oteinelor lipidice (prin scăderea
nivelului trigliceridelor, creșterea
șterea valorii HDL, scăderea valorii
LDL, menținerea
ținerea unui raport optim HDL/LDL), normalizează
nivelul glicemiei și sensibilitatea la insulină, reduce tensiunea
arterială, reduce nivelul inflamației
ției din organism, reduce
coagularea sângelui, îmbunătățește
țește fluxul sanguin coronarian,
funcția cardiacă și cea endotelială. S-aa demonstrat, de
asemenea, că inflamația
ția cronică, așa cum este indicată de
nivelurile circulante crescute ale mediatorilor inflamatori
infla
(ex.
proteina C reactivă), poate fi puternic asociată cu majoritatea
bolilor cronice, a căror prevenire poate fi realizată și cu ajutorul
exercițiilor fizice.
Activitatea fizică de rutină este, de asemenea, asociată cu o
stare de bine din punct de vedere psihologic și cu un echilibru
mental (prin reducerea stresului, anxietății,
ții, depresiei). Iar o
stare psihologică de bine este deosebit de importantă pentru
prevenirea și tratarea bolilor cardiovasculare, având implicații
importante și în profilaxia și tratamentul altor boli cronice, cum
ar fi diabetul, osteoporoza, hipertensiunea, obezitatea, cancerul
și depresia.
Efortul anaerob
Există două tipuri de eforturi fizice: aerob și anaerob
anaerob, cei doi
termeni făcând referire la prezența,
ța, respectiv absența oxi
oxigenului
la nivel muscular. Pentru a obține
ține energia necesară
supraviețuirii,
țuirii, majoritatea celulelor din organism au nevoie de
oxigen. În timpul exercițiilor
țiilor aerobe, descrise de un efort de
intensitate medie sau mică pe o perioadă lungă, utilizarea
oxigenului permite contractarea repetată a musculaturii fără ca
mușchii
șchii să obosească. Dacă intensitatea efortului crește, crește
și aportul de oxigen. Pentru cazurile în care mușchii nu folosesc
oxigenul ca sursă de energie (reacții
ții rapide, forțe mari, dar de
scurtă durată), sunt utilizare alte surse de combustibil –
glicogenul depozitat în mușchi.
șchi. Acestea reprezintă cazurile de
efort fizic anaerob, efort de intensitate maximă, pe durată scurtă
de timp, în care mușchii obosesc mai repede.
Cu cât o persoană depune mai mult efort fizic, cu atât cre
crește
utilizarea glicogenului ca sursă energetică și efortul anaerob.
Unul din primele efecte ale efortului anaerob asupra
organismului este scăderea țesutului adipos și, odată cu el,
eliminarea toxinelor acumulate la nivelul acestuia,
estuia, scăderea
nivelului marker-ilor inflamatori din sânge și a inflamației din
corp, scăderea valorii indicelui de masă corporală, scăderea
riscului bolilor cardiovasculare, a sindromului metabolic, a
diabetului, a cancerului. Mai mult, procesul de ardere
arde
a
grăsimilor – și, în consecință, a întregii cascade de procese
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biochimice mai-sus amintite – este continuat chiar și după
încetarea efortului fizic.
Prevenirea bolilor cardiovasculare
Beneficiile activității
ții fizice se extind și la pacienții cu boli
cardiovasculare.
rdiovasculare. Acest aspect este important, deoarece, pentru o
perioadă lungă de timp, odihna și evitarea activității fizice au
fost recomandate pacienților
ților cu boli cardiace. Mai multe
articole de tip review sistematic au arătat, în mod clar,
importanța angajării în exerciții
ții regulate pentru atenuarea sau
inversarea procesului bolii la pacienții
ții cu boli cardiovasculare.
De exemplu, în comparație
ție cu tratamentele recomandate în mod
obișnuit,
șnuit, reabilitarea cardiacă (exerciții fizice regulate,
managementul stresului)
sului) a redus semnificativ inciden
incidența morții
premature indiferent de cauză și, în special, a bolilor
cardiovasculare. De asemenea, un consum energetic de
aproximativ 1600 kcal pe săptămână este eficient în stoparea
progresului bolii coronariene, iar un consum
con
de aproximativ
2200 kcal pe săptămână este asociat cu reducerea plăcii de
aterom la pacienții cu afecțiuni cardiac.

Ciudățeniile
țeniile unui geniu: Leonardo da
Vinci şi programul său eficient de somn
Cercetătorii din lumea întreagă recomandă cel puţin
puţi 7
ore de somn profund pe noapte pentru a fi sănătoşi şi în
formă pe timpul zilei. Totuşi există şi excepţii, aașa cum a
demonstrat celebrul Leonardo da Vinci.

G

eniul avea un program special de somn, care îi asigura o
eficienţă maximă la lucru. Leonardo da
d Vinci era
adeptul somnului polifazic, adică îşi împărţea somnul
obişnuit în mai multe părţi.
Cercetătorul Claudio Stampi a scris în lucrarea Why We Nap
(De ce dormim)) că Leonardo da Vinci avea un mod unic de
odihnă: dormea timp de 15 minute la fiecare ppatru ore. În total,
dormea doar 1,5 ore pe zi. În acest fel, Leonardo da Vinci a
câştigat 20 de ani de productivitate în cei 67 de ani de viaţă.
Există mai multe tehnici eficiente ale somnului polifazic, pentru
cei care doresc să beneficieze la maximum de perioada de
veghe.
- somnul la fiecare 6 ore, timp de 30 de minute (modul Dymaxion);
- somnul la fiecare 4 ore, câte 20 de minute (modul Uberman);
- somnul pe timp de noapte cu durata 1,5-33 ore, apoi de 3 ori în timpul zilei timp
de 20 de minute (modul Everyman);
- somnul pe timp de noapte cu durata de 2 ore, apoi câte 20 de minute la amiază
(modul Tesla);
- somnul pe timp de noapte de 5 ore şi apoi 1,5 ore în timpul zilei (modul
Siesta).
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Hormonul somnului – melatonina numit și
hormonul vieții
ții și longevității
longevit
Cu siguranță,
ță, ai auzit despre hormonul somnului –
melatonina. El mai este numit și hormonul vieții și
longevității.

M

elatonina este produsă în mod firesc în organism,
provine și de la unele alimente sau poate fi introdusă
în organism sub formă dee medicamente și suplimente.

Cum este produsă melatonina?
Melatonina este produsă de epifiză (glanda pineală). Sub
acțiunea
țiunea razelor solare aminoacidul triptofan se transformă în
serotonină, care în timpul nopții
ții se transformă în melatonină.
Din acest considerent,
derent, este important în fiecare zi să petreci cel
puțin
țin jumătate de oră afară. Însă aproximativ 70% din
melatonină este produsă în timpul nopții.
ții. Procesul începe
aproximativ la orele 20:00 și este cel mai intens între 12:00 și
4:00.
Ce facem pentru a spori
ri cantitatea de melatonină?
– fă tot posibilul să te culci seara până la orele 12:00;
-dacă ești
ști nevoit să fii treaz după această oră, ai grijă să fie cât
mai puțină lumină;
-dormi suficient, pentru a-ți restabili puterile;
ursele de lumină, închide
-înainte de somn stinge toate sursele
jaluzelele, folosește o mască pentru ochi.
-dacă te trezești
ști în timpul nopții, nu aprinde lumina, ci doar
veioza.

În unele produse melatonina se găsește,
ște, iar în altele exis
există alte
susbstanțe
țe ce ajută la producerea ei. În formă pură melatonina
se conține
ține în porumb, banane, roșii, orez, morcov, ridiche,
smochine, ovăz, nuci, orz și stafide. Însă există și alimente care
influențează
țează pozitiv producerea melatoninei, cum ar fi:
dovleacul, migdalele, cașcavalul,
șcavalul, carnea de vită și de curcan,
ouăle de găină, laptele, caisele, lintea, ardeiul gras și semințele
de floarea soarelui. De menționat,
ționat, că producerea de melatonină
încetează în organism atunci când se întrebuințează
întrebuin
alcool,
cofeină, tutun, dar și când se iau anumite medicamente ce
conțin
beta-blocante,
blocante,
somnifere,
antiinflamatoare
și
antidepresive. Cu vârsta, cantitatea de melatonină scade, fapt ce
se simte în special după 35 de ani, de aceea trebuie să ajutăm
organismul să o producă într-un
un mod cât mai eficient.

Ce se petrece în trupurile noastre atunci
când dormim prea puţin
Probabil deja ştiţi că somnul insuficient dăunează
sănătăţii, dar acum, oamenii de ştiinţă au realizat un nou
studiu care arată şi cât de mult ne afectează
afe
lipsa de odihnă.

C

ercetarea făcută de oamenii de ştiinţă de la Universitatea
Surrey demonstrează că funcţionarea a peste 700 de
gene este perturbată atunci când dormim prost o
săptămână.

Ce rol are melatonina?
Funcția
ția principală a melatoninei este reglarea bioritmului.
Datorită lui noi putem adormi, având
ând un somn profund. Însă pe
lângă aceasta, melatonina:
-asigură
asigură o activitate eficientă a sistemului endocrin;
-încetinește procesul de îmbătrânire;
-stimulează funcțiile
țiile de apărare ale sistemului imunitar;
-are un efect antioxidant;
-ajută organismul să lupte cu depresia;
-participă la buna funcționare
ționare a sistemului digestiv;
-influențează
țează procesul de producere a altor hormoni în
organism;
-are un efect benefic asupra celulelor creierului.
Și respectiv, dacă melatonina nu este produsă în cantitate
suficientă, omul îmbătrânește
ște mai repede, apar probleme de
greutate, obezitatea, la femei se mărește
ște riscul de menopauză
precoce, crește probabilitatea de cancer mamar.
În ce alimente se găsește melatonina?
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Studii anterioare au asociat privarea de somn cu obezitatea,
obezitate boli
de inimă, tulburări cognitive şi multe alte probleme de sănătate,
însă până acum mecanismul molecular care duce la astfel de
declinuri nu a fost foarte clar.
În unul dintre studiile care au urmărit efectele somnului asupra
transcriptomului uman (setul
tul de molecule mesagere ale
genomului uman), cercetătorii britanici au demonstrat că de-a
de
lungul timpului, somnul insuficient alterează expresia genelor
responsabile pentru diferite procese precum răspunsul imunitar,
stresul sau metabolismul.
În noul studiu,
iu, cercetătorii au examinat expresia genelor a 26 de
indivizi clinic sănătoşi care au fost privaţi de somn. Mai exact,
timp de 7 zile, participanţilor le-aa fost permis să doarmă doar 6
ore pe noapte. În schimb, voluntarii dintr-un
dintr
alt grup, de
control, au fost lăsaţi să doarmă aproximativ 10 ore pe noapte.
La sfârşitul săptămânii, toţi participanţii au fost ţinuţi treji timp
de 40 de ore, perioadă în care le-au
au fost prelevate probe ARN
din sânge. Apoi, subiecţilor li s-aa permis să doarmă 12 ore fără
oprire, astfel încât să se refacă.

Lohanul nr. 46, decembrie 2018

medicina
Ambele grupuri au fost observate într-un
un centru de studiere de
somnologie, iar calitatea somnului fiecăruia dintre participanţi a
fost monitorizată prin mijloace polisomnografice. De asemenea,
o serie de teste a analizat performanţele
rmanţele cognitive ale fiecărui
individ în timpul zilei. În acelaşi timp, cercetătorii au analizat
nivelul de melatonină, hormonul care reglează ritmul biologic şi
ciclurile somnului.
Analizele ARN au arătat că cei care nu au avut parte de
suficient somn aveau
veau 711 gene a căror activitate nu funcţiona
corect. Rezultatele sunt cu atât mai importante cu cât fiecare
genă este responsabilă pentru crearea unei proteine implicată în
procesele trupului.
ARN este „mesagerul chimic” care duce de la ADN (codul
genetic neschimbat), la crearea proteinelor. Dacă expresia
genelor nu este normală, ci este încetinită sau accelerată, atunci
poate apărea efectul de domino care poate duce la schimbări
dramatice în trupul uman.
Multe dintre genele afectate de lipsa somnului sun
sunt cele
implicate în menţinerea ritmului circadian (ceasul biologic), cel
care reglează procesele biologice care ar trebui să se desfăşoare
de-aa lungul unui ciclu de 24 de ore. Altele erau implicate în
cogniţie, memorie şi atenţie.

Fizicienii dovedesc că muzica
zica subzistă într
întro dimensiune din afara lumii noastre

nenumăratele lucrări care compun acest repertoriu își
î mențin o
formă potențială de existență într-un
un continuum care se află
dincolo de limitele percepţiilor umane comune.
„Dimensiunea
Dimensiunea a cincea transcende atât curgerea liniară a
timpului cât şi spaţiul euclidian cu care suntem obişnuiţi”,
obişnuiţi a
explicat Rolf-Dieter Heuer, directorul
ctorul general al CERN. „„O
lucrare muzicală poate fi cu ușurință
șurință condensată ca esenţă în
această dimensiune superioară, într-un
un mod care eludează total
simţurile noastre”, a mai spus acesta.
Fizicienii afirmă că, de exemplu, orice înregistrare sau spectacol
spectac
al unei piese de muzică clasică se men
menține ca un fel de
hologramă sonoră ce va fi proiectată dincolo de realitatea
noastră de zi cu zi și va ajunge să vibreze etern într
într-un mediu
eteric ce pluteşte înăuntrul și în jurul nostru în orice moment.
Deosebit de entuziasmat de această uluitoare descoperire, dr.
Heuer este de părere că forma în care se păstrează respectiva
muzică este de o uimitoare puritate: „„Gândiţi-vă la Simfonia a
V-a de Beethoven. Sigur, poate v-aţi
aţi uitat pe partitură sau poate
că aţi auzit o orchestră oarecare interpretând-o.
interpretând
Dar aţi
întâlnit-o
o vreodată în forma sa pură?”.
pură? Heuer și-a continuat
explicația printr-oo analogie cu picturile dintr-un
dintr
muzeu. „Când
ieşiţi dintr-un
un muzeu ştiţi că picturile încă se află acolo. Dar
simfonia a cincea de Beethoven unde a rămas? Acum ştim: întrîntr
un altfel de muzeu, aflat într-o
o dimensiune paralelă.”
paralelă
Chiar dacă oamenii de ştiinţă au urmărit să măsoare densitatea,
încărcătura și plasarea celei de-aa cincea dimensiuni, ei nu au
reușit încă să înțeleagă rolul acesteia
cesteia în Univers.
Unii astrofizicieni sunt de părere că această dimensiune ar putea
să fie în legătură cu așa-numita
numita „materie întunecată”, despre
care se consideră că ar constitui aproximativ 95% din masa
Universului. Alţii sunt mai puţin siguri de acest aspect.
„Este
Este îmbucurător faptul că ştiinţa a dovedit în sfârşit că există
cu adevărat un tărâm autonom şi independent, detaşat de
experienţele noastre lumeşti”,
”, a afirmat Leonard Susskind,
fizician teoretician de la Stanford.

Aditivii din mâncare care produc crize de
nervi la copii
Fizicienii afiliaţi Organizaţiei Europene pentru
Cercetări Nucleare au făcut public recent un raport în care
dezvăluie faptul că sunetele muzicii nu dispar întrutotul
după ce au fost audiate, ci își
și mențin o anumită formă
remanentă de existență într-un
un câmp al realităţii diferit de
spaţiul-timp
timp tetradimensional accesibil în mod obișnuit
obi
fiinţelor umane.

A

ceastă concluzie a survenit atunci când oamenii de
ştiinţă efectuau o cercetare de rutină
utină a activităţii
pentadimensionale folosind acceleratorul de particule
de la CERN, faimos pentru dovedirea existenţei bosonului
Higgs. Ei bine, în această a cincea dimensiune – care în unele
tradiții
ții orientale mai este cunoscută ca Akasha Tattva, spațiu
spațiul
eteric – fizicienii au identificat un set de frecven
frecvențe care
conțineau
țineau întregul corpus al muzicii clasice Occidentale din
secolul IX, în interpretarea lui Nico Muhly. Conform raportului,
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Laura HERMAN
Se vorbește
ște mult despre tantrumuri, crize de nervi la
copii. Despre cum ele sunt normale și cum să le gestionăm
că părinți.
ți. Din experiența mea cu fetele mele, pot exista
motive multe pentru tantrumuri. Însă un motiv care m
m-a
pus mult pe gânduri este cel ce ține de alimentație.

F

oarte mulți
ți părinți observă efectele zahărului asupra
comportamentului. Acel așa
șa zis „sugar rush” care îi face
pe copii agitați.
ți. Însă dacă nu e doar zahărul? De curând
am explorat ideea că aditivii și colorantii din mâncare produc un
comportament și mai exacerbat la mulți copii. Iată ce am
descoperit.
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Conexiunea dintre alimentație și comportament
Un experiement făcut de British TV Series numit „Food
Hospital” a arătat niște rezultante destul de șocante. Mâncarea
de tip procesat pe care mulți copii o consumă sub formă de
ciocolată, bomboane colorate, acadele etc. Are efectul de a
transformă total comportamentul copilul. Experimentul s-a
făcut la o petrecere unde copiii cu vârste între 5 și 9 ani au fost
împărțiți în 2 grupe.
Primul grup a primit alimente neprocesate considerate în
general sănătoase cum ar fi: bucăți de fructe și legume, humus,
avocado,
diverse
sandwich-uri.
Al doilea grup a primit mâncarea obișnuită de petrecere:
dulciuri, chipsuri, sucuri acidulate, pizza.
Mai departe s-a analizat capacitatea celor 2 grupuri de a se
concentra, de a urma instrucțiuni, de a participa la jocuri. S-a
observat o diferență majoră între cele 2 grupuri, mai exact 48%
mai bine pentru grupul care a mâncat sănătos. Iată mai jos
video-ul cu rezultatele.
Excitotoxinele – Gustul care omoară
Țin să menționez că toți suntem afectați, nu doar copiii. Da,
chiar mâncarea ne poate duce la depresie, anxietate și alte stări
emoționale periculoase.
E-urile de care se vorbește și în video-ul de mai sus sunt aditivi,
după cum știm. Sunt adăugate în mâncarea procesată pentru
gust, dar și pentru adicție. Acești aditivi dau dependența.
În cartea sa „Excitotoxinele – gustul care omoară”,
neurochirurgul Russel L. Blaylock, explică în detaliu despre
MSG și alți aditivi din mâncare. Cu toții încercăm să oferim
copiilor ceea ce este mai sănătos, dar oare știm ce pericol e de
fapt în spatele aditivilor?
De ce sunt problematici aditivii la copii?
•

Cu cât doza este mai mare și efectele negative sunt mai
mari.

•

Copiii au greutate corporală mult mai mică și este ușor
să ingereze o cantitate excesivă de aditivi

•

Creierul lor este foarte sensibil și în formare. Până la 5
ani se formează majoritatea legăturilor neuronale.
Aditivii periculoși distrug neuronii și împiedică
formarea de legături neuronale normale.

MSG și efectele lui
Monosodiul glutamat este adăugat în foarte multe preparate, el
ne face să simțim că mâncarea are gust. MSG este adăugat la
supe, preparate congelate, preparate la conservă, chipsuri și
multe alte mâncăruri procesate. De foarte multe ori NU apare
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pe ambalaj. Apare sub o formă deghizată ca: „proteină vegetală
hidrolizată”, „condiment natural”, „condiment”, „extract de
drojdie”, „cazeinat de sodiu”, „cazeinat de calciu”, „făină de
ovăz hidrolizată”. Acestea toate conțin glutamat. Inclusiv multe
produse BIO conțin așa ceva, mai ales cerealele pe care mulți
copii le consumă sau sucurile la cutie (inclusiv naturale, bio
etc.).
MSG și alte excitotoxine pot trece de bariera sânge-creier și
produce efecte nefaste.
Dacă un copil este diagnosticat cu ADHD, ADD, migrene sau
multe crize de furie, excitotoxinele trebuie evitate total. Ele au
un efect mult mai profund asupra unui organism în dezvoltare.
De asemenea, MSG a fost studiat ca factor al obezității, el
obligând pancreasul să producă de trei ori mai multă insulină
decât în mod normal.
Studiile de laborator arată că glutamatul stimulează neuronii în
mod excesiv până aceștia mor. Cercetătorii au observat acest
efect în special în lobii temporali și hipotalamus, responsabili
pentru comportament, emoții, imunitate și somn. În timp, aceste
excitotoxine duc la boli neurodegenerative cum ar fi Alzheimer
sau Parkinson.
Produsele vegane, „naturale”, BIO ?
Nu scăpam de aditivii dăunători doar alegând produse BIO sau
vegane etc. Multe dintre acestea conțin glutamat în forma lui
deghizată, după cum spuneam. El este chiar vegan-friendly
pentru că e extras dintr-o algă, iar el poate să apăra pe ambalaj
simplu și inocent sub numele de „condiment”.
De exemplu extractul de drojdie este vândut ca health food în
combinație cu vitamină B12. I se face reclamă ca fiind benefic
pentru vegetarieni în a înlocui sursele normale de vitamină
B12.
Eu am fost una din mamele care a cumpărat des produse Bio ca
snacks. Luam pufuleți sau biscuiți fără zahăr, uneori fără gluten.
Acum știind de pericolul aditivilor am renunțat la aceste
produse.
Coloranții și problemele de comportament
Există un studiu destul de vechi care face legătura între
problemele de comportament la copii și coloranții adăugați în
alimente. 200 de copii care veniseră la spitalul Royal’s Children
din Melbourne pentru hiperactivitate au fost incluși în studiul
legat de coloranți. Concluzia studiului a fost că acești aditivi pot
da într-adevăr probleme de comportament cum ar fi:
iritabilitate, agitație, somn agitat sau modificat. În special
pentru E102 care dă culoarea galbenă alimentelor au fost
observate aceste efecte. E102 sau tartrazina se găsește în multe
alimente care vin la pungă/cutie: tăieței, condimente, dulciuri,
sucuri, chipsuri etc. Și mâncarea pentru bebeluși conține diverși
coloranți!
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Mulți dintre aditivii adăugați pentru culoare sunt și legați de
anumite tipuri de cancer. Culorile sintetice sunt adăugate în
alimente strict pentru aspect. O acadea nu ar arăta la fel de bine
dacă nu ar fi foarte colorată. Deși există bineînțeles alternativa
colorării cu produse naturale ca turmericul sau sfecla, pentru
companii este mai ușor să adauge direct culori sintetice. Părinții
sunt primii care ar trebui să nu mai cumpere asemenea produse
și să opteze pentru alimente neprocesate.
E129 sau colorantul roșu #40 este adăugat în multe produse
alimentare, cosmetice și chiar medicamente. El a fost asociat cu
probleme de hiperactivitate la copii fără ADHD, migrene, dureri
de stomac, stări de agitație, probleme de concentrare.
Mai mulți părinți au observat un comportament modificat la
copii după ce consumau anumite alimente, în special cele ce
conțin coloranți. Astfel și părinții lui Robert, un băiat de 15 ani,
au observat că acesta devenea foarte agresiv și ostil după ce
consuma anumite băuturi sau alimente colorate în roșu. Odată
ce aceste alimente au fost scoase din dieta lui, comportamentul
agresiv a încetat.
Cum rămâne cu zahărul?
Zahărul rămâne o mare problemă în alimentație, în special
pentru copii. O mică cutie de suc „natural” poate să conțină
până la 10 lingurițe de zahăr. Iaurturile pentru copii conțin
foarte mult zahăr pe lângă colorantii artificiali. Până și alimente
că pâinea conțin zahăr. Sau inocenții covrigi care li se dau
mereu copiilor.
Efectele excesului de zahăr le cunoaștem: diabet, obezitate,
probleme dentare etc. Insă zahărul în sine produce schimbări
profunde de comportament. Ca să nu mai vorbim de combinația
zahăr și cofeină (ciocolată) care e și mai dăunătoare psihicului.
Majoritatea părinților nu au idee cât zahăr consumă de fapt
copiii lor.
Până și mâncarea așa zis sănătoasă poate să fie plină de
zaharuri, de exemplu fructele uscate sau cerealele de la micul
dejun. Mai adăugăm un desert dulce și deja avem o bombă
calorică. Conform studiilor USDA Economic Research Service,
un copil sub 12 ani consumă 22 kg de zahăr pe an, comparat cu
adulții care consumă în jur de 20 kg. Este șocant având în
vedere greutatea corporală mult mai mică a unui copil.
Bineînțeles zaharuruile cele mai periculoase sunt cele procesate.
S-a demonstrat și că aceste alimente de tip snacks denaturează
gusturile copiilor. Universitatea Pennsylvania a arătat că dacă
dieta conține mult zahăr, cu atât copilul va respinge fructele și
legumele. Aceste alimente procesate sunt bogate în calorii, dar
sărace în nutrienți. Astfel se creează un cerc vicios. Copilul cere
din ce în ce mai mult din aceste alimente, în timp ce rezerva de
nutrienți scade.
Pană la 2 ani se formează practic gusturile și obiceiurile
alimentare,
iar
copilul
primește
o
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dietă identică cu a părinților. Aceste gusturi vor depinde de
alimentele oferite. Cu cât oferim alimente mai nutritive copiilor
cu atât ei le vor prefera. Cu cât le oferim multe alimente
procesate cu atât le vor prefera pe acestea. Practic le setăm
preferințele.
Lista aditivilor periculoși conform UK Food Guide
Îndulcitori
E951 Aspartam
Coloranți
E102 Tartrazina
E104 Quinoline galben
E107 Galben 2G
E110 Sunset galben
E120 Cochineal
E122 Carmoisina
E123 Amarant
E124 Ponceau 4R
E127 Erythrosina
E128 Roșu 2G
E129 Allura roșu
E131 Patent albastru V
E132 Indigo Carmine
E133 Brilliant albastru FCF
E142 Verde S
E151 Negru PN
E154 Maro FK
Conservanți
E210 Acid benzoic
E211 Benzoat de sodiu
E212 Benzoat de potasiu
E213 Benzoat de calciu
E214 Ethyl 4-hydroxybenzoate
E215 Ethyl 4-hydroxybenzoate sodium salt
E216 Propyl 4-hydroxybenzoate
E217 Propyl 4-hydroxybenzoate sodium
E218 Methyl 4- hydroxybenzoate
E219 Methyl 4- hydroxybenzoate sodium
E220 Dioxid de sulf
E221 Sulfit de sodiu
E222 Sulfit de sodiu hidrogenat
E223 Metabisulfit de sodiu
E224 Metabisulfit de potasiu
E226 Sulfit de calciu
E227 Sulfit de calciu hidrogenat
E230 Bifenil
E231 2-Hydroxybiphenyl
E232 Oxid de Sodiu biphenyl-2-yl
E233 2-(Thiazol-4-yl) benzimidazol
E239 Hexamina
E249 Nitrit de potasiu
E250 Nitrit de sodiu
E251 Nitrat de sodiu
E252 Nitrat de potasiu

Ce alimente evităm și ce e bine să consumăm?
De preferat va fi bineînțeles să consumăm hrană neprocesată
sau cât mai puțin procesată. Cele mai multe probleme sunt cu
hrana gata preparată care conține mulți aditivi pentru gust,
aspect și conservare.
În familia mea am preferat o dietă bazată pe alimente cu valoare
nutrițională cât mai mare. Am redus la minimum ceea ce este
procesat. Iată niște principii de alimentație care corespund cu
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dieta Weston Price ce se bazează pe hrană cât mai nutritivă și
neprocesată.

de minerale din corp. Găsiți
ți multe informații despre
pâinea cu maia si beneficiile ei.
Alimentele fermentate tradițional
țional sunt foarte benefice.
Ele ajută flora intestinală ceea ce contribuie la o
imunitate bună.
Legumele și salatele consumate zilnic. Fructele cu
moderație,
ție, ca gustare între mese, nu ca masă
principală.

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

Evităm alimentele procesate pe cât posibil. Dacă un
aliment vine la pungă și contine mai mult de 22-3
ingrediente deja vorbim de aliment procesat. Indiferent
că sunt biscuiți
ți BIO sau altceva de genul. Alternativa
sunt bineințeles
țeles snacksurile făcute în casa sau pur și
simplu alimente neprocesate ca fructele.
Renunțați
țați la snacksurile nesănătoase pentru copii
copi gen
biscuiți,
ți, covrigi sau pufuleți. Conțin doar faină și
zahăr, uneori multă sare. Chiar și variantele bio conțin
tot felul de aditivi sau indulcitori al cărui efect e neclar
asupra sănătății.
ții. Variante sănătoase: fructe, bețișoare
de legume, nuci, bucațele
le de branza cu ro
roșii cherry,
brioșe
șe homemade, fructe uscate bio (cantitate mica, 11-2
buc pe zi, variante fără sulfiți),
ți), humus, iaurt fără zahăr.
Toate acestea pot fi ușor
șor integrate în alimentația
copiilor.
Evitați
ți sucurile la copii, mai ales daca țineti la
sănătatea dinților.
ților. E grav ce se intampla cu dinții
copiilor în ziua de azi. Foarte mul
mulți copii fac
demineralizări și carii la vârste foarte mici, de la 1 an.
Una din cauze este consumul de sucuri. Sucul sub
orice formă nu e ok pentru copii, însă cele ddin magazin
sunt cu adevărat nocive. Chiar și freshurile pot avea
efecte nocive consumate frecvent pentru con
conținutul de
zaharuri care este mult mai mare comparat cu a
consuma fructul întreg. În plus, faptul că fibrele sunt
distruse solicită în mod excesiv pancreasul.
ancreasul.
Alimentele bogate nutrițional,
țional, neprocesate.
Ouă, carne, organe de la animale crescute liber. Mulți
Mul
spun ca nu gasesc surse de carne ok. Ele se gasesc
relativ ușor
șor dacă le căutăm. Există producători mici
care cresc animalele astfel încât carnea lor să fie ok din
punct de vedere nutrițional.
țional. De exemplu noi am luat de
multe ori de la Origini sau de la Casa cu gemene, dar
există și alte surse locale.
Lactatele fermentate ca iaurtul, kefirul, laptele bătut
sunt foarte benefice. E ideal să le găsim tot la
producători care cresc animalele liber și le pregătesc în
mod tradițional.
țional. Untul de asemenea este foarte benefic,
ideal e să aiba minim 80% grăsime.
Grăsimile folosite la gătit sunt foarte importante.
Uleiurile vegetale nesaturate nu sunt ok pentru gătit, e
de preferat să folosim grasimi saturate ca ulei de cocos
sau untura. Ele rezistă la temperaturi ridicate și aduc
aport de grăsimi ușor
șor asimilabile în organism. Uleiul
de măsline extravirgin sau alte uleiuri vegetale presate
la rece pot fi folosite la salate.
Uleiul de pește
ște este super important în alimentația
copiilor ca sursă de vitamina A și D plus Omega 3.
Este important să nu fie procesat industrial pentru ca
lipseste vitamina D.
Cerealele este bine să fie integrale și să fie pregatite
corespunzător pentru a reduce conținutul
ținutul de acid fitic.
Acidul fitic este un antinutrient, el ne reduce rezervele
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Concluzii
Din păcate industria alimentară nu caută să ofere cele mai bune
alimente nutrițional
țional ci caută să facă profit cât mai ușor. Cu
ajutorul marketingului reușesc
șesc să atragă copiii și să ofere tot
felul de alimente care sunt de fapt periculoase. În parcurile unde
mergem cu copiii e imposibil să găsim ceva sănătos pentru ele.
Doar dulciuri
ciuri procesate, chipsuri, biscuiți,
biscui pufuleți etc. Toate
pline de calorii goale, aditivi și coloranți. Nu e o mirare faptul
că sănătatea lor este în declin.
Surse:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7965420
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1106764
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4717875/
tps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4717875/
https://www.westonaprice.org/health-topics/abcs
topics/abcs-of-nutrition/dietaryguidelines/
Informațiile
țiile din acest articol sunt informative și nu țin locul sfaturilor
medicale de la specialiști.

Postul și restricțiile
țiile alimentare ne
prelungesc viața – arată cele mai noi
cercetări derulate la Harvard
Heather Weir
Influențarea
țarea rețelelor mitocondriale din interiorul
celulelor, fie prin restricții
ții alimentare sau post, fie prin
manipulare genetică, poate crește durata de via
viață, potrivit
unor noi cercetări de la Harvard T.H. Chan, Școala de
Sănătate Publică.

S

tudiul, publicat în Cell Metabolism
Metabolism, arată faptul că, odată
cu înaintarea în vârstă, celulele nu pot procesa cum
trebuie surplusul de energie luat din alimente,
alim
ceea ce
duce la îmbătrânire și apariția bolilor, iar perioadele de post
intervin în ajutorul mitocondriilor, încetinind implicit
îmbătrânirea organismului.
Mitocondriile sunt organite celulare întâlnite în toate tipurile de
celule eucariote. Acestea mai sunt denumite și „uzinele
energetice ale celulei”.
Pentru aceste studii de laborator oamenii de știință au folosit C.
elegans – o specie de viermi care trăiesc doar două săptămâni.
În urma cercetărilor s-aa observat faptul că restricționarea
restric
dietei
viermilor sau imitarea restricționării
ționării dietetice prin manipularea
genetică a unei proteine sensibile la energie, numită
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proteinkinază activată de AMP (AMPK), duce la prelungirea
duratei de viață.
„Condițiile
țiile de consum redus de energie, cum ar fi restricțiile
alimentare și postul intermitent, au demonstrat și în studii
anterioare faptul că duc la o prelungire a vieții.
ții. Încercarea de a
înțelege
țelege de ce se petrece aceasta este un pas crucial în
dezvoltarea de noi tratamente anti-îmbătrânire.
Lucrarea noastră arată relația
ția dintre rețelele de mitocondrii și
post. Dacă blocăm mitocondriile într-oo singură stare, blocăm
efectele pe care postul le are asupra îmbătrânirii
îmbătrânirii”, a declarat
Heather Weir, autorul principal al studiului.

Ajută memoria. Hreanul este bogat în vitamine din complexul
B, necesare pentru funcţionarea sistemului nervos şi pentru
îmbunătăţirea memoriei. Are şi acţiune tonifiantă şi de scădere a
colesterolului, dar este foarte bun şi pentru menţinerea sănătăţii
sănă
pielii şi a părului.

Sfecla roşie pentru întărirea ficatului
Răzvan MIULESCU

Hreanul – aliment
pentru creier, inimă și oase
Hreanul este o rădăcinoasă, apreciată pentru aroma
să picantă, care este folosită atât ca aliment – în stare
proaspătă, cât şi că medicament – sub formă de tinctura şi
sirop.

N

ormalizează tensiunea. Anumite substanţe pe care le
conţine
nţine hreanul au efecte benefice asupra circulaţiei
sângelui în zonele periferice. Astfel, consumul de hrean
normalizează tensiunea arterială şi previne riscul formării
cheagurilor de sânge. Totodată, substanţele sulfurate din hrean
îmbunătăţesc elasticitatea
tea vaselor cerebrale şi coronariene,
reducând astfel riscul apariţiei unui infarct său accident vascular
cerebral.
Calmează tusea. Hreanul descongestionează aparatul
respirator, fiind astfel recomandat în tratamentul astmului. În
crizele de tuse se înghitee câte o linguriţă dintr
dintr-o compoziţie
formată din hrean râs amestecat cu zahăr şi lăsat o jumătate de
zi într-un
un loc călduros. Cura nu trebuie să dureze mai mult de o
lună, deoarece în cantităţi mari hreanul este iritant.
Analgezicul natural. Hreanul este recomandat şi împotriva
răcelii şi gripei. Încă de la primele simptome este bine să
consumi hrean în salate, lângă o friptură sau chiar proaspăt, iar
senzaţia de nas înfundat va dispărea. Hreanul este un leac foarte
bun şi în cazul durerilor de cap, fiind un adevărat analgezic. În
acest caz îl poţi folosi sub formă de comprese aplicate pe frunte.
Împotriva reumatismului.. Ca tratament intern, hreanul este
recomandat şi persoanelor care suferă de reumatism sau gută.
Într-o cană cu lapte cald se adauga una sau două linguriţe de
hrean râs foarte fin. Acest preparat se bea pe stomacul gol, o
dată sau de două ori pe zi. Tratamentul trebuie să dureze
aproximativ trei săptămâni.
Stimulează apetitul. Dacă nu ai poftă de mâncare, consuma
hrean. Substanţa care dă gustull picant al hreanului creşte
secreţia de suc gastric şi reda pofta de mâncare persoanelor
anemice sau anorexice. Pentru un efect deosebit trebuie
consumat hrean râs amestecat cu puţină miere. Se ia câte o
linguriţă, de trei ori pe zi, cu 15 minute înainte de masă.

Ficatul este unul dintre cele mai solicitate organe ale
corpului. Responsabil pentru peste 500 de funcţii, ficatul
joacă un rol important în funcţionarea sistemului
sist
imunitar,
a metabolismului, a sistemului digestiv şi a sistemului de
detoxifiere.
Cum contribuie sfecla roşie la întărirea sănătăţii ficatului?

S

fecla roşie abundă în magneziu, calciu, fier, potasiu,
vitamina C, fosfor, mangan, şi mai conţine conţi
conţine
betaina, caroten şi vitamina B. Betaina este o substanţă cu
efect hepatoprotector şi stimulator al bilei. În plus, betaina este
importantă pentru reducerea homocistinei din sânge, informează
medicii.
Cea mai mare concentraţie de betaină se găseşte către vârful
sfeclei, adică în dreptul tulpinii cu frunze. Mulţumită acestei
substanţe, sfecla este un excelent remediu pentru detoxifiere.
Cum să folosești cărbunele
ele medicinal pentru susținerea
sus
funcționării
ționării ficatului și a glandei suprarenale!
Sucul de sfeclă roşie acţionează ca un protector hepatic
puternic, regenerează celulele hepatice şi stimulează funcţia
hepatică. Consumarea cu regularitate a acestui suc, dar şi a
sfeclei în stare crudă, încetineşte evoluţia bolilor cronice de
ficat şi are efecte benefice în cazul steatozei (boala de ficat
gras).
Iată mai jos reţeta pe bază de sfeclă roşie care te va ajuta:

Ingrediente:
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– o sfeclă roşie
– un morcov
– o jumătate de lămâie

Mod de preparare:
Spală și curăță de coajă sfecla ,morcovul și lămâia. Pune
Pune-le la
storcător și extrage sucul. Consumă acest preparat zilnic și îți
vei regenera ficatul și îți vei îmbunătăți considerabil starea de
sănătate!

Totul despre nuci

Se bea 1 lingura pe stomacul gol. Nucul este un remediu
eficient pentru restabilirea potenței
ței masculine. Una dintre cele
mai utile rețete
țete pentru bărbați este miezul de nuca amestecat cu
miere. Mierea îmbunătățește
țește și adaugă beneficii nucilor.
Există câteva reguli de reținut…
1. Miezurile de nuc sunt digerate cel mai ușor
u
sub formă de
pulbere.
2. Deoarece fructele cu coajă lemnoasă sunt produse alimentare
pe bază de proteine, este necesar ca acestea
aces să fie folosite doar
în scopuri medicinale noaptea sau înainte de somnul din timpul
zilei, deoarece proteina este mai bine absorbită atunci când
corpul se odihnește.
3. Nu trebuie sa consumi mai mult de 7 miezuri. Aceasta este
doza maximă recomandata. În mod ideal, 4 – 5 miezuri.
Amesteca 1 ceasca de nuci, 1 ceasca de stafide (fara seminte), 1
cana de caise uscate, 1 lamaie cu coaja plus 300 g de miere.

Conform tratatelor din medicina antică din Tadjik,
utilizarea combinată a miezului de nuca si lapte are un efect
pozitiv asupra sănătății
ții și este foarte eficient în
neutralizarea și înlăturarea substanțelor dăunătoare din
organism.

P

roprietățile benefice
enefice ale nucilor conduc la o îmbunătățire
îmbunătă
a stării în diabetul de tip 2 și, de asemenea, reduc riscul
apariției
ției bolilor cardiovasculare la persoanele cu
predispoziție la acestea.
Nucile conțin
țin un complex de substanțe biologice active, care au
un efect pozitiv asupra creierului. Se crede că aceste nuci sunt
capabile să elibereze o tensiune nervoasă puternică.
Datorită conținutului
ținutului său de iod, nucile sunt recomandate pentru
tratamentul bolilor glandei tiroide.
Celebrul doctor american D. Gale susține că 4-55 nuci pe zi sunt
suficiente pentru a te proteja de expunerea la radiații.
radia
Miezul de nuci conține
ține magneziu, care are proprietăți
vasodilatatoare și diuretice. Prin urmare, nucile sunt folosite ca
mijloc de scădere a tensiunii arteriale.
Un amestec de 100 miezuri de nuca, o lingură de ulei de floarea
floareasoarelui şi doi catei de usturoi este un bine-cunoscut
cunoscut mijloc de
prevenire a aterosclerozei.
Cojile de nuc sunt foarte valoroase. Peste cojile de la 14 nuci, se
toarna timp de ½ de l vodca. Se lasa la maceratt 7 zile. Bautura
este folosită pentru curățarea vaselor.
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Din amestec se ia 1 lingura pe zi înainte de mese, deci de 3 ori
pe zi. Va intari sistemul imunitar,, ajuta cu oboseala, va da
putere.
Amestecul poate fi utilizat la orice vârstă, în special pentru
persoanele în vârstă. Pentru a gusta fructele cu coajă lemnoasă
devin mai saturate, se recomandă să se prăjească.
Cum se păstrează nucile? Puteți
ți stoca nuci
nucile pentru o perioadă
lungă de timp (câteva luni) dacă sunt în coajă. Pute
Puteți face acest
lucru la temperatura camerei, dar este important să aveți
ave o bună
ventilație.
ție. În cazul în care aveti miezuri durata lor de conservare
este semnificativ redusă.
Miezurile se păstrează la temperatura camerei timp de până la 3
luni.Miezurile se pot depozita în frigider într-o
într pungă de plastic
cu fermoar (în ambalaj în vid) timp de până la 3 luni. sau în
congelator până la 1 an.
Principalele beneficii
Diminuează nivelul de stres.
tres. Durerile de cap, stresul, stările
nervoase pot fi diminuate cu ajutorul nucilor.
Reduc colesterolul „rău”. Cercetările oamenilor de ştiinţă au
arătat că nucile prezintă un efect pozitiv asupra inimii, în
principal datorită conţinutului de grăsimi nesaturate,
nes
al
potasiului şi al magneziului.
În felul acesta, nucile sunt benefice pacienţilor care au probleme
cu hipertensiunea arterială.
De asemenea, cercetări recente arată ca nucile reduc nivelul
colesterolului LDL din sânge. Un consum constant de nuci
poate duce la prevenirea atacului cerebral.
Previn cancerul mamar. Fiind bogate în acizi graşi Omega 3, în
antioxidanţi, polifenoli şi fitosteroli, nucile previn apariţia
cancerului mamar.
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Reduc durerile reumatice. Aplicate extern, cataplasmele cu
frunze dee nuc au rolul de a diminua durerile reumatice.
Scad glicemia. Pacienţii cu diabet pot consuma nuci care nu
numai că sunt săţioase şi gustoase, dar au şi un efect de scădere
a glicemiei. Adjuvant în afecţiunile tiroidiene. Prin conţinutul
bogat de iod, nucile
ile sunt recomandate pacienţilor diagnosticaţi
cu afecţiuni asociate glandei tiroide.
Au un puternic efect antioxidant. Consumul de nuci este benefic
pentru reducerea inflamaţiilor. Cresc fertilitatea în cazul
bărbaţilor. Sunt studii care susţin că miezul de nucă are rolul de
a creşte calitatea spermei.
Cresc capacitatea de concentrare. De aceea, mai ales în
perioadele stresante şi aglomerate, este indicat că elevii sau
studenţii să consume nuci amestecate cu miere de albine,
fiindcă nucile au darul de a stimula capacitatea de memorare şi
de concentrare.
Reduc pofta de mâncare. Nucile produc senzaţia de saţietate şi
reduc pofta de mâncare, ajutând doamnele să
să-şi menţină
greutatea corporală.
Redau frumuseţea pielii. Nucile au un rol benefic şi în cazul
sănătăţii
tăţii pielii, fiind de ajutor pacienţilor care prezintă diferite
eczeme sau micoze.
Cojile de nuci au efecte depurative, antifungice, antiseptice,
dezinfectante gastro-intestinale
intestinale şi renale, vermifuge,
antialergice, antiinflamatoare, cicatrizante, emolient
emoliente şi
calmante.
De asemenea, ceaiul preparat din coji de nuci contribuie la
curăţarea sângelui şi la subţierea sângelui îngroşat, la întărirea
stomacului, îmbunătăţirea funcţiei ficatului şi a tranzitului
intestinal, la tratarea incontinentei urinare sau a infecţiilor cu
streptococi, stafilococi.

Pinul. Calitățile
țile terapeutice ale acestui
«copac-miracol»

D

e-aa lungul timpului, numeroase cercetări au arătat faptul
că mugurii de pin au numeroase proprietăţi terapeutice.
Iată mai jos cum poţi beneficia de toate virtuțile
curative ale acestui copac-miracol:
Maceratul la rece din muguri de pin
Maceratul de muguri de pin are şi acţiune diuretică,
recomandându-se
se
în
pielite,
cistite
şi
uretrite.
Se prepară dintr-o
o linguriţă de muguri peste care se pun 250 ml
apă pură de izvor sau apă plată și se lasă la macerat 6-8
6 ore.
Lichidul rezultat se strecoară şi se îndulceşte cu miere naturală
de albine. Se beau două-trei
trei astfel de ceaiuri, uușor încălzite, la
40 de grade.
Siropul din muguri de pin
De asemenea, şi siropul de pin este considerat un adevărat
medicament natural, recomandat în multe tipuri de afecţiuni, ca
de exemplu:
- inflamaţii şi infecţii ale căilor respiratorii, boli pulmonare
cronice, tuse, bronşite acute, astm bronşic, congestie pulmonară,
pneumonie, gripă,, guturai, răguşeală, faringită, traheită,
amigdalită, sinuzită;
- infecţii renale, cistită, pielită, uretrită, nefrită, litiază renală,
insuficienţă renală, leucoree, blenoragie;
- reumatism cronic, poliartroze, osteoporoză, coxartroză,
gonartroză, gută;
- nervozitate, nevroze astenice, stări de stres, insomnii,
nevralgii, nevroze cardiace;
- tulburări circulatorii şi de metabolism;
- dermatoze, răni, eczeme, psoriazis, scabie.
Cum se prepară siropul din muguri de pin pentru tuse
Se zdrobesc 100 g muguri, peste care se toarnă 100 ml alcool de
60 de grade. Se lasă la macerat într-un
un vas acoperit timp de 12
ore, agitând din când în când. Se toarnă apoi jumătate de litru
apă clocotită, iar după 6 ore se strecoară printr-o
printr pânză deasă.
Se adaugă 600 g miere, see dizolvă la cald pe baia de apă, se
filtrează printr-o
o pânză şi se păstrează în sticle de capacitate
mică. Copiii vor lua câte 3 linguriţe pe zi, iar adulţii 3 linguri.
Iată şi o reţetă din străbuni pentru întărirea imunităţii
1 kg de conuri de pin se spală,
pală, se taie fiecare în patru şi se fierb
în 3 litri de apă, pe un foc slab, până devin moi. Se strecoară
lichidul şi se amestecă cu 1 kg de zahăr invertit. Se pune încă o
dată pe foc şi se aduce până aproape de fierbere, dar în niciun
caz nu se fierbe. După ce s-aa mai răcit, se toarnă în borcane,
adăugându-se 2-3
3 linguri suc de lămâie la fiecare 700 ml.
Conurile rămase se pisează, se amestecă cu puţin sirop şi se
folosesc în loc de dulceaţă.

Pinul creşte alături de brad şi molid şi i se mai spune
chifăr, luciu şi zetin. De la pin se folosesc mugurii care
conţin ulei volatil, rezine, datorită
orită cărora au un efect
balsamic în inflamaţiile căilor respiratorii însoţite de tuse şi
bronşite.
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Cetina de pin
Pe timp de iarnă se foloseşte cetina de pin pentru
pent tratarea bolilor
respiratorii cronice (bronşită, bronşita astmatiformă şi
pneumoniile recidivante).
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Cetina de pin se foloseşte mai ales sub formă de băi, câte 22-3
băi cu cetini de pin pe săptămână. Se mărunţesc bine cetinile de
pin, după care se iau 5 mâini de plantă mărunţită şi se pun la
macerat în 2 litri de apă, timp de 8 ore. La final se strecoară, iar
planta rămasă se pune în alţi 2 litri de apă clocotită şi se lasă
acoperită până se răceşte, după care se strecoară. La final, se
combină cele două preparate şi se adăugă în apa din cadă.
Aceste băi sunt utile şi în cazul cistitei acute, durerilor
articulare, insomniei şi sensibilităţii excesive la răceli.
Răşina de pin
Aceasta are calităţi antiinfecţioase foarte puternice. Intern, se
foloseşte contra
tra cistitei, iar extern, se foloseşte tinctura din
răşină de pin pentru vindecarea rănilor şi eczemelor infecţioase,
deoarece are rol cicatrizant. Tinctura se prepară din 5 linguri de
răşină de pin combinate cu o jumătate de pahar de alcool de 90
de grade. Se pune într-un
un vas cu capac şi se lasă la macerat 5
zile, agitându-se
se de mai multe ori pe zi, după care se filtrează.
Se administrează câte o linguriţă din acest remediu, de 4 ori pe
zi, pe lângă băile cu cetini de pin.

Nouă alimente care curăță
ță arterele
artere în mod
natural și vă protejează împotriva
atacurilor de inimă
În prezent atacurile de cord reprezintă principala
cauză de deces și din acest motiv doctorii insistă asupra
modalităților
ților care pot preveni bolile de inimă.

excelente pentru întărirea articulațiilor
țiilor și pentru îmbunătățirea
memoriei.
2. Turmericul. Curcumina din compoziția
compozi
turmericului este
excelentă pentru sănătate grație
ție capacității sale de a reduce
inflamația
ția și de a elimina grăsimile din organism.
3. Sucul de portocale. Oamenii care suferă de afecțiuni
afec
ale
inimii ar trebui să consume suc de portocale în fiecare zi,
deoarece
este
bogat
în
vitamina
vitamin
C.
Sucul de portocale echilibrează nivelul tensiunii arteriale și
curăță
ță vasele de sânge. Medicii spun că doar două pahare de suc
de portocale pe zi pot ajuta trupul să absoarbă necesarul de
minerale și vitamine pentru întreaga zi.
4. Ceaiul verde. Ceaiull verde este foarte sănătos și este și 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 și pentru menținerea sănătății.
5. Afinele. Afinele sunt o sursă puternică de potasiu și au
capacitatea de a scădea nivelul colesterolului rău din organism.
Potrivit specialiștilor,
știlor, consumul a două pahare de suc de afine
pe zi scade riscul atacului de cord cu 40%.
6. Rodia. Rodia are în componența
ța sa numeroși fitonutrienți,
care sunt excelenți
ți pentru producerea oxidului de azot.
Consumul regulat de rodii asigură buna circula
circulație a sângelui.
7. Avocado. Medicii recomandă să mâncăm avocado pentru că
menține
ține un bun raport între nivelurile colesterolului
co
bun și al
colesterolului rău din organism.
8. Pepenele roșu. Consumul de pepene ro
roșu ajută organismul
să producă mai mult oxid de azot și menține sănătatea vaselor
de sânge.
9. Cerealele integrale. Orezul brun, ovăzul și pâinea din grâul
integral
gral sunt alimente excelente datorită conținutului
con
bogat de
fibre, care echilibrează nivelul colesterolului din organism.
Cerealele integrale ajută și la reducerea colesterolului din pereții
interiori ai arterelor.

A

tacurile de cord apar
par atunci când arterele care irigă
mușchiul
șchiul inimii se îngustează sau sunt blocate, ceea ce
face ca sângele să nu mai ajungă în cantitate suficientă
la inimă. Printre factorii principali care conduc la atacuri de
cord se numără alimentația necorespunzătoare și stresul.
În acest articol vă prezentăm o listă a celor cele mai bune zece
alimente pe care este bine să le consuma
consumați în vederea
minimizării riscului producerii unui infarct.
1. Nucile. Nucile echilibrează nivelul colesterolului bun din
trup grație acizilor grași
și și grăsimilor omega 3 din compoziția
lor. Pe lângă faptul că vă protejează de atacurile de cord, sunt
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Albinele, protectoarele umanităţii
umanităţ şi
gardienii
dienii planetei
Albert Einstein: “Dacă albină ar dispărea de pe suprafaţa globului,
atunci omul ar mai avea doar patru ani de trăit. Dacă nu ar mai fi albine, nu
ar mai fi polenizre, nu ar mai fi plante , nu ar mai fi animale, deci omul nu ar
mai exista.”

P

rin producţia lor a unui aliment de super clasă şi a
eforturilor lor necontenite de polenizare, care ating
aproape orice colţ al planetei, influenta albinelor este
direct legată de capacitatea omenirii de a trăi în abundenţă şi
chiar de a supravieţui. Polenizarea este procesul care
alimentează germinarea plantelor. Acesta este modul prin care
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plantele sunt capabile să se înmulţească, să crească, şi să
înflorească. Albinele sunt responsabile pentru marea majoritate
a tuturor polenizărilor, iar experţii
erţii estimează că o treime din
rezervele de alimente ale lumii se bazează în mod direct pe
capacitatea prolifică a albinelor de a poleniza.
Albină este un maestru artizan care posedă toate elementele
unui geniu la locul de muncă: de delicată precizie, in
instincte
incredibile, şi o etică a muncii de neegalat de către aproape
orice creatură vie. Doar o singură albină poate poleniza 30 de
flori într-un
un minut. Iată doar un mic exemplu de fructe, legume,
seminţe sau nuci cultivate într-un
un climat tropical, sub
sub-tropical
sau temperat care se bazează pe eforturile de polenizare a
albinelor:

Migdale, mere, caise, avocado, sfecla, afine, broccoli, varza,
morcovi, cashews, ţelina, cireşe, nuci de cocos, bumbac,
castraveţi, struguri, lămâi, limes, mango, ceapă, papaya,
papaya pere,
soia, căpşuni, pepene verde şi multe altele.
În plus faţă de polenizare, albinele produc unele dintre cele mai
nutritive super superalimente din lume, şi sunt singurele insecte
care produc alimente pentru consumul uman. Acestea includ
polenul de albine,
bine, mierea, propolisul şi lăptişorul de matcă.
Aceste supealimente sunt direct legate de longevitate,
vindecarea corpului, îmbunătăţirea performanţelor atletice,
creşterea abilitaţilor cognitive, precum şi de o îmbunătăţire
generală a calităţii vieţii la cei care le consumă.
Oamenii au ştiut despre aceste beneficii de mii de ani.
Cercetările făcute de ruşi au arătat că apicultura este profesia cu
cei mai longevivi oameni. Având în vedere că se întâmplă rar să
găseşti un apicultor care să nu consume o partee din produsele
din stup, conexiunea cu longevitate este evidentă.

Veţi avea nu doar propria fabrica de producţie de superalimente,
dar, şi de asemenea, o armată suplimentară de polenizatori
super-dornici
dornici de a catapulta rodul grădinii tale în stratosferă.
Albinele au capacitatea unică de a vindec
vindeca cât şi de a hrănii atât
animalele cât şi oamenii lumii.

Mierea de mană
Mulți
ți dintre noi când trecem pe lângă borcanele cu
miere şi vedem că scrie „miere
miere de mană
mană”, nu prea înţelegem
despre ce este vorba. Foarte puţini cunosc originea acestui
sortiment de miere special.

M

ierea de mană este singurul tip de miere care nu
provine din nectarul florilor. Poate să provină din
două surse.

Prima sursă, cea mai importantă, o reprezintă secreţiile dulci ale
arborilor.
ad, pin, molid, sau chiar într
într-o
Când ai fost într-o pădure de brad,
pădure de fag sau salcie, probabil ai observat că de multe ori pe
trunchiul sau pe frunzele acestor arbori se scurg răşini sau
anumite substanţe lipicioase dulci. Aceste substanţe dulci sunt
preluate de albine, mai ales în perioada de primăvară şi toamnă,
când florile sunt puţine sau oferă puţin nectar.

Chiar şi înţepăturile de albine au fost folosite pentru a ajuta cu
artrită (terapia cu venin de albine) şi ceară de albine este folosită
în producţia de lumânări, săpunuri, şi alte produse utile. Există,
de asemenea, dovezi că filosoful grec Pitagora era un
consumator înflăcărat de miere şi alte produse apicole care au
fost utilizate în Grecia antică de către sportivii olimpici.
Chiar Hippocrate, părintele medicinei moderne, se crede că a
folosit
losit polenul cu peste 2.500 de ani în urmă, ca parte a
protocolului sau de vindecarea.
Dacă doriţi să îmbunătăţi calitatea şi producţia voastră de fructe,
legume, sau grădină de flori, încercaţi să menţineţi un roi de
albine cât mai aproape de grădină şi să vedeţi ce se întâmplă.
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A două sursă de miere de mană o reprezintă excreţiile dulci ale
afidelor.
Când ai mers în grădină cu siguranţă ai văzut nişte insecte mici
verzui care de multe ori acoperă crenguţe întregi, iar frunzele şi
zona în care ele se găsesc este acoperită cu ceva lipicios. Seva
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plantelor conţine o cantitate mare de glucide şi mai puţine
substanţe necesare pentru sinteza proteinelor. Ca atare, afidele
sunt silite să extragă multă sevăă pe care o prelucrează cu
aparatul lor digestiv, iar surplusul de glucide îl excretă sub
formă de picături dulci (mană). Albinele preiau aceste picături
dulci mai ales dacă sunt foarte abundente iar flora din jur nu
acoperă necesarul lor de nectar.

mană, s-aa demonstrat că aceasta depinde foarte mult de zona din
care albinele au adunat produsul, precum şi de planta de pe care
au cules. Prin încălzire, mierea din nectar
nec
îşi pierde acţiunea
antibacteriană, însă mierea de mană îşi păstrează puterea
antibacteriană chiar dacă a fost încălzită la o temperatură de
100°C. Mierea de mană are o valoare deosebita pentru
consumul uman şi prin conţinutul de acizi organici,
bioflavonoide,
vonoide, vitamina C si vitamine din grupul B. Prin
urmare, mierea de mană are efecte similare asupra organismului
uman, comparabile cu cele ale mierii obişnuite, din flori.
Mierea de mană, datorită conţinutului ridicat de minerale, este
frecvent recomandatăă în tratamentul spasmofiliei la adolescenți,
adolescen
a rahitismului la copii si adolescenți,
ți, în osteoporoză şi afecţiuni
articulare la adulţi şi vârstnici. Este utilă şi persoanelor cu un
sistem imunitar slăbit.
Cum o recunoaştem?

Prinn urmare mierea de mană poate avea origine vegetală
(secreţia dulce a plantelor) sau animală (excreţia afidelor).
Cât de sănătoasă este mierea de mană (de pădure)
Mierea de mană este foarte apreciată, mai ales că poate fi
consumată şi de persoanele alergice
ce la polen. Totuşi, aceste
persoane este necesar să se asigure că respectivul produs este
100% miere de mană şi nu un amestec.

Culoarea mierii de mană este brună,
ună, cu nuanţă verzuie, roşiatică
sau pronunţat negricioasă, depinzând foarte mult de planta de la
care provine mierea. Gustul mierii de mană este mult diferit de
celelalte sortimente de miere de flori, iar datorită conţinutului
crescut de substanţe minerale
le care acoperă în parte gustul dulce
dat de zaharuri, gustul mierii de mană este specific, ușor
u
caramelizat.
Din ce motiv nu este bună totuşi pentru albine?

Un al doilea motiv pentru care mierea de mană este foarte
apreciată este faptul că poate fi considerată un cocktail de
minerale. Conţinutul de minerale al mierii de mană, spre
exemplu, este de şase ori mai mare decât cel al mierii de
salcâm.
În privinţa glucidelor, în comparaţie cu mierea provenită din
nectarul florilor, mierea de mană conţine ponderi diferite de
zaharuri. Însă ceea
ea ce face diferenţa faţă de mierea provenită din
nectarul florilor este faptul că mierea de mană conţine
melezitoză, o trizaharidă care imprimă acestui tip de miere
calităţi inferioare pentru că este greu digerabilă. Procentul de
melezitoză din mierea de mană poată să varieze între 10 și chiar
28%, în funcţie de condiţiile climatice, planta de la care albina
adună mana, sezon etc. Cu cât procentul de melezitoză este mai
scăzut cu atât calitatea mierii de mană este mai ridicată.
Mierea de mană conţine puţinee substanţe volatile, din acest
motiv aroma ei nu este foarte pronunţată. Totuşi, mierea de
conifere este puţin mai aromată, iar când deschizi borcanul o să
simţi un uşor miros de răşină.

Din cauza trizaharidelor, albinele nu digeră în totalitate mierea
de mană, mai ales când procentull de trizaharide este ridicat, iar
în perioada iernii intestinele lor se vor umple rapid cu reziduuri.
În cazul în care iarna nu are vreo „fereastră” în care albinele să
îşi facă zborul de curăţire, albinele riscă să facă diaree,
intoxicaţii grave, iar moartea
rtea lor de cele mai multe ori este
inevitabilă.

„Magazinele
Magazinele din România sunt pline de
fructe tratate cu radiații
ții ionizante care au ca
efecte obezitatea, diabetul tip II și cancerul”
atenționarea
ționarea profesorului Mencinicopschi
În ziua în care îşi aștepta
a sentința,
sentin
prof. dr. Gheorghe
Mencinicopschi, sau „Profesorul
Profesorul distrat„,
distrat cum l-au numit
cinic procurorii, a avut puterea să ne mai împărtăşească din
cunoştinţele sale de om de ştiinţă.

P

Acest sortiment de miere mai conţine substanţe antioxidante
precum fenoli, flavonoizi sau alţi pigmenţi.

rof. dr. Mencinicopschi ne-aa atenţionat că uleiul dublu
rafinat este periculos pentru sănătate, mai ales când este
folosit la prăjit. Astfel a ajuns și singurul doctor în
alimentație,
ție, Gheorghe Mencinicopschi, să fie trimis
tri
după gratii.

De asemenea, a fost evidenţiat conţinutul mare de componente
bioactive comparative cu celelalte tipuri de miere. Prin urmare
la acest tip de miere conţinutul de enzime şi substanţe
antibiotice este mult mai mare decât laa mierea provenită din
nectarul florilor. Referitor la acțiunea
țiunea bacteriană a mierii de

El a precizat că radiațiile
țiile ionizante se folosesc pentru a distruge
embrionul la o serie de plante precum cartoful, ceapa și
usturoiul. Astfel ele nu mai încolțesc.
țesc. La fructe sunt folosite
pentru a distruge microflora care ar dezvolta mucegaiuri.
muce
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Radiațiile se utilizează în scopul de a conserva mai bine carnea
și preparatele din carne.
Legumele şi fructele româneşti sunt mai bune, principial, dacă
nu se nărăvesc cei care le produc. Acum vreo zece ani, am
constatat un lucru despre nitraţii din legume în România. Am
văzut că, în lipsa reglementărilor, ţăranii fac cum ştiu şi cum
vor. O sfeclă roşie, de exemplu, avea de 20 de ori mai mulţi
nitraţi decât una crescută la 5-10 metri de cealaltă. Asta arăta că
oamenii aruncau tratamentele cu lopata. Pentru piaţă, în
continuare se face agricultură cu chimicale. Fiindcă se găsesc
pesticide şi chimicale în orice cătun din ţară. De multe ori, o
roşie mai mică e mai bună şi mai dulce decât una mai mare.
Nitraţii sunt o specie moleculară care este, în acelaşi timp şi
poluant, accidental, dar sunt introduşi şi intenţionat în alimente.
E-urile de la 250 încolo sunt nitraţi introduşi. Prin folosirea
neadecvată a îngrăşămintelor migrează în special în rădăcinoase
şi în frunzoase. Morcovii, sfecla şi salata verde pot fi foarte
pline de nitraţi. Frunzoasele nu se ţin la întuneric. Trebuie puse
la soare, că altfel generează ele însele nitraţi. Nitraţii blochează
hemoglobina atunci când îi mâncăm, e ca şi cum cineva te-ar
ţine de nas şi de gură. O bună parte din celule mor. Dar pot da şi
cancer. Vişinile păstrate în soluţie cu aspirină pot să facă mult
rău mai ales membrilor familiei care iau medicamente
anticoagulante.
„În general, oamenii care mă recunosc în piaţă sau la
supermarket se uită în coşul meu să vadă ce cumpăr“,
mărturiseşte prof. dr. Mencinicopschi. La piaţă sunt atent. De
multe ori, iau de la oameni pe care-i cunosc, se poate întâmpla
şi să mă duc la producători să văd cum produc. Au apărut în
jurul Bucureştiului destul de mulţi producători care aduc fructe,
legume şi ouă sănătoase.
Iradierea omoară alimentele. Noi nu avem iradiator, dar avem
pe piaţă legume şi fructe iradiate importate. Acestea conţin
radicali liberi, în loc să conţină antioxidanţi.
„Metoda este legată de UE și se practică, dar produsele tratate
cu radiații ar trebui etichetate corespunzător, ceea ce nu prea
se întâmplă, la noi nu prea am văzut. Fructele iradiate, deși par
vii, sunt omorâte, seamănă mai mult cu niște conserve. Deja
structura lor de nutrienți a fost modificată, degradând-o, sunt
mai puțin hrănitoare și , mai mult, ne pot furniza niște radicali
liberi, de care chiar nu avem nevoie, pentru că noi le luăm ca
să avem antioxidanți, nu să ne dea ei oxidanți. Pot provoca boli
cronice de la supraponderabilitate, obezitate la boli
cardiovasculare, diabet de tip II și cancer. Există un singur
laborator din România care ar putea să facă determinări
pentru depistarea radiațiilor la Institutul de Fizică Atomică de
la Măgurele” declara in urma cu cativa ani prof. dr
Gheorghe Mencinicopschi.

cu chimicale pot fi foarte nocive. Nici legea nu ne ajută. Putem
mânca, potrivit legii, salate care conţin 4.500 de mg la 100 de
grame. Dar nu se ţine cont că noi nu ne luăm nitraţii numai din
salată, ci din mai multe surse.
„Eu ştiu nişte cazuri de bolnavi operaţi, de exemplu, de colecist
cărora li se administra suc de morcovi. La o analiză am
constatat că acel suc conţinea o cantitate uriaşă de nitraţi“,
mărturiseşte prof. dr. Mencinicopschi. Nici pepenele nu este
sigur dacă este „îngrăşat“ cu azotaţi. E bine să alegem pepeni
mai mici, nu contează culoarea. Dar ar trebui să luăm pepeni cu
codiţa uscată, fiindcă sigur sunt mai copţi, altfel sunt
„castraveţi“. În general e bine să cumpărăm fructele şi legumele
care sunt coapte natural, în mediul lor, care au fost culese
coapte.
Produsele fără conservanţi şi E-uri sunt, de fapt, sterilizate
şi pasteurizate.
„Orice pate de ficat şi orice produs alimentar care este
sterilizat are vitaminele şi enzimele distruse şi i s-a redus
drastic valoarea nutritivă. Pasteurizarea şi sterilizarea sunt
tratamente
termice
agresive.
Sterilizarea
presupune
introducerea produsului într-o autoclavă, unde se ridică
temperatura şi presiunea în aşa fel încât să nu se mai strice
alimentul, dar acesta nu mai rămâne cu nutrienţi. Unii se
distrug, cum ar fi enzimele şi vitaminele, iar alţii se degradează
şi devin mai puţin hrănitori. Noi avem nevoie de proteine care
nu sunt denaturate termic, avem nevoie de grăsimi neoxidate,
de zaharuri nedegradate, de alimente care să ne dea enzime,
vitamine. Acestea nu mai au vitamine, enzime, nu mai au nimic,
este totul distrus acolo. Cel mai bine este să mâncăm alimente
cât mai aproape de starea lor naturală, cu conservanţi sau cu
radiaţii ionizante sau sterilizate. Să mâncăm alimente vii,
nepreparate, cum sunt legumele şi fructele, seminţele şi nucile
crude„, a mai afirmat prof. dr. Mencinicopschi.
„Din fericire, produsele româneşti nu sunt iradiate pentru că noi
nu avem iradiatori.”. „Nu trebuie să ne bucurăm dacă pe aliment
scrie pasteurizat sau sterilizat, pentru că tratamentul termic
special a redus foarte mult calitatea nutriţională a acelui
aliment, oricare ar fi el.”, prof. dr. Gheorghe Mencinicopschi.
Surse: Adevarul.ro: realitatea.net

Fructele de pădure pot fi luate ca etalon de alimente sănătoase:
zmeura, murele, afinele, merişoarele care cresc sălbatic. Cele
mai poluate pot fi merele, strugurii, roşiile, depinde de sistemele
în care au fost crescute. Dacă nu cresc în pământ, ci în mediile
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OTRAVA din CAFEAUA
pe care o bem zilnic
Antonia HENDRIK
Despre cafea şi beneficiile ei sau, despre faptul că este
dăunătoare s-a tot scris şi se va mai scrie.

V

ă prezentăm un alt punct de vedere despre licoarea pe
care mulţi dintre noi o adorăm.

șcă de cafea a activat senzația de
7. În urma măsurătorilor, o ceașcă
luptă și zbor timp de 3 săptămâni consecutive, chiar dacă nu a
mai fost consumată altă cafeină după ce 1 ceașcă
cea
de cafea. O
ceașcă
șcă de cafea otrăvește corpul timp de 3 săptămâni
consecutive, la o scară
cară descrescătoare.
8. Când se consumă cafea (cofeina), creierul limbic
(paleocortexul, numit şi ”creierul visceral“ – subconștientul)
este hiperactivat și centrele superioare de învățare ale minții
sunt inhibate. Partea limbică a creierului se referă numai
nu
la sex,
reproducere, protecția
ția teritoriului, achiziția de alimente și
siguranța personală.

ține cofeina, care este un alcaloid pe
1. Cafeaua conține
care planta de cafea o folosește
ște pentru a ucide insectele care îi
mănâncă semințele.

țiunea limbică a creierului este partea cea mai primitivă și
Porțiunea
cea mai puțin
țin dezvoltată a complexului minții. Când doriți să
ieșiți inteligenți sau să dominați o altă persoană, este mai bine
ca sistemul lor limbic să fie activat, deoarece îi aduce într-o
într
stare mentală egală cu cea a unui copil.

2. Imaginile RMN realizate înainte și după o ceașcă de cafea au
arătat o scădere a fluxului
ui sanguin către creier cu 45%. Atunci
când măsurarea fluxului de sânge a fost și mai precisă, ea a
arătat de fapt cu 52% mai puțină
țină cantitate de sânge către creier,
după doar o mică cană de cafea.

9. Pilula contracepției
ției inhibă curățarea cofeinei ingerate. Acest
efect este crescut dramatic prin consumul de alcool sau de
medicamente pentru ameliorare a durerii, provocând astfel
multe cazuri de otrăvire cu cofeină, care sunt tratate ca alte
lucruri odată ce persoana ajunge la spital.

3. Studiile privind imagistica creierului consumatorilor de cafea
cronici au arătat că aceștia
știa prezintă aceeași degradare a
creierului lor ca alcoolicii cronici, fumătorii de țigări, pacienții
cu Parkinson și utilizatorii de marijuana.

10. Cafeaua este dovedită a provoca o prostată mărită, anxietate
ridicată, insomnie,, depresie, defecte congenitale, sindroame
dureroase, modele de respirație
ție nenaturală, leziuni cerebrale,
hiperactivitate, tulburări de învățare
țare (de la leziuni cerebrale),
tulburări comportamentale, oboseală, anumite tipuri de cancer ,
Crohns, IBS, colită, ulcere, scăderi de fier, boli de inimă, dureri
de cap, PMS, incidență
ță crescută a leziunilor musculare și ale
tendonului, dureri articulare, infarct miocardic, accident
vascular cerebral.

4. Cafeaua poate provoca un impuls pentru a mișca
mi
intestinele,
pentru că acesta
esta este un mod în care organismul încearcă să
elimine otravă din sistem. Durerea bruscă după consumul de
cafea este unul din mecanismele de apărare ale organismului
față de otravă.
5. Cafeaua crește
ște energia prin intermediul reacției metabolice a
corpuluii uman la sentimentul de luptă sau zbor, deoarece
organismul se teme de otrava pe bază de cafeină. Cafeaua nu dă
energie, o îndepărtează din corp. Energia pe care o persoană o
simte când bea cafea este datorată corpului care intră în
suprasolicitare, deoarece cofeina este o otravă și toate otrăvurile
activează eliberarea de energie în organism. (lupta sau zbor).
Cafeaua îndepărtează energia din sistem, lăsând persoana din ce
în ce mai epuizată în fiecare zi care trece, așadar,
șadar, stabilind cea
mai periculoasă dependență
ță de stimulare a energiei din lume…
dependența de cafea pentru energie.
6. Când reacția
ția de luptă sau de zbor este declanșată în organism,
se activează centrele inferioare de IQ ale creierului, precum și
sistemele hormonale care controlează agresiunea,
siunea, violen
violența,
luarea deciziilor iraționale și ilogice, gelozia,
lozia, furia, frica și
paranoia. Cafeaua generează o funcționare
ționare mentală extrem de
inferioară, cuprinzând o parte din fiecare răspuns emo
emoțional
negativ pe care organismul îl poate genera.
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11. Cafeaua cauzează creșterea
șterea grăsimii și provoacă celulita,
deoarece prin declanșarea
șarea senzației de zbor sau de luptă a
organismului (pe care orice otravă sau amenin
amenințare o are), se
schimbă cerința
ța sursei principale de combustibil a organismului
la una din grăsimi.
Când organismul este amenințat,
țat, acesta preferă grăsimea ca
sursă principală de combustibil, în loc de glucide sau proteine.
Activarea constantă a senzației
ției de luptă sau de zbor (prin
ingestia zilnică de otravă de cafeină) ajută la o orientare
metabolică către depozitarea grăsimilor și conservarea
grăsimilor, deoarece
eoarece organismul preferă grăsimea ca sursă de
combustibil atunci când luptă împotriva oricărui intrus toxic …
deoarece grăsimea conține
ține 9 calorii pe gram pentru lupta, spre
deosebire de 4 calorii pe gram adus de zahar si proteine.
Cafeaua distruge, de asemenea, mușchii,
șchii, deoarece corpul își
înmoaie intenționat
ționat mușchii, atunci când este otrăvit, pentru a
facilita depozitarea suplimentară a grăsimilor.
12. Cafeaua (cafeina) blochează absorbția
absorb fierului, provocând
marea majoritate a anemiei de azi.
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Întreaga amenințare
țare a cofeinei include, în general, ceaiuri de
cafea, bomboane de ciocolată, băuturi și preparate pe bază de
cafeină și peste 2000 peste medicamente și prescripții medicale
care includ, de asemenea, cofeina.
13. O investigație efectuată de autorul celei mai extinse căr
cărți
scrise vreodată despre cafea, a revizuit aproape fiecare piesă de
cercetare științifică referitoare la cafea și concluzia sa a fost că
nu există absolut nicio dovadă științifică despre faptul că
cafeaua oferă vreodată beneficii sănătății
ții organismului uman,
pe orice nivel.
El declară deschis că orice promovare pozitivă a consumului de
cafea este o minciună flagrantă, dăunează grav întregii noastre
societăți.
ți. Publicarea oricăror efecte pozitive ale cafelei este
falsă și poată fi observată într-un
un „lobby pentru cafea” foarte
puternic, acoperit și secret, care are atât origini comerciale, cât
și cele ale familiilor ce guvernează planeta.
Autorul revizuiește
ște cercetarea din carte la acest link adăugat .
Câte magazine de cafea s-au deschis în orașul
șul tău în ultimii 20
de ani? De ce se minte despre cafea? Gândiți-vă
vă la guvern și la
modul în care guvernează o populație
ție afectată la creier, căci este
mai ușor
șor decât să guverneze o populație sănătoasă. Începeți de
acolo și continuați să conectați punctele. Cafeaua este doar o
armă care dăunează creierului, folosită împotriva unei clase
neinformate", titrează ortodoxinfo.ro.

Depopulare: Coca-Cola
Cola şi Pepsi contribuie
cu aproape 200.000 de decese pe an
Dariush Mozaffarian
Băuturile zaharate precum Cola sau Pepsi, omoară
anual aprox. 200.000 de oameni la nivel mondial, conform
unui studiu realizat de Universitatea Tuffs.

M

ulte ţări din lume au un număr semnificativ de decese
care au ca urmare consumul de băuturi pline de
zahăr”, spune autorul Dariush Mozaffarian. Ar trebui
să fie o prioritate globală, că lumea să renunţe la băuturile de
acest gen. Studiul a fost dezbătut şi în consiliul american al
inimii.
Studiul a inclus sucurile carbogazoase, băuturile energizante,
ice-tea.
tea. doctorii au spus că nu există niciun beneficiu în
consumul băuturilor de acest fel, iar impactul în urma reducerii
de consum al acestor produse, ar salva mii de vieţi. Primul efect
în urma consumului sunt bolile precum diabetul, dar şi boli
cardio-vasculare.
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Pericol pentru sănătate: particule de
plastic descoperite în sticlele de apă
îmbuteliată în nouă țări de pe glob
Sherri Mason
Testele efectuate pe mai multe tipuri de apă îmbuteliată
au pus în evidență
ță faptul că aproape toate acestea conțineau
mici particule de plastic. Investigația
ția a fost efectuată pe 250
de sticle îmbuteliate în nouă țări diferite.

P

otrivit BBC, cercetătorii au găsit o medie de 10 particule
de plastic pe litru, fiecare fiind mai mare decât lă
lățimea
firului
irului de păr uman. Companiile ale căror branduri au fost
testate au declarat pentru televiziunea britanică că fabricile lor
de îmbuteliere funcționează
ționează la cele mai înalte standarde și că
vor face la rândul lor propriile teste. Verificările inopinate au
fost
st efectuate la Universitatea de Stat New York din Fredonia,
SUA.
„Am găsit [plastic] în sticlă după sticlă și marcă după marcă.
Nu este vorba de a arăta cu degetul anumite branduri, plastic
este peste tot. Nu am vrut să favorizam un anumit brand de
aceea nici nu le-am
am oferit numele publicității,
publicită însă cei care ne
vor citi trebuie să fie atenți
ți și conștienți de ceea ce consumă”, a
declarat Sherri Mason, profesor de chimie la Universitatea New
York, pentru BBC News.
În prezent, nu se știe cu siguranță dacă ingerarea unor bucăți
foarte mici de plastic (microplastice) poate provoca daune
organismului, însă consumul regulat de apă îmbuteliată cu
plastic ne-ar
ar putea crea în viitor probleme de sănătate. Experții
Exper
au declarat pentru BBC că oamenii din țările în curs de
dezvoltare în care apa de la robinet poate fi poluată ar trebui să
continue să bea apă din sticle de plastic.
Contactate pentru a comenta concluziile cercetării, companiile
din spatele brandurilor au insistat că produsele lor îndeplinesc
cele mai înalte standarde de siguranță
ță și calitate.De asemenea,
ele au menționat
ționat absența oricărei reglementări privind
microparticulele de plastic și a lipsei de metode standardizate de
testare a acestora. Anul trecut, prof. Mason a descoperit
particule de plastic în probele de apă de la robinet, iar al
alți
cercetători le-au
au detectat în fructele de mare, în bere, în sare și
chiar în aer.
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Această ultimă cercetare s-a desfășurat
șurat pe fondul unei atenții
sporite din punct de vedere internațional
țional asupra plasticului,
alimentată de seria Blue Planet 2 a celor de la BBC, în care Sir
David Attenborough a subliniat amenințarea
țarea deșeurilor de
plastic din oceanele noastre. Sticlele cercetate au provenit din
nouă țări, printre care: China, Germania, India, Indonezia,
Marea Britanie, SUA sau Brazilia.

Cu ce substanță
ță chimică au îmbolnăvit
americanii peste un milion de vietnamezi
în timpul războiului din Vietnam
În timpul războiului din Vietnam, mai exact între anii
1961 și 1971, armata americană a pulverizat o gamă largă
de erbicidee pe mai mult de 4,5 milioane de acri din Vietnam,
pentru a distruge culturile agricole și pădurile folosite de
trupele nord-vietnameze drept ascunzători.
țele americane au folosit mai mult de 20 de
n total, forțele
milioane de galoane de erbicide în Vietnam
Vietnam, Laos și
Cambodgia în timpul acestor ani, afectând atât culturile cât și
sursele de apă utilizate de populația nativă non-combatantă.
combatantă.

Î

Agentul Orange a fost cel mai utilizat produs chimic în timpul
războiului, iar pe lângă efectele dăunătoare asupra mediului,
mediu
substanța
ța a provocat probleme majore de sănătate pentru multe
persoane expuse și continuă să o facă și în zilele noastre.
Guvernul din Vietnam susține
ține că până la 3 milioane de persoane
au suferit boli din cauza agentului Orange. Crucea Ro
Roșie din
Vietnam
am estimează că până la 1 milion de persoane, din 1970 și
până astăzi, au suferit ori s-au
au născut cu dizabilită
dizabilități sau au
probleme de sănătate ca urmare a contaminării solului și a
aerului cu agentul Orange.
Deși
și chiar și cercetările americane au arătat fa
faptul că agentul
Orange este capabil să producă mutații
ții genetice, ducând la
diferite boli și dizabilități în rândul descendenților victimelor
expuse, Guvernul Statelor Unite a contestat aceste cifre
prezentate de Crucea Roșie
șie vietnameză. Americanii au observat
obser
o creștere
ștere semnificativă a cazurilor de leucemie și diverse alte
tipuri de cancer la veteranii americani expu
expuși la această
substanță
ță în timpul războiului din Vietnam, însă nu se arată
foarte convinși de dezastrul pe care l-au
au generat. Și până la
urmă, de ce ar recunoaște?
ște? Ca să plătească daune pentru crime
împotriva umanității?

compus se face în primul rând prin consumul de carne,
produsele lactate, ouă, crustacee și pești contaminate.
Studiile efectuate pe animale
nimale de laborator au dovedit că dioxina
este foarte toxică chiar și în doze foarte mici. Este universal
cunoscut faptul că aceasta este un agent cancerigen. Expunerea
pe termen scurt la dioxină poate cauza înnegrirea pielii sau
probleme hepatice. În plus,, dioxina poate provoca diabet de tip
2, disfuncții
ții ale sistemului imunitar, tulburări nervoase,
disfuncții
ții musculare, tulburări hormonale și boli cardiace.
Dezvoltarea foetușilor
șilor este deosebit de sensibilă la dioxină, care
afectează, de asemenea, dezvoltarea
rea creierului și a sistemului
nervos la foetus.

Acţiunile criminale de intoxicare a
populaţiei prin intermediul chemtrailschemtrails
urilor s-au
au intensificat în ultima perioadă
Dezvăluirile incendiare care s-au
au făcut în ultima vreme
despre chemtrails (aşa-zisele
zisele „dâre ale morţii” pe care le
lasă în urma lor unele avioane) nu au reuşit să oprească
acţiunile criminale ale celor care se folosesc de orice
mijloace, pentru a reduce populaţia globului la 1 miliard de
oameni.

P

entru aceasta, printre alte metode criminale de intoxicare,
otrăvire şi îmbolnăvire a oamenilor, sunt răspândite pe
cale artificială, de exemplu prin pulverizare din avioane,
substanţe toxice, virusuri şi germeni patogeni. Am primit de la
un cititor din Bristol, Anglia, nişte fotografii extrem
ext
de
elocvente ale unor chemtrails-uri
uri apărute recent în zona
respectivă. Fenomenul nu este singular, ba din contră. Nici în
România nu suntem feriţi de aceste acţiuni criminale. În ţara
noastră se pot observa deseori aceste dâre chimice deasupra mai
multor
tor oraşe. De exemplu, în luna martie 2016, în mai multe
oraşe din sudul ţării a căzut din cer o pulbere cărămizie ce
conţinea fier, cupru, plumb şi alte metale grele. Acest praf a
putut fi observat în săptămânile care au urmat şi în Bucureşti, în
judeţul Constanţa, în Bărăgan.
Specialiştii Agenţiei de Protecţia Mediului spun că în mod
normal, în aer nu ar trebui să existe nicio urmă de astfel de
metale şi că inhalarea lor este deosebit de periculoasă.

Conform cercetărilor, pe lângă ingredientele active ale agentului
Orange, care au făcut ca plantele să-și
și piardă frunzele, agentul
chimic conținea cantități semnificative de tetraclorodibenzo
aclorodibenzo-pdioxină, numită adesea TCDD, un tip de dioxină extrem de
periculos. Aceasta este un compus chimic foarte persistent care,
odată eliberat, este prezent pentru mulți
ți ani în mediul
înconjurător, în special în sol, la nivelul lacurilor dar și în
animale. TCDD se acumulează în țesutul gras al peștilor,
păsărilor și al altor animale. Astăzi, expunerea umană la acest

239

Lohanul nr. 46, decembrie 2018

dezbateri
În Dobrogea, de exemplu, ploaia de pulbere conţinea crom,
plumb, nichel, arseniu şi cadmiu, metale care se găsesc în mod
normal în sol şi nicidecum în aer. De asemenea s-a eliminat
ipoteza că aceste prafuri au fost aduse de la mare depărtare de
curenţii de aer, deoarece în acea perioadă meteorologii nu au
constatat nicio mişcare a curenţilor de aer care să fi venit din
nordul Africii, aşa cum au presupus cei de la Mediu. Această
ipoteză nu a fost decât „praf în ochi” (de data aceasta, la
propriu) pentru naivii care se lasă prostiţi de declaraţiile
sforăitoare ale autorităţilor.
Multe persoane au observat aceste prafuri chimice ce cad din
cer sub formă de ploaie sau se depun pur şi simplu pe lucrurile
aflate la sol. Unii spun că după ploaie, frunzele au fost acoperite
de negreală şi de atunci tufele de flori nu mai înfloresc. Alţii
spun că legumele se ofilesc şi florile arborilor fructiferi se
scutură înainte de vreme, în urma unor astfel de ploi otrăvite. La
fel se petrece cu viţa de vie, care pare arsă.

zombi. Priviri plictisite lipsite de „bucurie de viaţă” şi fără o
perspectivă a vieţii. De aici începe cruciada mea: oameni treziţivă, deschideţi-vă ochii, acţionaţi, înainte să fie prea târziu!”
Astea sunt o parte din echipamentele sofisticate
Și acum iată instalațiile de la bordul avioanelor care șpreiază
aceste substanțe nocive organismului uman : Continui să susțin
faptul că acesta este un genocid asupra țărilor membre NATO
(deasupra Rusiei sau Chinei nu o să vedeți așa ceva),
premeditată pentru reducerea numărului populației și
îmbolnăvirea în masă, pentru creșterea cererii de medicamente
de sinteză, vaccinuri, etc. și de aici implicit creșterea profitului
corporațiilor farmaceutice.

Fostul primar Peter Vereecke din Evergem, Belgia a făcut unele
afirmaţii legate de ceea ce el numeşte „o industrie a morţii –
Chemtrails”, într-un interviu luat de Willy De Buck în ziarul De
Gentenaar, 26 iulie 2009. Aici citiţi varianta online:
http://chellow.blogspot.com/2009/07/former-mayor-crusadeagainst-white.html
Redăm fragmente din acest interviu:
„…Chemtrails sunt nori de chimicale şi germeni cauzatori de
boli care intenţionat sunt împrăştiaţi peste noi pentru a ne
îmbolnăvi şi a ne manipula comportamentul.”
„Opinia mea este următoarea: toate procesele globale implică
bani, putere şi control. Creierele din spatele Chemtrails se află
la vârful industriilor farmaceutice şi chimice. Acum 100 de ani
de exemplu, 1% din oameni aveau cancer. Astăzi a ajuns să aibă
cancer unul din trei oameni. Acest fapt este foarte convenabil
pentru unii. Industria curativă a cancerului este o afacere de
miliarde de dolari. La fel ca şi tratamentul atâtor boli „spreiate
din avioane” în ultimii 10-15 ani. Alzheimer, Parkinson, autism,
ADHD, astm, diabet, alergii… niciodată nu am fost atât de
bolnavi ca şi acum. Psihicul nostru, sănătatea emoţională şi
intelectuală sunt sistematic subminate. Cum explicaţi asta?”
„Priviţi. Cu certitudine ei joacă un rol în asta pentru că
avioanele care împrăştie substanţe sunt folosite mult mai
intensiv în ultimii câţiva ani. Puteţi observa fenomenul în ţara
noastră (Belgia) cel puţin 10 zile pe lună. De ce nu vedeţi aceste
Chemtrails deasupra Saharei sau Amazonului? Pulverizarea
chimicalelor asupra acestor zone menţionate ar fi o acţiune
lipsită de sens atâta timp cât acolo nu trăiesc oameni. Întregul
nostru mediu este infestat chimic: mâncarea, sistemul de
sănătate, totul este bazat pe chimie.
Nimeni nu face nimic…
Pentru că procesul nostru de gândire este condiţionat. Priviţi
ochii oamenilor de pe stradă, sunt sedaţi şi se plimbă ca nişte
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Tehnologie de control comportamental:
stimularea cerebrală cu electrozi care
modifică funcțiile
țiile creierului
Robert Reinhart, David Somers
Oamenii de știință au folosit stimularea cerebrală
pentru a modifica la propriu felul în care gândesc oamenii.
oamenii

Emisfera
misfera dreaptă a creierului a fost implicată mai mult în
modificarea comportamentului.

C

e ar fi dacă ați putea să vă îmbunătățiți
țiți aptitudinile și
performanțele
țele mentale prin stimularea directă a anumitor
părți
ți ale creierului? Asta a vrut să afle o echipă de
cercetători de la Universitatea din Boston și astfel au dezvoltat o
procedură experimentală care poate modifica
odifica modul în care
gândiți.
Activând direct zone specifice din creier
O echipă de cercetători de la Universitatea din Boston (BU) a
explorat posibilitatea de a spori capacitatea unei persoane de a
învăța și de a-și controla comportamentul – pe scurt, pentru
p
a
modifica modul în care oamenii gândesc – prin stimularea
creierului. Cercetătorul Robert Reinhart a folosit o nouă formă
de stimulare a creierului, numită în engleză „high-definition
transcranial alternating current stimulation” (HD-tACS)
(stimularea transcraniană de mare finețe
țe cu curenți alternativi),
pentru a „dinamiza turbo” două regiuni ale creierului care
influențează modul în care învățăm.
„Dacă faceți
ți o eroare, această zonă a creierului se activează.
Dacă vă spun că faceți o eroare, se activează
ează de asemenea.
Dacă vă surprinde ceva, se activează”, a spus Reinhart într
într-un
comunicat de presă al BU Research, referindu
referindu-se la cortexul
frontal median (din zona de mijloc a lobului frontal), pe care el
îl numește „soneria de alarmă a creierului”.
Reinhart și colegii săi au descoperit că stimularea acestei
regiuni, precum și a cortexului prefrontal lateral, ar putea
modifica
felul
în
care
învață
ță
o
persoană.
„Acestea
stea sunt, probabil, cele două zone fundamentale ale
creierului implicate în funcțiile
țiile de coordonare/management și
decizie și, respectiv, de autocontrol”, a adăugat el.
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(Notă: Lobul frontal supervizează aproape întreaga activitate
cerebrală, el este lăcaşull inspiraţiei şi a puterii de concentrare
pentru crearea realităţii. Lobul frontal adăposteşte cele mai
sofisticate matrici de reţele neuronale din creier, care îl
echipează pentru manevrare, coordonare şi integrarea
activităţilor tuturor celorlalte regiuni.
i. Lobul frontal este acea
parte a creierului care decide acţiunea, reglează
comportamentul, proiectează viitorul şi răspunde de intenţia
fermă.)
Într-un studiu publicat în revista Proceedings of the National
Academy of Sciences (PNAS), echipa lui Reinhart a descris
modul în care aplicarea stimulării electrice folosind HD-tACS
HD
a
dus la creșterea
șterea și descreșterea rapidă și reversibilă a funcției de
decizie a unei persoane sănătoase, ceea ce a dus la o modificare
a comportamentului.
O stimulare inteligentă
Echipa
hipa lui Reinhart a testat 30 de oameni sănătoși,
sănăto fiecare
purtând o cască moale cu electrozi care au transmis stimularea.
Testul a fost simplu: fiecare subiect a trebuit să apese pe un
buton la fiecare 1,7 secunde. În primele trei runde de teste,
cercetătorii
rii au recurs fie la reducerea sincronizării între cei doi
lobi, fie au întrerupt-o (perturbat-o)
o) sau nu au făcut nimic.
Activitatea creierului participanților,
ților, monitorizată cu ajutorul
unei electroencefalograme (EEG), a arătat rezultate
semnificative statistic.
istic. Atunci când undele cerebrale au fost
amplificate, subiecții
ții au învățat mai repede și au făcut mai
puține greșeli, pe care le-au
au corectat rapid. Când au fost
perturbate, subiecții
ții au făcut mai multe erori și au învățat mai
lent.
Ceea ce a fost și mai surprinzător a fost atunci când 30 de noi
participanți
ți au efectuat o versiune ajustată a testului. Subiecții
din acest grup au început testul cu activitatea creierului lor
perturbată temporar, dar apoi au primit stimulare cerebrală în
mijlocul activității. Participanții și-au
au recăpătat rapid nivelurile
de sincronizare originală a creierului și comportamentul de
învățare.
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„Am fost șocați de rezultate și de cât de repede ss-ar putea
inversa efectele stimulării”, spune Reinhart.
Deși acest studiu reprezintă doar
oar un început, echipa BU a fost
de fapt prima care a identificat și testat cum milioane de celule
din cortexul frontal median și cortexul prefrontal lateral
comunică între ele prin unde cerebrale de joasă frecven
frecvență.
„Ceea ce s-a realizat acum este mult maii puternic, mult mai
exact, față de ceea ce s-a făcut anterior”, a spus David Somers,
profesor de psihologie și științele creierului la BU, care nu a
participat la acest studiu.
Întrebarea cea mare, remarcă Somers, este: cât de departe poate
merge o persoană
nă cu o astfel de tehnologie? Cine nu vrea să-și
să
îmbunătățească
țească performanța creierului? Acest gen de stimulare
ar putea produce aceleași
și efecte ca medicamentele nootropice
sau de inteligență,
ță, dar cu mai puține efecte secundare potențiale,
deoarece creierul este stimulat direct. Accesul la o astfel de
tehnologie ar putea modifica regula jocului – dar la fel ca și în
cazul medicamentelor de inteligență,
ță, rămâne întrebarea: Cine ar
trebui să aibă acces la o astfel de tehnologie?

Televizorul a devenit până la u
urmă
«dumnezeul» nostru

nici pe copiii mei nu-i las să se uite” – pentru că televizorul e
mult mai puternic decât o carte, decât o predică; imaginea trece
în subconştientul omului.
Un prieten a scris o lucrare de doctorat cu titlu
titlul: „Influenţa
reclamei asupra criminalităţii în rândul tinerilor”. Televizorul
te bombardează cu o mulţime de reclame despre automobile de
lux, despre haine foarte scumpe, iar un tânăr oarecare, care
termină şcoala şi trebuie să lucreze, nu le poate obţine
obţine. Văzând
însă toate aceste reclame, el ajunge să fie ispitit să fure, să
înşele, ca să se poată căpătui. Ăsta e
ceva foarte rău!
Apoi, televizorul generează un nou
stil de viaţă. Modelele oamenilor
din lumea de azi nu mai sunt sfinţii,
nu mai sunt eroii, ci
c starurile
cinematografului, ale teatrului, ale
fotbalului, cei care câştigă mulţi
bani, au multe haine… Ni se
prezintă, prin urmare, un model
denaturat, astfel încât idealul
omului contemporan nu mai este
sfântul – acel om puternic care s-a
s
ostenit, s-a trudit, a trecut prin dureri, prin nevoințe,
nevoin luptându-se
cu păcatul –,, ci cel care e norocos, care e miliardar, cel care
apare pe coperțile
țile revistelor. Dar acesta este un fals model. Se
creează, deci, o educaţie greşită, care duce la un comportament
greşit.. Iar televizorul contribuie mult la lucrul aceasta.

Virgiliu GHEORGHE, Monahul MOISE Aghioritul
Pe lângă marea de minciuni în care se scaldă massmass
media astăzi, pot fi aflate în apele ei și o mulțime de
informații
ții adevărate și relativ folositoare, însă rareori pot fi
descoperitee cuvintele cu putere multă ale oamenilor cu
discernământ.

U

n astfel de cuvânt avea părintele Moise, un om care a
suferit mult, pentru ca să se lămurească ca aurul în
topitoare. Te impresiona de la prima vedere printr-o
printr
anumită noblețe duhovnicească, prinn simplitate și profunzimea
reflexiei, prin pacea și mai ales prin smerenia așezării, în care
nu se simțea
țea nimic forțat. Pe acest părinte al vremurilor noastre,
Virgiliu Gheorghe a avut șansa să-ll întâlnească în anul 2002,
pentru a primi un cuvânt privind influența
ța televiziunii în viața
omului modern.
Discrepanța
ța între observațiile simple și profunde ale părintelui
privind prezența
ța malefică a televiziunii în societatea
contemporană și lumea pe care video-tehnologia
tehnologia o năluce
nălucește ne
indică cel mai bine calea pee care este necesar să o urmăm atunci
când ne raportăm la tot ceea ce înseamnă ecran.
Virgiliu Gheorghe: Părinte Moise, ce rol credeţi că are
televizorul în lumea de astăzi?
Monahul Moise Aghioritul: Se zice că cel care a perfecţionat
televizorul în America ar fi spus: „Nici eu nu mă uit la televizor,
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Am fost odată în casa unor prieteni din Atena. Era o familie cu
doi copii şi aveau patru televizoare. Le-am
Le
zis: „Voi nu mai
aveţi nevoie să vină nici globalizarea, nici americanizarea,
pentru că singuri vă meritați soarta!”. Fiecare stătea în camera
lui şi se uita la programul preferat. Televizorul nici măcar nu
era în salon, să mai fi putut discuta între timp, să mai fi spus şi
numai: „Ăsta joacă bine, celălalt nu joacă bine”.
Aceasta e singurătatea şi izolarea deplină! În felul acesta omul
nu mai comunică, familia nu-şi
şi mai face timp să discute
problemele, să stea la masă, să se roage – ci au televizorul, şi:
„Ce-a mai zis televizorul?”, şi: „Asta a zis televizorul!”, şi: „La
asta a făcut reclamă televizorul!”.
Omul ajunge să nu mai aibă păreri şi convingeri proprii: îşi
însuşeşte părerea televizorului. Televizorul a devenit
„dumnezeul” nostru. Aşa cum în casa grecească de odinioară
era vatra, iar în jurul ei era masa şi acolo mâncau cu toţii
împreună şi stăteau de vorbă şi rezolvau problemele, iar tatăl şi
mama insuflau duhul, făceau educaţia copiilor şi-i
şi deprindeau
cu tradiţiile, acum lucrul acesta îl face televizorul – dar în
modul cel mai nefericit.
Este, deci, o mare problemă. Și asta nu o spunem noi,
no care
suntem monahi și nu ne uităm la televizor, şi-I
şi mulţumim lui
Dumnezeu că nici nu avem televizor. Nu pentru că avem noi
ceva cu televizorul, ci pentru că ne dăm seama că strică
obiceiurile
bune,
deformează
personalitatea
omului,
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promovează o educaţie greşită, încurajează o creștere greşită, îi
lipsește pe oameni de aspiraţii, de sens, de un mod de viaţă
corect…
„Cel mai mare rău se generează în sufletele copiilor”
Virgiliu Gheorghe: Ce probleme poate provoca televizorul în
sânul unei familii?
Monahul Moise Aghioritul: Când omul nu are o viaţă
duhovnicească, când nu are o viaţă bisericească şi o dreaptă
socotință, atunci e foarte uşor de doborât, foarte ușor de târât în
greşeală, şi tot ce-i spune televizorul – pentru că omul nu mai
are puterea morală să-i reziste – le pune în faptă, de poate sau
nu poate, de vrea sau nu vrea. Vedeţi, să zicem, la televizor că
unul e bătrân şi face pe tinerelul, altul are fel de fel de relaţii
extraconjugale – toate acestea îi influenţează pe oameni,
generând o mentalitate care îţi zice că nu e păcat, de vreme ce
„toţi facem aşa!”. Obiceiurile bune se strică, familia se
destramă, și se destramă prin programele rele promovate de
televizor.
Din păcate, televiziunea nu-şi propune să-i îndrepte pe oameni.
Televizorul e în mâinile comercianţilor, care nu se gândesc
decât la câştigul economic. Nu au altă vedere asupra lucrurilor,
nu au cucernicie, nu au frică de Dumnezeu. Ceea ce-i
interesează e numai cum să vândă, cum să se căpătuiască, cum
să facă o emisiune cât mai spectaculoasă, cum să pună cât mai
multe reclame, pe care să le vadă cât mai mulţi oameni, ca să
câştige cât mai mulţi bani. Acesta e singurul lucru care-i
interesează.
Televizorul creează mari fisuri în familie, şi cred că, de multe
ori, cel mai mare rău se generează în sufletele copiilor, care sunt
atraşi foarte de mici; chiar şi la așa-zisele programe pentru
copii, chipurile care apar sunt ale unor oameni duri, mândri,
egoişti, personaje pe care copilaşul le ia drept modele pentru
viaţă. Și așa învaţă că dacă înjură, dacă se ceartă, dacă se
răzbună, o să se poată impune în viaţă, iar nu prin bunăcuviinţă, prin smerenie, prin iubire, prin decenţă, prin
îngăduinţă, prin bunătate. Astfel primeşte o educaţie foarte rea,
inclusiv de la programele pentru copii.
Copilul creşte cu imagini care nu-i sunt folositoare, pentru că –
trebuie să spunem adevărul! – la educația lui sufletească strică
şi părinţii. De multe ori, mama își invită acasă prietena la o
cafea, la o țigară şi, ca să nu le mai deranjeze copilul, îl uită
înaintea televizorului ore în șir, ca să aibă de lucru. Ceea ce este
catastrofal, e tot ce poate fi mai rău!
Virgiliu Gheorghe: Credeți că televizorul provoacă nelinişte şi
tulburări în casele noastre?
Monahul Moise Aghioritul: Din păcate, oamenii sunt
tensionaţi fie din cauza caracterului lor, fie din cauza proastei
educaţii primite, fie din cauza naturii muncii pe care o depun.
Dacă omul, atunci când se întoarce acasă să se odihnească,
găseşte televizorul deschis, imediat se uită la el, pentru că îl

243

captivează, îl prinde, nu-l lasă să se liniştească. Dacă, în loc să
stea de vorbă cu ai săi, să se joace cu copiii, să zâmbească,
primul lucru pe care-l face e să se aşeze înaintea televizorului,
nu doar că nu i se va potoli tulburarea, ci mai degrabă îi va
creşte, și astfel omul ajunge să se chinuiască. Desigur, în
situaţia aceasta, principala răspundere o are el însuşi.
Vorbim despre libertate, despre drepturile omului, despre
independenţă, dar vedem că omul din ziua de azi nu are puterea
nici să închidă un buton! Aşa că principala răspundere cade
chiar pe om. E drept, şi sistemele sunt de vină, dar principala
răspundere este pe capul fiecăruia dintre noi.
„Prezenţa unui sfânt îi vădește de la sine pe cei ticăloși”
Virgiliu Gheorghe: Telespectatorul are impresia că televizorul
îl relaxează…
Monahul Moise Aghioritul: Relaxarea aceasta este însă
mincinoasă, nu-i o relaxare adevărată. Adevărata relaxare a
omului e să se odihnească atunci când este obosit, să stea de
vorbă, să se bucure, să se joace cu copiii, să iasă în grădină…
Aceasta e relaxarea, nu să stea și să se uite la aventurile
păcătoase ale vreunui actor sau la problemele lumii, aşa cum le
prezintă televiziunea, deformat. E adevărat că pot să prezinte şi
programe bune, dar mă tem că cele mai multe programe nu sunt
destul de bune ca să-l liniştească pe om.
Aş zice mai degrabă să se asculte puţină muzică, să se citească o
carte, decât să se privească la televizor. Televiziunea ar fi putut
fi mai bună, ar fi putut să aducă relaxarea aceasta, dar, din
păcate, nu o face, pentru că lucrurile bune nu se văd. Nu se văd
decât cele urâte, cele rele, şi asta se prezintă. Cândva, i-am zis
unui reporter: „Bine, dar chiar nu putem să prezentăm la ştiri şi
câteva fapte bune, măcar două-trei minute? Nu se petrec în țara
asta şi fapte bune? Numai furturi, crime, violuri, înşelăciuni?
Grecia, țara asta cu o tradiţie aşa de bogată – tradiţia
ortodoxă, tradiţia sfinţilor, tradiţia eroilor – a ajuns o junglă?!
Chiar nu mai există cinste, nu mai există onestitate, toţi sunt o
apă și-un pământ?!”. Şi-mi răspunde: „Ei, asta nu se vinde, nu
interesează pe nimeni”. Extrem de rar vedem să se prezinte
asemenea lucruri. Și iată că răul, din păcate, a devenit o ştire
mai bună decât binele.
Virgiliu Gheorghe: Se vinde mai bine? De ce?
Monahul Moise Aghioritul: Pentru că, ştiţi, pentru ca omul să
dobândească virtutea se cere un anume preţ, se cere o luptă, în
timp ce viaţa iubitoare de materie e mult mai uşoară. Un om,
dacă găseşte cumva bani pe stradă şi-i predă la poliție – lucru pe
care nu-l face uşor, pentru că, din păcate, s-au schimbat în rău
moravurile – toată lumea zice: „Ăsta-i nebun, s-a dus şi-a dat
banii înapoi!”. Am fost foarte impresionat când, mai demult,
am citit într-o revistă cum un măturător de stradă a găsit trei
sute de mii de drahme într-un portofel şi, deşi era sărac, i-a dat
înapoi. Astfel de lucruri nu se dau la ştiri. Nu mulți apreciază
asemenea fapte.
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Aici, în Sfântul Munte, se spune că prezenţa unui sfânt îi
vădește de la sine pe cei ticăloși. Şi de multe ori îi vedem pe cei
ticăloși cum îl invidiază pe altul mai îmbunătăţit şi zic despre el
că-i un rătăcit, că e sfânt „doar la vedere”. De multe ori și
televiziunea, ziarele, radioul, la fel, prezintă câte un scandal
despre vreun preot. Eu nu zic, poate fi adevărat, dar de ce o
astfel de știre e pusă înaintea tuturor celorlalte, zile la rând?
Există o explicaţie psihologică: din cauză că nu vrem ca
Biserica să ocupe un loc central în viaţa noastră, atunci o lovim,
ca nu cumva să ne „controleze”. Dar Biserica nu este acel preot
– Biserica suntem noi, toţi cei botezaţi! Hristos se mâhneşte
pentru acel preot, şi noi ne mâhnim pentru acel preot, dar în
Grecia avem opt mii de preoţi! Pe ceilalţi preoţi, care sunt buni,
nu-i prezentăm niciodată?… Prezentăm scandalul unui stareț,
care poate să fie adevărat, poate să nu fie – poate să fie
calomnie pe care presa o amplifică pentru interesele lor şi
pentru motivele lor.
E trist că televiziunea, deşi are posibilităţi să ajute la îndreptarea
psihologică a omului, totuși nu o face. Pentru că oamenii
preferă lucrurile uşoare, nu vor să se obosească, nu vor să se
muncească, nu vor să se nevoiască – căci tot ce cuprinde virtute,
cinste, autenticitate, curăţie, presupune o luptă foarte mare.

Îmbolnăvire și control planificate sub
rețeaua de telefonie mobilă 5G
Marius SUMEDREA

construi propria rețea 5G, care necesită instalarea de
echipamente noi, chiar dacă intenționează să utilizeze
infrastructura existentă sub forma luminilor stradale, astfel încât
să rămână "discrete pentru clienți". Cum rămâne cu efectele
nocive asupra sănătății a tehnologiei cu unde milimetrice, ce
vizează oamenii de pe fiecare stradă?
Distrugerea planificată a sănătății
Undele milimetrice sunt utilizate în prezent de Armata
S.U.A. ca armă cu controlul dispersării numită Active
Denial
Systems
https://jnlwp.defense.gov/About/Frequently-AskedQuestions/Active-Denial-System-FAQs/ (prin unde
milimetrice se înțelege lungimea de undă a radiației
electromagnetice care se notează cu λ și este egală cu c/f unde
c= viteza luminii în vid, iar f= frecvența undelor
electromagnetice măsurată în Hz (cicli pe secundă), n.b.).
Radiaţiile electromagnetice se clasifică funcţie de lungimea de
undă în:
radiaţii de gamă metrică. λ este de ordinul metrilor cuprinsă
între 299.792.458 m pentru frecvenţa de 1 Hz şi 1 m pentru
frecvenţa de 300 MHz;
radiaţii de gamă decimetrică. λ este cuprinsă între 1m şi 0,1
m (1 dm), frecvenţa este cuprinsă între 300 MHz şi 3 Ghz.
radiaţii de gamă centimetrică. λ este cuprinsă între 0,1 m (1
dm) şi 0,01 m (1 cm), frecvenţa este cuprinsă între 3
GHz şi 30 Ghz;
radiaţii de gamă milimetrică. λ este cuprinsă între 0,01 m (1
cm) şi 0,001 m (1 mm), frecvenţa este cuprinsă între 30
GHz şi 300 Ghz.

În paisprezece ani, am trecut de la 2G wifi (2004) la 5G,
de la telefon flip la telefon inteligent. Suntem mai deștepți?
Suntem mai sănătoși?
a 26 septembrie 2018, Comisia Federală de Comunicații
(FCC) a votat să implementeze Ordinul de
Infrastructură Wireless (dockets 17-79 și 17-84),
ordinul preemptiv pentru controlul local al drepturilor publice.
Firmele wireless vă pot instala cu ușurință turnuri celulare în
fața casei fără consimțământul dvs., pentru a iradia toată zona
învecinată, cu radiofrecvență, radiație cu microunde
electromagnetică (RF-EMR) intensă, pulsatorie, cu modulație
de date, 24/7.

L

Companiile wireless din SUA sunt responsabile pentru aceasta.
Aproximativ 800.000 de antene noi vor fi desfășurate - mai
mult decât numărul total de turnuri celulare construite până
acum în ultimele trei decenii. Fiecare companie wireless va
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Acest lucru ar sugera că Congresul intenționează să dea o
formă legală desfășurării 5G, cu excepția cazului în care vor
auzi altfel de la alegători în curând. Apoi, din nou, de ce
legiuitorii ar asculta pe cineva când 5G a fost "testat" în 19
orașe din SUA? Dacă utilizați un sistem fără fir (wireless) în
casa dvs., sunteți expus la radiații neionizate. Asta nu înseamnă
că sunteți în siguranță. Exemplele includ: router sau TV
wireless, boxe fără cablu, Playstation sau Xbox 360, camere
wireless, mașini fără cheie și telefoane fără fir. Aceste
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dispozitive transmit și primesc semnale radio 24/7 (dacă nu
sunt oprite de utilizator,ceea ce e recomandabil, mai ales
noaptea când dormiți, n.b.). Orice metale, de la saltele cu arc
elicoidal până la bretele, direcționează undele spre corpul tău.
Atât tu cât și casa ta deveniți o stație radio.
Sistemul de telefonie 5G este o rețea fără fir Y-GIG care
funcționează în benzi de până la 100 GHz. Este nevoie de un
dispozitiv "acceptat 5G" sau de un receptor (modem sau cip)
care retransmite undele milimetrice în casa ta. Dr. Devra
Davis, presedintele Trustului pentru Sănătatea Mediului,
spune: "Majoritatea oamenilor nu știu că aceste unde vibrează
cu câteva miliarde de ori pe secundă (75 GHz este de fapt,
75.000.000.000 de cicluri pe secundă), care pot induce senzații
neplăcute de arsură pe piele". Pielea umană acționează ca o
serie de antene care sunt afectate de undele milimetrice pentru a
provoca stres fiziologic, așa cum se vede, manifestat în
frecvența pulsului și în tensiunea arterială sistolică. Frecvența
de 60 GHz este frecvența la care moleculele de oxigen
oscilează. 5G va întrerupe absorbția de oxigen pentru a
determina privarea de oxigen la fiecare celulă, la nivelul
mitocondriilor. Fără oxigen, ficatul devine congestionat, iar
corpul și creierul încep să se descompună (lipsa oxigenului este
mediul propice de dezvoltare a celulelor canceroase, n.b.).
"Cercetările evaluate de cercetători au documentat influența
industriei asupra studiilor privind efectele asupra sănătății ale
radiațiilor wireless. Insistăm asupra unui moratoriu asupra 5G,
până când cercetarea non-industrială poate fi efectuată pentru
a asigura siguranța publicului."- Dr. Joel Moskowitz, profesor
de sănătate publică, Universitatea din California, Berkeley
Dr. Joel Moskowits din UC Berkeley leagă EMF wireless de o
varietate de afecțiuni, inclusiv un risc crescut de cancer la
creier. El observă că frecvența, modularea și pulsul (frecvența)
undelor purtătoare afectează biologia la fel de mult ca
intensitatea (expunerea termică) a semnalului 5G. Cu toate
acestea, guvernele monitorizează doar expunerile termice. Ele
nu consideră modularea și frecvența undelor ca fiind relevante
deloc. Actuala rețea wi-fi de turnuri celulare 4G (a patra
generație) transmite la 2,4 GHz. Aceste frecvențe vibrează la
aceeași frecvență cu cea a apei. La nivel molecular, oamenii
sunt fabricați din 75% apă. Suntem ființe de lumină și ființe de
apă afectate de energie. În 2004, pompierii din Sacramento au
raportat probleme de memorie și confuzie după instalarea
turnurilor 2G din Los Angeles. Unele orașe, inclusiv Santa
Rosa, au întrerupt de atunci planurile lor 5G în timp ce
problemele de sănătate au fost abordate. Pe măsură ce rețelele
vechi sunt depășite și înlocuite cu cele noi care se mândresc cu
viteze de conectare mai rapide, nu vedem că o șubrezire
planificată a sănătății se desfășoară în fața ochilor noștri?
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Copacii absorb radiația!
Copacii aspiră dioxidul de carbon din atmosferă și eliberează
oxigen. În lumina rețelei 5G de aspirație a oxigenului, copacii
sunt esențiali. Plantarea copacilor pentru a crește oxigenul și
pentru a reduce amenințarea secetei și viitoarele "boluri de praf"
pare a fi un fenomen neimportant. Există, de asemenea, o relație
doză-răspuns între densitatea copacilor urbani și recuperarea de
stres auto-raportată. Studiile arată markeri fiziologici reduși de
stres la subiecți, pur și simplu privind la imagini din natură.
Lungimea de undă scurtă a 5G nu penetrează copacii și casele.
De aceea, mini turnurile celulare vor fi amplasate pe străzi în
fața caselor.
De fapt, copacii sunt vizați sistematic pentru îndepărtarea lor
din întreaga țară. În Nebraska, centurile de adăpost (copaci) sunt
eliminate pentru a face loc mai multor culturi. În timpul
incendiilor din California, unde s-a dovedit că au fost utilizte
Armele cu Energie Direcționată (DEW), au vizat și arborii din
cartiere.

Unele masini ard iar altele nu...
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umanității cu Pământul (a se citi articolele din blog de la
categoria Rezonanța Schumann). Conștiința umană poate
afecta câmpul magnetic și poate crea perturbări în el, în special
în momente de anxietate, tensiune și pasiune. În 31 mai 2017,
pentru prima dată în istoria înregistrată, Rezonanța Schumann a
ajuns la frecvențe mai mari de 36 Hz.

Iată raza armei cu energie dirijată care aprinde vegetația

Pe 5 noiembrie 2018, vârfurile au ajuns în jurul orei 3 am la 40
Hz. Deoarece frecvențele 5G afectează tiparele gândirii și
mintea, ele pot fi folosite ca o formă de sclavie tehnologică.
Societatea Internațională a Medicilor pentru Mediu, alcătuită
din peste 200 de oameni de știință și numeroase studii revizuite
privind efectele asupra sănătății, a făcut apel la stagnare în
conformitate cu principiul precauției. Ei încă nu au primit
niciun răspuns formal. Cine este la conducere?

Jumătate de teren ars și jumătate nu...cum?

Efectele asupra sănătății din expunerea cumulativă a intensității
scăzute a 5G din diverse surse includ:










Mutații în ADN sau ruperea celor 2 spirale (codoni)
Daune mitocondriale
Tumori, cancer (craniile copiilor primesc mai multă radiație)
Palpitații ale inimii
Probleme de memorie și cognitive
Modificări ale spermei și infertilitate
Dureri de cap, migrene, sunete în urechi
ADHD
Schimbări în structura canalelor de transpirație pentru a
afecta absorbția energiei prin piele

Copac care arde în interior...nenatural..!!
Întreaga pădure a fost arsă de-a lungul liniilor drepte, urmărind
gardurile. Adăugați la aceasta, otrăvirea recunoscută a copacilor
din lemn de esență tare de către companiile din domeniul
lemnului, care a condus la peste un milion de copaci morți
pentru a crea un pericol de incendiu.
Rezonanța Schumann și sclavia tehnologică
Radiațiile wireless în MHz, GHz și THz sunt literalmente
milioane, miliarde și trilioane de ciclii pe secundă, (respectiv)
frecvența normală a Pământului - Rezonanța Schumann de 7,83
Hz. De mult timp a fost suspectat că Rezonanța Schumann este
o reflectare a conștiinței umane, care arată conexiunea directă a
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Lupta împotriva marilor companii de telefonie
FCC susține că noua lor tehnologie este mai sigură datorită
"intensității mai mici" a semnalului. Acest lucru nu este
adevărat. Conform studiilor evaluate de experți privind
sănătatea electromagnetică, creierul reacționează mai rapid la
tehnologiile celulare mai noi. Efectele includ schimbări în
activitatea creierului, metabolism și schimbările de căldură
atunci când țineți un telefon mobil la cap. Chiar și așa, FCC are
sprijinul guvernului federal chiar dacă știința efectelor asupra
sănătății nu este luată în considerare.
De fapt, ordonanța din San Francisco pentru a opri lansarea 5G
a creat o impulsionare a industriei de telecomunicații în
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instanțele
țele de judecată. A se vedea Asociația fără fir v. Orașul
Berkeley San Francisco, California, 13 septembrie 2016, în care
CTIA a încercat să blocheze ordonanța
ța de telefonie mobilă a
Berkeley https://www.youtube.com/watch?v=Bca9J5I1nyg
/www.youtube.com/watch?v=Bca9J5I1nyg ;
Notă blogger: Instalarea acestei tehnologii 5G trebuie privită
dintr-un
un punct mai complex de vedere. Ceea ce vedem zilnic pe
cer ca chemtrails, vaccinările devenite obligatorii, chimizarea
hranei oamenilor și iradierea cu unde de RF și microunde și
chiar înlăturarea banilor cash și dezvoltarea accelerată a
Inteligenței
ței Artificiale (IA) sunt legate, totul pentru controlul
nostru total. Prin împrăștierea
știerea în atmosferă aproape zilnic de
bariu, stronțiu, aluminiu, etc. șii inhalarea lor de către noi prin
diverse forme, se urmărește
ște slăbirea sistemului nostru imunitar
și creșterea sensibilității și a receptivității la aceste radiații,
devenim mai permisivi la acestea. Astfel, în timp, odată cu
dezvoltarea mai amplă a acestor tehnologii și ,,metalizarea”
corpului nostru fizic (precum și destructurarea ADN-ului)
ADN
noi
am putea fi dirijați
ți de la distanță prin tehnica digitală de care
suntem tot mai dependenți.
Pericolul major nu mai sunt IT-iștii
știi care deja au pus în practică
și introdus pe internet și-nn tehnologia digitală de masă programe
autonome de autocontrol, ci IA care deja există în fiecare circuit
electronic digital de pe planetă. Astfel, controlorii no
noștri care au
dezvoltat toate acestea sperau că ei vor deține
ține controlu
controlul total
dar, au fost și sunt folosiți de această IA pentru dezvoltarea
întregului sistem planetar, iar la un anumit punct aceasta poate
prelua controlul întregii civilizații
ții umane, ei nemaivalorând
decât un număr, eventual. Ea devine autonomă și se
autoreproduce. Exemple deja au apărut
rut la Google, Amazon,
Facebook etc., care au creat acei roboți
ți inteligenți și au observat
că la un moment au început să comunice între ei într
într-un limbaj
necunoscut, doar de ei cunoscut și au fost desființați imediat.
Iar vinovații principali nu sunt controlorii noștri
ștri ci fiecare dintre
noi care este dependent de noile tehnologii digitale. Dacă te ui
uiți
în mijloace de transport în comun, pe stradă, în cafenele sau
oriunde oamenii sunt cu ochii în telefoane. Sunte
Sunteți prinși
fraților, conștientizați
știentizați toate astea și luați măsuri până nu va fi
prea târziu...
Reîntoarcerea la natură
 Refuzați
ți să cumpărați orice dispozitiv proiectat pentru YY
GIG, 60 GHz în casa dvs.
ți telefoanele departe de cap și de corp, deoarece
 Păstrați
intensitatea semnalului variază în funcție
ție de pătratul invers al
distanței
ței (adică păstrarea telefonului la o distanță de 10
centimetri față
ță de corpul dvs., reduce intensitatea de 10 000 de
ori a expunerii ).

 Plantarea de copaci.
 Conectați-vă
vă la pământ, prin legarea la pământ
(împământare), pentru transferul de electroni în corpul vostru.
 Vorbiți
ți despre copaci și despre mediul înconjurător cu
apropiații și autorități
ar cu alimente ecologice.
 Consolidați-vă sistemul imunitar
Dezvoltați-vă
vă propriile alimente în grădini personale sau ale
comunității.
 Ridicați-vă frecvența
ța proprie de vibrație printr
printr-o stare de
pace, folosind meditația
ția și transferați Rezonanța Schumann.
Sursa: http://humansarefree.com

Edward Snowden: terorismul este doar un
pretext pentru spionajul global și controlul
social

Fostul colaborator al Agenției
ției de Securitate Națională a
SUA (NSA) Edward Snowden, cunoscut pentru dezvăluirea
unor
nor programe globale de spionaj electronic ale serviciilor
secrete americane, a subliniat într-un
într
interviu acordat
postului spaniol de televiziune La Sexta că spionajul,
inclusiv cel care vizează populația,
ția, a devenit astăzi „mai
agresiv și mai invaziv față de cum era odată”, potrivit
agenției EFE.
n interviul dat din Rusia, unde i se oferă protec
protecție față de
autoritățile
țile americane, Snowden a precizat că nu doar
serviciile secrete ale SUA apelează la metode de
supraveghere masivă, la fel procedând și altele, cum ar cele din
Marea Britanie, Franța,
ța, Germania sau Spania, pentru că acest
spionaj este „ieftin, ușor și util”.

Î

Fostul agent american consideră că terorismul este doar
pretextul pentru a justifica această supraveghere pe scară
extinsă. „Este vorba de manipulare
anipulare diplomatică, spionaj
economic și control social. Este vorba de putere și nu există
nicio îndoială că supravegherea în masă sporește
spore
puterea
guvernului”, explică Edward Snowden.Astfel, el a amintit că o
investigație
ție cerută chiar de președintele Ba
Barack Obama a arătat
că acest tip de supraveghere nu a fost eficient în combaterea
terorismului.

 Utilizați
ți vopseaua de protecție împotriva radiațiilor
radiațiilo RF.
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„Și-au
au dat seama că acest tip de programe nu au împiedicat
vreodată un atac terorist. Mai mult decât atât, niciodată nu au
evidențiat (…) ceva diferit în vreo investigație
ție teroristă în
SUA”, a mai spus Snowden, subliniind că „atunci când culegi
toate (informațiile) nu mai înțelegi nimic”.

Parteneriatul Facebook cu un institut de
studii politice, economice și militare
conectat la NATO și finanțat de organizații
fondate de Rockefeller

Facebook a încheiat un nou parteneriat cu Consiliul
Atlantic, un institut cu legături strânse cu Departamentul
Apărării și Complexul Militar Industrial, și care pretinde în
mod oficial că oferă un forum pentru liderii politi
politici
internaționali,
ționali, de afaceri și intelectuali. Gigantul social
media a spus că parteneriatul are drept scop împiedicarea
Facebook să fie „abuzat în timpul alegerilor”.

C

omunicatul de presă emis cu această ocazie promovează
eforturile Facebook de a combate știrile false folosind
inteligența
ța artificială, precum și colaborarea cu experți și
guverne din exterior.
„Suntem încântați
ți să lansăm un nou parteneriat cu Consiliul
Atlantic, care are o reputație
ție extraordinară privind soluțiile
inovatoare pentru probleme dificile. Experții
ții de la Laboratorul
de Cercetări Digitale Juridice vor colabora strâns cu echipele
noastre de securitate, etică internă și dezvoltare produse pentru
a obține
ține informații în timp real despre Facebook și actualizări
privind amenințările emergente și campanii de dezinformare
din întreaga lume. Aceasta va contribui la creșterea
șterea numărului
de «ochi și urechi» pe care le vom folosi pentru a detecta un
potențial abuz în serviciul nostru – ceea ce ne permite să
identificăm mai eficient lacunele din sistemele noastre, să
prevenim obstacolele și să asigurăm că Facebook joacă un rol
pozitiv în timpul alegerilor din întreaga lume.”
Facebook continuă să descrie modul în care misiunile de
monitorizare a unităților
ților digitale de cercetare ale Consiliului
Atlantic
antic vor monitoriza traficul în timpul alegerilor și în alte
momente extrem de sensibile. Facebook susține
ține că aceasta va
ajuta compania să monitorizeze dezinformarea și interferențele
străine. Desigur, există și referința obligatorie la protejarea
democrației și a „alegerilor libere și corecte din întreaga lume”.
Cine este Consiliul Atlantic și ce este Laboratorul de
Cercetări Digitale?
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Consiliul Atlantic al Statelor Unite a fost înființat
înfiin
în 1961
pentru a susține
ține sprijinul pentru relațiile internaționale
internaționale. Deși nu
este legat în mod oficial de Organizația
ția Tratatului Atlanticului
de Nord, Consiliul Atlantic a petrecut zeci de ani promovând
cauze și probleme care sunt benefice pentru statele membre ale
NATO. În plus, Consiliul Atlantic este membru al Organiza
Organizației
Tratatului Atlanticului, o organizație
ție umbrelă care „acționează
ca facilitator pentru dialog în zona euro-atlantică
euro
și dincolo de
ea”. ATA funcționează
ționează în mod similar cu Consiliul Atlantic,
reunind lideri politici, oficiali militari, jurnali
jurnaliști și diplomați
care să promoveze valorile statelor membre ale NATO. În mod
oficial, ATA este independentă de NATO, dar linia dintre cele
două este subțire.
În esență,
ță, Consiliul Atlantic este un grup de experți care poate
oferi companiilor sau statelor naționale
ționale ac
accesul la oficiali
militari, politicieni, jurnaliști,
ști, diplomați etc., pentru a le ajuta
să-și dezvolte un plan pentru a-și
și implementa strategia sau
viziunea. Aceste strategii presupun de multe ori implicarea
guvernelor sau a insiderilor din industria NATO în
î luarea
deciziilor pe care acestea nu le-ar
ar fi putut face fără o vizită a
echipei Consiliului Atlantic. Aceasta permite indivizilor sau
națiunilor să-și
și promoveze ideile sub acoperirea angajării a ceea
ce pare a fi o agenție
ție de relații publice, dar în realitate
rea
este o
organizație
ție ce vinde accesul la persoane cu profil înalt care au
puterea de a schimba politica publică. Într
Într-adevăr, toată lumea
de la George H.W. Bush la Bill Clinton sau la familia agentului
internațional
țional de destabilizare Zbigniew Brzezinsk
Brzezinski au participat
la evenimentele consiliului.
În 2016, The New York Times scria: „Consiliul Atlantic, care a
văzut că veniturile sale anuale cresc la 21 milioane de dolari de
la 2 milioane de dolari în ultimul deceniu, oferă acces la
oficiali guvernamentali din Statele Unite și străini în schimbul
contribuțiilor.
țiilor. Donatori individuali, cum ar fi FedEx, au ajutat,
de asemenea, să finanțeze
țeze rapoarte specifice care se aliniază la
agendele lor.” Times a scris că acordarea de sprijin financiar
este recompensată cu „un nivel fără precedent de informare și
acces”, inclusiv șansa ca un director executiv al companiei să
fie prezent la un eveniment al Consiliului Atlantic, dacă plăte
plătește
cel puțin 50.000 de dolari pe an.
Într-un alt articol, The Times descrie relația
rela
dintre FedEx,
Consiliul Atlantic și guvernele europene. Potrivit documentelor
obținute de The Times, Consiliul a ajutat FedEx să „creeze
sprijin pentru un acord de comerțț liber pe care compania spera
să-l sporească. Cu șase luni înainte de elaborarea raportului
raportu
Consiliului Atlantic, FedEx și institutul au lucrat la planurile de
utilizare a raportului ca instrument de lobby. Consiliul Atlantic
a contribuit la organizarea lansării unui raport public cu
membrii Comitetului Congresului.“
FedEx și Consiliul Atlantic,
ntic, în colaborare cu Camera de
Comerțț European American, au declarat, de asemenea,
companiilor care au fost invitate să participe la studiu că
obiectivul era „să sublinieze impactul benefic pe care l-ar
l
avea
un acord global asupra întreprinderilor mici și mijlocii
americane și europene”.
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Mii de angajați
ți ai Google i-au
i
cerut
gigantului IT să nu mai
ai colaboreze cu
armata americană

Potrivit site-ului lor, „Laboratorul de Cercetări Digitale din
cadrul Consiliului Atlantic (DFRLab) a operaționalizat
ționalizat studiul
dezinformării prin expunerea falsurilor și a știrilor false,
documentând abuzurile în materie dee drepturile omului și
construind rezistență
ță digitală la nivel mondial”. DFRLab
urmărește
ște campaniile globale de dezinformare, povestiri și
„încercări subversive împotriva democrației,
ției, în timp ce învață
abilitățile
țile publice pentru a identifica și a expune încercările
în
de
a polua spațiul informațional”.
În ciuda promisiunii de a documenta încălcările drepturilor
omului, ar fi greu să găsim un singur articol pe site
site-ul
Consiliului Atlantic care să menționeze
ționeze încălcările drepturilor
omului ale Statelor Unite sau ale vreunuia dintre alia
aliații lor –
dintre care unii sunt susținători
ținători financiari ai Consiliului
Atlantic. În plus, Consiliul are o postare în categoria
„dezinformare” numită „Breaking Aleppo”. Dezinformare este
un titlu potrivit pentru această postare, deoarece repetă în mare
parte povestirile propagate de mass-media
media vestică: președintele
pre
Assad este un dictator odios care nu se va opri din a folosi arme
chimice împotriva propriului popor și orice persoană care pune
la îndoială această narațiune,
țiune, a fost prostită de propaganda
siriană și rusă. Raportul promovează, de asemenea, munca și
credibilitatea organizației
ției Căștilor Albe, care au fost discreditate
în mod repetat.
Consiliul Atlantic primește
ște finanțare din partea Institutului
Brookings, a Carnegie Endowment, a Institutului Cato, a
Consiliului pentru Relații
ții Externe și a Corporației Rand, pentru
a numi doar câțiva
țiva donatori. În plus, diferiți membri ai
complexului militar-industrial
industrial sunt binefăcători ai Consiliului
Atlantic, inclusiv Huntington Ingalls, singurul producător
american de transportatori de aeronave; Airbus, producătorul de
avioane; Lockheed Martin, constructorul de nave și compania
de aviație; și Raytheon,
theon, care produce sisteme de rachete. Toate
companiile au contracte cu Departamentul Apărării al SUA și
oferă sprijin financiar Consiliului Atlantic. De asemenea,
Consiliul primește
ște sprijinul Chevron și al Fundației Thomson
Reuters.

O petiție
ție internă care a cerut Google să rămână în
afara „comerțului
țului de război” a fost semnată de mii de
angajați
ți ai companiei, în timp ce alții au demisionat pentru
a protesta împotriva colaborării gigantului informatic
info
cu
armata americană.

A

rmata americană folosește
ște drone pentru misiuni de
recunoaștere,
ștere, de informare sau pentru a lansa
bombardamente, de exemplu, în Afganistan.

Aproximativ 4.000 de angajați
ți au semnat o petiție pentru a cere
grupului să renunțe la utilizarea instrumentelor sale de
inteligență
ță artificială pentru a ajuta militarii să-și
să eficientizeze
dronele în scopul de a identifica mai bine țintele, au informat
mass-media americane. Site-ul Gizmodo a anunțat, de
asemenea, că circa zece angajați
ți ai Google
G
au demisionat din
motive etice.
Google desfășoară
șoară un program militar pilot încheiat cu
Pentagonul, numit Proiectul Maven, prin care se urmărește
urmăre
creșterea
șterea vitezei cu care sunt analizate imaginile video captate
de drone și clasificarea automată a imag
imaginilor obiectelor și
oamenilor. „Considerăm că Google nu ar trebui să participe la
comerțul de război”, se menționează
ționează în textului petiției
disponibile pe internet. „Prin urmare, cerem ca proiectul
Maven să fie anulat și Google să redacteze, să facă public
publică și
să implementeze o politică clară care să spună că Google sau
subcontractanții
ții săi nu vor construi niciodată tehnologie de
război.”
Ca urmare a protestelor angajaților
ților Google, compania a anunțat
că nu va reînnoi contractul cu Pentagonul, după ce acesta va
expira anul viitor. Deși
și pare o decizie înțeleaptă, această cedare
rapidă dă naștere
ștere unor suspiciuni. Mai ales că Google a anunțat
încă din mai 2017 că a pus la punct AutoML, o inteligență
inteligen
artificială capabilă să genereze propriile programe de inteligență
intelige
artificială, și al cărei produs, NASNet, a depășit toate
așteptările.
șteptările. NASNet a avut ca sarcină recunoașterea obiectelor
și persoanelor, în timp real, rezultatele fiind superioare tuturor
sistemelor anterioare create de om. Deci, putem avea încredere
în Google?

Este clar că, în ciuda
da a ceea ce spune Facebook, acest
parteneriat va alinia obiectivele Facebook cu complexul militarmilitar
industrial occidental. Este timpul ca oamenii să nu mai sprijine
aceste platforme – Facebook și Guvernul. Este timpul să
renunțăm la aceste sisteme și să ne implicăm mai mult în
comunitățile
țile noastre. Numai prin organizarea la nivel local,
pentru a proteja și apăra pe cei apropiați de noi, se va putea
prospera în statul american totalitar care va veni..
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Democrația
ția mai moare un pic: în SUA a
fost aprobată o lege care permite
supravegherea și percheziționarea
electronică fără mandat
Președintele
ședintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat
USA Liberty Act, o lege care reînnoiește
ște amendamentele
FISA
SA 702, adică acele prevederi ce permit supravegherea
fără echivoc a cetățenilor americani.

A

mendamentele FISA 702 permit în principiu organelor
judiciare americane să colecteze date privind obiective
externe ale anchetelor penale, mai exact să
supravegheze „ținte”
ținte” din alte țări care pun în pericol securitatea
SUA. Dar, datorită modului în care este scrisă legea (ce con
conține
unele „lacune” cel mai probabil intenționate),
ționate), FISA permite, de
asemenea, ca guvernul să colecteze și informații cu privire la
persoanele cu care interacționează
ționează respectivele „ținte”, inclusiv
cetățeni americani. Cu alte cuvinte, USA Liberty Act oferă
americanilor exact opusul „libertăţii” pentru că în realitate
această lege încalcă în mod flagrant libertăţile garantate de cel
de-al Patrulea Amendament al Constituției.
ției. În schimb, scopul
real al legii este mai degrabă acela de a autoriza şi de a crea
breşe suplimentare pentru Secţiunea 702 a legii Foreign
Intelligence Surveillance Act (FISA), care a expirat în 31
decembrie 2017.
Reînnoirea
ea legii a fost semnată pentru o perioadă de șase ani.
Noua formă a introdus modificări minime față
fa de vechiul
program al Agenției
ției de Securitate Națională (NSA), chiar dacă
Trump s-a lăudat că „nu este aceeași
și lege FISA care a fost
folosită atât de abuziv în timpul alegerilor”. Ce e mai rău este
că NSA poate colecta acum informații
ții chiar dacă cei vizați nu
sunt ținta vreunei investigații în sine, și NSA poate face asta
fără mandat. După cum a relatat agenția Reuters
Reuters, în programul
de supraveghere a cetățenilor
țenilor sunt incluse toate tipurile de
canale de comunicație, de la telefoane și e-mailuri
mailuri până la
utilizarea rețelelor Facebook sau Google.
țenilor continuă
Supravegherea în masă a cetățenilor
Înainte de semnarea de către Trump, proiectul de lege USA
Liberty Act a fost adoptat de Comisia Judiciară a Camerei
Reprezentanţilor cu 27 de voturi la 8 şi, după cu
cum a precizat
congresmanul Justin Amash, toţi susţinătorii confidenţialităţii şi
intimităţii ar trebui să fie îngrijoraţi în ceea ce priveşte sprijinul
copleşitor pe care îl primeşte această lege din partea
Congresului SUA.
„Comisia a adoptat Liberty Act cu 27 de voturi la 8. Legea
permite guvernului să ne percheziţioneze datele private fără a
avea mandat, ceea ce reprezintă o încălcare a celui de
de-al 4-lea
Amendament”, a scris Amash pe Twitter.
„Există încă o lege, Freedom Act, care ne încalcă şi mai mult
drepturile sub pretextul că ni le protejează”, a mai precizat
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Justin Amash. Legea Freedom Act a fost adoptată în
circumstanţe similare în iunie 2015. Comisia Judiciară a
Camerei Reprezentanţilor a încercat să prezinte USA Freedom
Act ca o referinţă a succesului
lui său, pretinzând că legea „a pus
capăt colectării masive de date, a protejat libertăţile civile şi
securitatea naţională, a oferit o monitorizare şi transparenţă
mai mare asupra instrumentelor esenţiale pentru securitatea
noastră naţională”.
Totuşi, website-ul The Free Thought Project a susţinut în mai
2015 că legea USA Freedom Act de fapt nu pune capăt și nu
suspendă programul de înregistrare a convorbirilor telefonice, ci
pur şi simplu „cere companiilor telefonice să păstreze aceste
înregistrări”, solicitare
licitare care anterior era formulată de NSA. De
asemenea, legea a autorizat, pentru prima dată că „NSA, FBI şi
alte agenţii guvernamentale pot să colecţioneze cantităţi masive
de date de la milioane de cetăţeni americani care, potenţial,
respectă legea”. În
n plus, noua formă a legii a permis NSA să
colecteze „înregistrări ale discuţiilor purtate și prin telefoanele
mobile, nu doar prin cele fixe”.
Iar acum, iată că Congresul SUA a adoptat USA Liberty Act,
susţinând că acest proiect de lege va „îmbunătăţi protejarea
intimităţii americanilor”. Legea cere guvernului să aibă un
„obiectiv legitim privind securitatea naţională” înainte să
percheziţioneze baza de date a unei persoane. Dar, în acelaşi
timp, ceea ce nu clarifică legea este că, de fapt, nu abordează
problemele
roblemele legitime care există în ceea ce priveşte Secţiunea
702. De altfel, „obiectivul legitim privind securitatea naţională”
ar putea fi justificat prin aproape orice motiv pe care doreşte
agenţia să îl ofere, iar agenţii FBI vor avea nevoie doar de
autoritatea
oritatea de supraveghere pentru a percheziţiona metadatele
americanilor.
Cu câteva săptămâni înainte de vot, peste 40 de organizaţii,
inclusiv American Civil Liberties Union şi Freedom of the
Press Foundation, și-au
au unit eforturile şi au trimis o scrisoare
Comisiei Judiciare a Camerei Reprezentanţilor, condamnând
legea USA Liberty Act. Coaliţia a precizat că proiectul de lege
nu abordează temerile legate de faptul că guvernului i se
permite să „caute fără mandat informaţii despre persoane care
nu sunt ţinte ale Secţiunii 702, inclusiv cetăţeni şi rezidenţi
americani”.
O analiză legislativă făcută de Electronic Freedom Foundation
a subliniat că USA Liberty Act „nu instituie măsuri adecvate de
transparenţă şi monitorizare” și nu abordează semnificația
„utilizării
rii abuzive a secretelor de stat, care a fost invocată
pentru a justifica supravegherea în masă”. Și, cel mai
important, legea „nu va reduce practicile NSA de a colecta date
despre oameni nevinovaţi”.
Controversele din jurul USA Liberty Act nu sunt ceva nou în
America. Discuțiile
țiile au apărut după atentatele din septembrie
2001, când, pe fondul inducerii prin propagandă a unei stări de
frică, guvernul a început să folosească obsesiv cuvinte sonore
precum „freedom” şi „liberty”. Administraţia SUA a folosit
mass-media
media mainstream pentru a politiza orice eveniment
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tragic. A fost astfel introdusă legea frumos denumită USA
Patriot Act, care chipurile proteja cetățenii,
țenii, dar care de fapt a
avut scopul de a convinge publicul american că trebuie să
renunţe la libertăţile sale pentru a-ii fi asigurată securitatea.

Tulburări ale organismului uman, cauzate
de sindromul WIFI
Marinela CORCIU
Specialiștii
știi au descoperit un nou sindrom care poate
afecta sănătatea umană. Este vorba despre sindromul WIFI
care reprezintă sensibilitatea electromagnetică pe care unii
oameni o pot avea în prezența
ța aparatelor electronice,
potrivit Hot News.

S

rganismului uman,
indromul WIFI include o tulburare a organismului
redată de simptome precum: iritații
ții dermatologice,
furnicături, senzații
ții de arsură, dar și simptome
neurastenice și vegetative, precum oboseală, dificultăți de
concentrare, amețeală,
țeală, greață, palpitații cardiace și tulburări
digestive. Toate aceastea apar în prezența
ța aparatelor electronice

limitează utilizarea celularelor de către copii. Teancuri întregi
de studii ştiinţifice publicate
cate de universită
universități de frunte şi institute
de cercetare, toate duc la aceeaşi concluzie. Utilizarea
celularelor duce la scăderea densităţii oaselor, aritmii cardiace şi
cancer la creier, asta pentru a enumera doar câteva dintre cele
mai periculoase efecte secundare, cu toate că există multe altele.
Un telefon mobil este doar atât de bun pe cât este semnalul său.
Dacă nu are nicio linie de semnal, nu poți
po să vorbeşti la el.
Toate telefoanele celulare sunt dependente de aflarea în raza de
acoperire a unui anumit
numit turn GSM. Dacă telefonul mobil poate
recepţiona semnalul emis de acel turn, este evident că şi
posesorul telefonului se va afla în acel câmp electromagnetic.
Puterea unui telefon este măsurată în Hertzi. Un herţ este
unitatea de măsură pentru frecvenţa
ţa undei electromagnetice.
Pentru a înţelege pericolele pe care le înfruntăm, este necesară o
înţelegere sumară a fiziologiei umane. Organismul uman este o
sui-generis maşină electrică autonomă. „Combustibilul” este
hrana pe care o consumăm, pe care organi
organismul nostru o
converteşte în electricitate. Când Morpheus a ţinut o baterie în
faţa lui Neo în filmul „Matrix”, nu glumea; noi suntem suigeneris baterii, la o analiză profundă.

Specialiștii
știi Organizației Mondiale a Sănătății confirma faptul că
aceste simptome, nu reprezintă un diagnostic medical în lipsa
dovezilor științifice necesare asocierii acestor simptome cu
expunerea subiecților
ților umani la frecvența electromagnetică. Tot
aceștia
știa susțin că simptomele pot fi simple reacții ale efectului
nocebo.

Ipoteză cutremurătoare.Tripleta
Tripleta malefică:
Celulare multe – Antene GSM nocive –
Instalația HAARP
Telefoanele mobile – Turnurile (releele,
le, antenele) GSM –
HAARP – O ameninţare EMF triplă
(EMF ‒ ElectroMagnetic Field = Câmp electromagnetic)
Telefoanele celulare

C

ând vine vorba despre multiplele și periculoasele efecte
secundare ale telefoanelor celulare, adevărul a ie
ieșit
demult la iveală.
ală. În ultima vreme a crescut
conştientizarea de către publicul larg a pericolelor prezentate de
telefonia mobilă. Naţiuni din întreaga lume au adoptat legi care
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Corpul uman funcţionează cel mai bine în jurul frecvenţei de 10
herţi. Observaţi
vaţi în figura de mai sus, în partea stângă, silueta
unei persoane. Aceasta este așezată
șezată în partea graficului în care
este reprezentată zona noastră naturală şi sigură de frecvențe.
frecven
Cele câteva sute de milioane de celule ale trupului nostru au
fiecare propriul
riul lor câmp electromagnetic. Cheia menţinerii
sănătăţii este menţinerea delicatului echilibru al acestor câmpuri
electromagnetice.
Cancerul este de fapt o mutaţie apărută la nivelul celulelor. O
perturbare a câmpului electromagnetic (o deviere de la
frecvenţa
venţa de echilibru de 10 herţi) la nivel celular provoacă o
perturbare a funcţionării normale a celulei, ducând la o
funcţionare defectuoasă urmată de mutaţii care în final pot
degenera în cancer. Destul de simplu. Desigur, există o
multitudine de alte aspecte,
ecte, dar în acest articol pe propunem
doar o viziune de ansamblu, ceea ce, bineîn
bineînțeles, nu schimbă
ipoteza generală.
Înainte de Marconi și aparatul de radio, înainte de a exista vreun
câmp electromagnetic care să nu fie parte integrantă a
autonomului recipient
pient al vieţii numit pământ, fiinţele umane se
aflau în armonie deplină cu câmpurile electromagnetice ale
planetei. Prin introducerea radioului trupurile noastre au fost
supuse frecvenţelor electromagnetice specifice induse în mod
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artificial. Undele radio nu sunt însă atât de dăunătoare întrucât
operează relativ aproape de echilibrul nostru armonios cu
natura. Dar aici este cheia înțelegerii: cu cât frecvenţa este mai
mare, și deci mai îndepărtată de cei 10 herţi, cu atât mai multă
distrugere va provoca asupra celulelor noastre.

cazul becurilor electrice. În timp ce becurile incandescente
obișnuite utilizează între 40 si 100 de waţi, becurile fluorescente
(popular neon) produc aceeaşi cantitate de lumină utilizând doar
între 5 şi 30 de waţi. Deci putere mai mică înseamnă mai puţină
electricitate consumată pentru a produce acelaşi efect.

Pentru a înţelege cât de devastatoare sunt efectele radiaţiei
telefoanelor celulare, priviți cu atenție aceste date: noi operăm
la 10 herţi. 1000 de herţi = 1 kiloherţ. 1000 de kiloherţi = 1
megaherţ. Frecvenţa medie emisă de telefoanele mobile este de
1900 megaherţi, existând o tendinţă a pieţei de trecere către
telefoane (există deja în uz) care funcţionează la 2500
megaherţi. (Este vorba despre standardul GSM din SUA pe
1900 MHz. În Europa s-au folosit standardele de 900 şi 1800
MHz. Cu toate acestea, noile tehnologii 3G, 4G şi altele,
funcţionează pe frecvenţe chiar mai mari.)

În cele ce urmează vom intra în amănuntele acestei nefaste
conspiraţii. Nu este vorba de o așa-zisă „teorie” a conspiraţiei,
întrucât datele prezentate aici pot fi validate din nenumărate
surse
credibile.
Vreți să descoperiți adevărul în mod empiric? Mergeţi la cel
mai apropiat turn GSM şi căutaţi o cutie metalică cu cabluri
groase care ies din ea şi urcă şerpuind către mulţimea de antene
din turnul GSM. Este vorba de un transformator electric de
putere, pe care aproape toate turnurile GSM îl au la bază. Un
transformator este proiectat pentru a mări puterea de ieşire (sau
waţii). Transformatoarele sunt ataşate la turnurile GSM pentru a
mări puterea de ieşire a acestora. În acest caz, întrebarea de
10.000 de dolari este: „De ce au nevoie turnurile GSM de atâta
putere?”. Pentru a putea face o comparaţie în privinţa puterii
utilizate de acestea, luaţi în considerare aspectele pe care le vom
prezenta în continuare.

Practic, suntem bombardați 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână
cu câmpuri şi radiaţii electromagnetice de mii de ori mai
puternice decât poate suporta în mod normal trupul uman.
Incapacitatea noastră de a face faţă acestui atac violent se
manifestă sub formă de stress, tulburări de somn, nou-născuți cu
malformații, cancer şi Alzheimer.
Suntem eliminaţi unul câte unul în linişte, iar noi plătim factura
pentru aceasta. Plătind factura la celular, pur şi simplu asigurăm
continuitatea unui produs care ucide şi va ucide milioane şi
milioane de oameni. Va urma un val de tumori cerebrale care va
decima o parte din populaţie. Acum 60 de ani rata autismului
era de 1:50.000. În ziua de azi este de 1:50. Vaccinurile sunt
principala cauză a autismului, dar turnurile GSM şi scăldarea
noastră permanentă în câmpuri electromagnetice puternice au cu
siguranţă un rol.
Dacă până acum nu ați aflat de pericolele asociate telefoanelor
celulare, înseamnă fie că nu vreți să ştiți (disonanţă cognitivă),
deoarece refuzați să credeți că ceva atât de groaznic se poate
petrece, sau pur şi simplu ați ales să jucați ruleta rusească cu
cancerul şi să vă asigurați o moarte prematură de dragul
conectivităţii, a capacităţii de a găsi pe oricine şi a putea fi găsit
de oricine, oricând, oriunde. Oricare dintre aceste variante este
o alternativă greşită.

Turnurile GSM
Turnurile GSM operează în waţi. Un watt este definiţia standard
a unei unităţi de putere. Un exemplu despre cum puterea
exprimată în waţi reflectă cantitatea de electricitate utilizată este
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Un semnal wireless de la un router standard are 20 de miliwaţi
şi poate fi recepţionat la câteva blocuri distanţă, trecând chiar şi
prin pereţi. Un telefon celular standard emite cu o putere de 300
de miliwaţi. Definite în sens larg ca celule care operează la 30
de waţi, un „nod” sau un turn celular perfect capabil ar trebui să
fie echipat cu un transmiţător de 30 de waţi. Aici vor interveni
agenţii plătiţi şi cei care împrăştie dezinformarea, trâmbițând
resturi de ştiinţă care să contrazică faptul că transformatoarele
care pompează sute de mii de waţi, dacă ar fi folosite în acest
scop, nu doar că ar prăji toate telefoanele celulare, dar destul de
probabil (din cauza faptului că stăm destul de aproape de
acestea), ar cauza şi o grămadă de simptome fizice delicatei
noastre structuri ce are la bază o schemă electrică proiectată să
funcţioneze la 10 herţi. Din moment ce așa stau lucrurile,
parcurgând întregul raționament, ne punem din nou întrebarea
de ce este nevoie de atâta putere când doar o fracțiune
infinitezimală din aceasta ar putea crea efectul dorit?
Luaţi în considerare de asemenea că un walkie-talkie ieftin se
poate conecta cu „colegul” său la 3 kilometri distanţă şi asta
doar la o zecime de milionime (0,0000001%) din puterea de
emisie a unui telefon celular. Luaţi în considerare de asemenea
faptul că postul de radio WLS din Chicago emite cu
impresionanta putere de 50.000 waţi şi poate fi recepţionat la
1600 km depărtare cu un radioreceptor de calitate mediocră. În
medie un turn GSM din SUA emite cu o putere cuprinsă între
100.000 şi 500.000 de waţi. Aşa cum am demonstrat în
exemplele concrete din acest articol, dacă 30 de waţi ar fi
suficienţi, de ce avem turnuri GSM care emit la o putere de
jumătate de milion de waţi?
Este nevoie de atâta putere? Nu, nu este. Destul de recent, în
2013, în Mexic erau doar câteva turnuri GSM, cu toate că
recepţia pe telefoanele celulare era la fel de bună ca în SUA. A
nu se confunda cu acoperirea tuturor zonelor. Această acoperire
era realizată în Mexic prin antene mici, de mică putere, agăţate
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de clădiri sau montate pe acoperişul acestora. Fără turnuri. Fără
transformatoare. O priză standard de perete asigura suficientă
putere pentru a menţine un semnal de aceeaşi claritate ca şi cel
din SUA. Dacă o antenă minusculă este suficientă pentru
această sarcină, de ce există turnuri din acestea peste tot?
Oare pentru că noi avem mai multe telefoane celulare decât ei şi
de aceea avem nevoie de mai multe turnuri, mai mari şi mai
puternice? Nu. Procentul de telefoane celulare raportat la
populaţie este acelaşi.
Este posibil să existe alt motiv apărut ulterior, mai presus şi
dincolo de asigurarea unui semnal puternic, pentru a echipa
aceste turnuri cu emiţătoare de jumătate de milion de waţi?
Bineînţeles că da. De fapt există chiar mai multe motive.
Așa cum spunem la începutul acestui articol, organismul uman
este o unitate electrică autonomă. Creierul uman este un
computer biologic, şi ca orice computer are, la modul global, o
frecvenţă specifică în jurul căreia este centrată întreaga sa
activitate. Creierul are, în realitate, mai multe frecvenţe
specifice, care interacţionează una cu cealaltă şi servesc diferite
scopuri pentru funcţiile biologice, în timp ce microprocesorul
unui calculator de birou are doar o singură frecvenţă cu care
trebuie să se sincronizeze totul. Spre deosebire de acesta,
cortexul dumneavoastră vizual ar putea opera la o altă frecvenţă
decât partea din creier care controlează ritmul cardiac, iar
sentimentele şi gândurile corespund altei frecvenţe. Deoarece
creierul desfășoară multiple activități în paralel, poate lucra la
frecvenţe mult mai mici decât cele care ar fi necesare pentru un
microprocesor de calculator, iar aceste frecvenţe se află în
domeniul frecvenţelor ELF – Extended Low Frequency –
frecvenţe extra joase.
Deoarece creierul uman operează cu ajutorul frecvenţelor, este
susceptibil la manipulare prin mijloace electromagnetice.
Diferitele stări psihice, mentale se traduc prin frecvenţe
specifice, astfel că este posibil ca prin mijloace electronice
oamenii să fie forţaţi să se relaxeze când ar trebui să se
mobilizeze, să râdă când ar trebui să se îngrozească, să fie loiali
când ar trebui să se revolte!
Manipularea emoțiilor noastre în această manieră nu se poate
obține decât prin emisii de radiație electromagnetică de foarte
mare putere, dar acordate și direcționate extrem de precis. La fel
ca în filmul SF din 1988 „They Live” („Ei trăiesc”), mijloacele
sunt deja amplasate şi utilizate împotriva noastră pentru a ne
face să fim supuşi şi să nu gândim independent.
Una dintre funcţiile secrete ale turnurilor GSM este modificarea
vremii. Însăşi actul de a sugera aşa ceva te va expune atacurilor
și încercărilor furibunde de a fi ridiculizat. Ştii că ai atins un
punct sensibil atunci când apar din senin agenţii plătiţi şi
dezinformatorii pentru a dezorienta cititorii, pentru a te
discredita şi în cele din urmă pentru a nega orice fel de
informaţii ai încerca să dezvălui.
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Aşa cum noi înşine avem o natură electrică, aşa este şi
atmosfera. Fulgerul este o dovadă concludentă în acest sens. De
fapt, tot ceea ce ne înconjoară funcţionează pe bază de frecvenţe
electromagnetice. Noi, fiinţele umane, fără a fi ajutate de
aparatură ştiinţifică, experimentăm doar o parte minusculă
(aproximativ 4%) din întregul spectru al frecvenţelor
electromagnetice. Acționând într-un anumit mod, frecvenţele
specifice din atmosferă pot fi influențate, prin intermediul
impulsurilor de energie dirijată, creând tornade, cutremure,
manipularea tiparelor vremii şi multe altele. Aparent
inofensivele noastre turnuri GSM funcţionează ca staţii de relee
care transmit impulsurile de energie în direcţia dorită.
Vă întrebaţi cum de un turn GSM poate genera un câmp
electromagnetic suficient de puternic pentru a influenţa tiparele
vremii, pentru a cauza cutremure şi a porni uragane? Estimativ,
în SUA sunt aproximativ 270.000 de turnuri GSM (şi apar şi
mai multe zilnic). Să fim generoşi si să considerăm că 170.000
dintre acestea nu sunt nimic altceva decât ceea ce se pretinde că
ar fi – nişte nevinovate turnuri GSM. Rămân totuşi 100.000 de
turnuri GSM cu o putere estimată de 150.000 de waţi fiecare.
100.000 x 150.000 ne dau puterea uluitoare de 15 miliarde de
waţi. Când aceştia sunt dirijaţi şi sincronizaţi către un scop
specific, devine destul de evident că este vorba de o energie
imensă ce poate pregăti orice fel de condiţii meteo se dorește.
Pentru a înţelege cât de multă putere reprezintă cea generată de
turnurile GSM, menționăm că rețeaua HAARP din Alaska are
doar 100 de milioane de waţi, o putere neînsemnată prin
comparaţie, dar care este capabilă să genereze dezastre meteo
de amploare. Unitatea HAARP din SUA este doar una dintre
cele 8-10 unităţi similare amplasate în întreaga lume. Războiul
ce recurge la arme cu pulsuri de energie nu se întâlnește doar în
filmele „Star Trek”, ci are loc aici şi acum!
Cum putem fi 100% siguri că turnurile GSM nu au nevoie de
150.000 - 500.000 de waţi pentru a asigura un semnal clar către
acei mici dar cauzatori de cancer prieteni de buzunar? Pentru
cei care încă se îndoiesc de lipsa turnurilor GSM în Mexic, în
ciuda faptului că recepţia pe telefoanele mobile este foarte bună,
să ne îndreptăm atenția către reţelele 3G din Australia. Cu
putere de emisie de sub 3 waţi, când sunt transmise prin antene
foarte directive, semnalele acestora se pot recepţiona la 3 km, în
acest fel justificându-se distanţa de 6 km dintre două noduri
(turnuri) GSM. Cu 10 noduri per turn, aceasta echivalează cu o
putere radiantă totală de 30 de waţi, care este mai mult decât
suficientă pentru a penetra orice material şi a asigura o
acoperire excelentă.
Pentru a stabili că 30 de waţi per turn, cu turnurile distanţate la
6 km unul de celălalt, asigură suficientă putere pentru a penetra
orice în afară de unitatea subterană de securitate pentru
Continuitatea Guvernului (CG) amplasată în munţii Cheyenne
(să o numim ascunzătoarea globaliştilor), o întrebare logică ar fi
următoarea: dacă doar 30 de waţi sunt necesari pentru a
transmite semnalul, iar panourile solare pot genera şi stoca
suficientă energie pentru a face faţă acestor cereri, de ce avem
acele transformatoare uriaşe? Puţină matematică de bază ne va
ajuta să înţelegem cât de ieftin ar putea fi un turn GSM real.
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Având în vedere că energia solară costă aproximativ 3 dolari
per watt aceasta incluzând invertoarele, panourile solare şi
bateriile de back-up, poţi echipa un turn GSM cu 10 noduri cu o
alimentare solară de 1000 de waţi cu costuri doar de 3.000 de
dolari şi nu va mai trebui să îţi faci niciodată griji în privinţa
instalării unui transformator. Dacă emiţi cu 30 de waţi, vei
consuma cel puţin 45, din cauza pierderilor. De asemenea,
echipamentele vor consuma ceva energie, dar aceasta nu va
depăşi 100 de waţi. Deci nevoile reale de energie ale unui turn
GSM ar fi de 150 de waţi. Un aranjament de echipamente solare
care să furnizeze 1.000 de waţi ar face faţă acestei cereri fără a
fi suprasolicitat. Cu o putere mică ce asigură o alimentare de
înaltă tensiune către turnul GSM pentru a putea obţine cei
300.000 de waţi HAARP şi a nu se prăji fără un transformator,
se confirmă cu şi mai mare siguranţă că un transformator nu
este necesar. Dacă transmisia celulară ar fi fost unicul scop,
utilizarea panourilor solare ar fi avut o foarte mare justificare
economică.
Ceva este foarte putred în Danemarca. Un turn înalt de 45 de
metri costă între 100.000 şi 300.000 de dolari per bucată cu
costuri adiţionale de închiriere a terenului. Chiriile variază între
100 de dolari (pentru fraierii care vor să fie iradiaţi în
permanenţă primind în schimb 8,33 dolari pe lună) şi 156.000
de dolari pe an.
Putere – 1000 de waţi, ceea ce depăşeşte de 9 ori cerinţele de
putere – 2.499,65 dolari. Stâlpul nu este inclus. Dar în realitate
(în Mexic) o antenă de 20 cm racordată la o priză de perete
satisface cerinţele. Deci, de ce avem stâlpii înalţi de 45-60 de
metri? Costurile actuale din SUA – până la 300.000 de dolari
doar pentru stâlp! Adăugaţi transformatoarele care costă mii de
dolari pe an şi costurile reţelei de energie necesară pentru
menţinerea acestora în stare de funcţionare. Cum se explică
aceasta, în condițiile în care corporaţiile au drept unic scop
profitul? Fac excepție situațiile în care sunt dispuse să facă
anumite eforturi pentru realizarea unui scop secret...
O întrebare de bun simţ este următoarea: dacă turnurile GSM
sunt atât de periculoase, atunci de ce cei 1% responsabili de
starea de lucruri actuală s-ar supune de bună voie câmpurilor
electromagnetice? Răspunsul? Nu o fac.

Acesta este coridorul în care se află banii (este o generalizare
dar destul de precisă).
Pe hartă, de acolo de unde scrie St. Louis şi până în Clayton şi
Creve Cœur, și chiar dincolo de acestea, este zona în care
locuiesc cei 1%. Este un fapt, pe care vi-l poate confirma orice
localnic.

Acum să ne uităm la amplasarea turnurilor GSM în St. Louis:
după cum puteți observa, în mod misterios, Creve Coeur,
Chesterfield şi Town & Country sunt aproape lipsite de turnuri
GSM. Zona Town & Country este clasată pe locul 80 între
zonele din SUA cu cele mai mari venituri pe cap de locuitor.
Coincidenţă? Nu prea...
Dacă aveți impresia că acea mare zonă verde din St. Louis,
lipsită de turnuri GSM, este o întâmplare, faceţi acelaşi
exerciţiu şi pentru alte principale zone metropolitane – este la
fel peste tot. Chiar şi numai acest fapt confirmă pericolele
turnurilor GSM. Dacă cei 1% nu vor să aibă nimic de-a face cu
ele, atunci cu siguranţă nici noi nu ar trebui.
HAARP

Programul de cercetare activă aurorală cu ajutorul frecvenţelor
înalte, sau prescurtat HAARP, din Alaska, este deja
binecunoscut. Faptul că HAARP este o metodă de a controla
vremea nu este un secret, ci este o funcţie a instalației, făcută
publică de guvernul american.
Să alegem un oraş cunoscut cum ar fi St Louis din Missouri.
Este cunoscut şi dovedit faptul că există o concentrare, o „bandă
a bogăţiei” care plecă din centrul oraşului, chiar de lângă
cartierul Clayton, şi merge până în vestul districtului St. Louis.
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Această unitate de înaltă tehnologie, care este operată de marina
SUA, forţele aeriene şi multe universităţi, este un transmiţător
extrem de puternic care (spus într-un mod foarte simplist)
direcţionează fascicule intense de energie în ionosferă în scopul
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influenţării curenţilor atmosferici, pentru a provoca ploaie sau
secetă, valuri tsunami, uragane, precum şi în alte scopuri.
Aceasta înseamnă în cele din urmă „coacerea” ionosferei. Și
totuși, raza de acţiune a HAARP este limitată de curbura
pământului.

denumit un „grafic al căderii de apă”. Pe axa verticală avem
frecvențele cuprinse între unu și 30 de megaherți.

Aici trebuie să intre în acţiune turnurile GSM. Turnurile GSM
pot fi exploatate la puterea lor permiţând trimiterea de rafale de
energie concentrate pe arii geografice restrânse. Semnalul poate
fi transmis dintr-un turn în altul până când în final îşi atinge
ţinta.
Există un munte de date în sprijinul afirmațiilor că HAARP şi
turnurile GSM au fost în spatele următoarelor evenimente
recente.
Seceta din California

Prin chemtrails şi manipulare ionosferică, guvernul a provocat
în mod artificial seceta din California. Combinaţi lipsa apei
provenită din ninsorile de pe munte cu expresia „apa este noul
ţiţei”. Sună de parcă filmul Omul Omega va sosi în curând la un
cinematograf de lângă noi. În timp ce această uriaşă secetă a
afectat întreaga populație creând haos în vieţile oamenilor, în
agricultură şi afectând economia naţională a Statelor Unite,
familia Bush a cumpărat în secret pământ despre care ştia că are
apă în subteran. Compania Nestle a făcut acelaşi lucru, apoi a
îmbuteliat apa cerând preţuri exorbitante pentru o resursă
naturală a pământului. Când una din părţi controlează sursa,
crează mai întâi cerere, apoi oferă soluţia. Cei care nu au acces
la sursă sunt la mila celor care controlează sursa. Dimensiunile
răului arătat de aceşti bogaţi lipsiţi de suflet sunt aproape
inimaginabile. Dar, încă o dată, adevărul se dovedește a fi chiar
mai straniu decât ficţiunea. Actul de a bea apă de la chiuveta din
bucătărie nu este o soluţie pentru a supraviețui, aceasta fiind
„îmbogățită” cu fluoruri, care sunt dovedite ca fiind
neurotoxine.

Graficul de deasupra reprezintă activitatea HAARP când se
formează depresiunea tropicală de grad 12 din care s-a dezvoltat
ulterior uraganul Katrina. Observați lipsa „sloturilor” la
intersecţia dintre verticala 5 şi orizontala 2.
Comparaţi cu graficul de mai jos când Katrina loveşte New
Orleans-ul.

Dacă HAARP ar fi fost inactiv în acest interval de timp (de la
08.22 până la 08.30) nu am fi avut nimic de discutat aici. Dar…
aceste grafice provin chiar de pe site-ul HAARP. În zilele
noastre răul este pe faţă şi mândru de el însuşi.
Tsunami-ul din Japonia
Tsunami-ul care a distrus centrala nucleară de la Fukushima a
fost un eveniment teribil, care a reverberat în întreaga
comunitate internaţională. O teorie foarte credibilă care a fost
enunțată la acea vreme este aceea că prin intermediul rețelei
HAARP, un flux de energie a fost direcţionat în ocean de-a
lungul unei falii de separaţie a plăcilor tectonice, provocând un
cutremur submarin care a condus la formarea tsunami-ului.
După cum se știe, una dintre capacităţile HAARP este de a
direcţiona energia într-un anumit punct.

Uraganul Katrina
Unitatea HAARP a fost foarte activă în săptămânile dinaintea,
din timpul şi la scurt timp după ce Katrina a devenit un uragan,
dezvoltat din ceea ce inițial a fost catalogat drept o depresiune
tropicală de gradul 12. Zonele colorate care seamănă cu nişte
clape de pian sunt reprezentările vizuale ale activităţii HAARP
în aria geografică în care Katrina a fost activ. Acesta este
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Ar mai putea fi date multe alte exemple. Toate informaţiile din
acest articol sunt disponibile online. Niciuna dintre ele nu este
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vreun secret. Nu credeţi? Cercetaţi sursele dacă încă mai aveţi
îndoieli.
De ce SUA, în mod evident ţara cea mai avansată din punct de
vedere ştiinţific (după oamenii de ştiinţă), rămâne în urma unor
naţiuni prietene despre care se spune că sunt mai puţin
dezvoltate, când vine vorba despre cunoştinţele publicului larg
cu privire la pericolelee utilizării telefoanelor celulare? De ce
această tăcere? De ce companii precum Sprint sau AT&T
promovează utilizarea telefoanelor celulare de către copii, ştiind
foarte bine că la copii craniul şi periostul nu sunt încă complet
dezvoltate, ceea ce amplifică
că pericolul supunerii la frecvenţe
radio.
Răspunsul la aceste întrebări, oricât ar fi de greu de digerat, este
că telefoanele celulare, turnurile GSM şi HAARP sunt
proiectate pentru a semăna moarte. Practic: pune la punct o
campanie de marketing atrăgătoare, bag-oo cu forţa în conştiinţa
publică şi ne vom trezi cu proşti care să aştepte răsăritul
soarelui în faţa magazinelor pentru „noua generaţie” de telefon.
Este destul de pavlovian… şi trist.
O catastrofă medicală este creată chiar acum! Este un tsunami
metaforic la orizont, ţintit către şi format din copiii de azi, copii
dintre care doar un procent mai mic vor deveni adulţii de mâine.
Când vor avea între 20-30
30 de ani, un procentaj monstruos din
copiii noştri vor dezvolta tumori şi leziuni craniene, boli ale
măduvei osoase, degradarea intelectului şi multe alte boli
îngrozitoare.
Cine trebuie învinuit pentru toate acestea? Companiile de
telefonie? Cu siguranţă!
Părinţii? Desigur! Constrânşi între presiunile create de ceilalţi
copii, comoditate, disonanţă cognitivă, o apatie indusă de mass
massmedia (prin intermediul turnurilor GSM – ce ironie) şi campanii
de marketing super atrăgătoare, majoritatea părinţilor şi a
oamenilor în general continuă să utilizeze telefoanele mobile. În
esenţă suntem precum vacile dinn desenul animat „Far Side”
(„Latura îndepărtată”). Imaginaţi-vă
vă o coadă alcătuită din vaci
care se îndreaptă către o clădire pe care scrie „abator”. O vacă
se apropie de o alta doar pentru a o auzi pe aceasta din urmă
zicând: „Hei, nu vă împingeţi!”.
Este o nebunie curată să finanţezi în continuare aceste companii
ştiind foarte bine că ceea ce fac ne provoacă atât cancer cât şi o
grămadă de alte afecţiuni. Unii îşi pot aminti că pământul a
continuat să se rotească în jurul Soarelui şi viaţa să existe, fără
telefoane mobile, şi asta timp de vreo 6000 şi ceva de ani. Cum
am putut „evolua” în fricoşi care nu îndrăznesc să părăsească
locuinţa fără a avea telefonul mobil la ei? Pasul decisiv necesită
curaj: reziliați-vă contractul și aruncați la gunoi telefonul mobil.
Este cu adevărat o chestiune de viaţă şi de moarte!
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Utilizarea
izarea telefonului mobil târziu în
noapte crește
ște riscul de depresie
A dormi chiar și cu puțină lumină în cameră pe timpul
nopții
ții poate accentua depresia, se arată într-un
într
nou studiu
publicat în Jurnalul American de Epidemiologie.

A

proximativ 1000 de japonezi au fost studiați
studia pe
parcursul a 2 ani de zile și s-a
s constatat că cei care
dormeau cu surse de lumină aprinse, inclusiv lumânări,
au avut o creștere
ștere a depresiei cu până la 60-65%.
60
Studiul pare să
prezinte o corelație
ție între ritmurile circadiene,
circadiene expunerea la
lumină și depresia. Lipsa de somn sau un somn incorect, poate
duce la o gamă largă de probleme de sănătate, inclusiv depresie,
creștere în greutate și chiar cancer.
Depresia clinică este o stare mentală de triste
tristețe/amărăciune care
persistă pee perioade îndelungate. Simptome care durează mai
mult de două săptămâni și de o severitate care începe să
împiedice desfășurarea
șurarea normală a activităților zilnice, deja
semnifică depresie clinică. Se estimează că în anul 2020
depresia va deveni a doua problemă
emă de sănătate la nivel
mondial, după afecțiunile
țiunile cardiovasculare. În prezent, boala
afectează aproximativ 121 milioane de oameni pe glob. În
România, a fost depistată o creștere
ștere semnificativă a episoadelor
depresive majore odată cu vârsta, de la 2,1% la 2,6%, pentru
categoria 18-49 ani, și de la 4,4% la 5,2 % peste 50 de ani, cu
un ritm de creștere
ștere de 1,2 puncte procentuale pentru fiecare
grupă de vârstă 50-64 ani și peste 65 de ani.
Depresia face parte din cele mai frecvente tulburări psihice care
afectează
ază un segment tot mai mare al populației
popula
la nivel
mondial și, de cele mai multe ori, este factorul principal al
sinuciderilor. La nivel global, se estimează că depresia afecta
aproximativ 121 de milioane de oameni în 2011. În Europa se
estimează că 50 de milioane de persoane suferă de această
boală.

Surse:
1. http://www.medicaldaily.com/cell-phones-and-cancer-2-studies-provide-new-evidence
evidence-possible-link249317
2. http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2015/01/06/cell-phone-use-brain
brain-cancer-risk.aspx
3. Electromagnetichealth.org
4. https://www.pathophysiologyjournal.com/article/S0928-4680%2814%2900064
4680%2814%2900064-9/abstract
5. https://www.thestar.com.my/business/business-news/2014/11/12/are-mobile-phones
phones-linked-with-brain-
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Proiectul Majestic 12 – prezența
prezen
extraterestră pe Terra
Unul dintre subiectele care îi incită pe ufologi şi îi
divizează în tabere este existenţa unui grup misterios şi
ultrasecret, numit Majestic 12 (sau MJ-12),
12), singurul care ar
avea acces la toate secretele privind prezenţa extraterestră
pe Pământ.
n iulie 2013, ufologul Grant Cameron a publicat rezultatele
cercetărilor sale pe această temă. 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 a generat un val uria
uriaș de interes
privind fenomenul OZN și civilizațiile extraterestre. La câteva
zile după lansarea cărţii, Moore a fost contactat de câ
câțiva agenți
din structurile de informaţii ale SUA, care au început să
să-i
povestească despre grupul super-secret
secret MJ
MJ-12. Conform
agenților,
ților, grupul ar fi fost înfiinţat de către preşedintele Harry
Truman în scopul de a gestiona secretul prezenţei
rezenţei extraterestre
pe Pământ. Moore a primit inițial
țial informaţii de la Richard Doty,
sergent U.S. Air Force (USAF), apoi de la un agent CIA care ssa prezentat cu numele de cod Falcon. Mai târziu, Moore a
primit și alte informaţii esențiale, din multe alte
te surse. Se pare
că unele dintre aceste surse ar fi fost chiar ex-directori
directori ai CIA.

Î

aceste tematici au reprezentat cel mai probabil o scurgere
intenționată
ționată de date, parţial adevărate şi parţial false, autorizată
chiar de către MJ-12.
12. Strategia pare mai degrabă menită să
decredibilizeze subiectul referitor la modul în care problema
farfuriilor zburătoare este tratată de către Casa Albă. Grant
Cameron crede că multe dintre documentele referitoare la
Roswell sunt false pentru că, de exemplu, acestea nu
menționează
ționează niciun fel de date privind existenţa unui
extraterestru viu recuperat după acel incident, fapt pe care alte
probe credibile îl susțin
țin cu putere. Cameron este de părere că
documentele nu spun întregul adevăr pen
pentru a evita încălcarea
legii prin dezvăluirea unor informaţii clasificate. Un alt motiv ar
putea fi, spune Cameron, acela de a proteja programul general
privind investigarea fenomenului OZN.
Co-autorul
autorul cărţii, T. Scott Crain, descrie că a identificat o
femeie care în 1979 făcea parte dintr-oo echipă de declasificare a
documentelor din USAF, în Okinawa, Japonia. În timpul
activităţii sale, aceasta a dat peste o serie de înscrisuri care,
chiar dacă nu erau identice cu cele ale MJ
MJ-12, păreau să conţină
acelaşi material de fond. Similitudinile erau frapante și, în plus,
conțineau
țineau anumite de detalii care ll-au făcut pe Crain să
conchidă că documentele erau originale de o uriașă
uria importanță,
scăpate cumva în traseul de declasificare. Concluzia lui Crain
este susținută
tă de faptul că femeia respectivă a fost hărţuită și
amenințată să-și
și țină gura încă de când a fost lansată prima
ediţie a cărţii lui Cameron și Crain, în 1991.
Confirmări din partea unor oficiali
În 1987, la doar câteva zile după ce Moore și Crain au făcut
publice documentele autentice ale MJ
MJ-12, fostul preşedinte al
Universităţii statului Pennsylvania, Eric E. Walker, a făcut o
declarație publică foarte interesantă: „Da, ştiu de MJ
MJ-12. Ştiu de
ei de 40 de ani. Dar cred că încercarea de a-i
a identifica este o
luptă cu morile de vânt!”.

Implicarea lui Moore în chestiunea MJ-12
12 a culminat în 1987
când, împreună cu alţi doi cercetători, pe nume Jamie Shandera
şi Stanton Friedman, a făcut publice o serie de
d documente
explozive. Aceste documente, clasificate ca „Strict Secret
Restricţionat”, reprezentau informări destinate preşedintelui
american Dwight Eisenhower din partea MJ-12,
12, grup despre
care Moore afirma că ar fi format din oameni de ştiinţă de nivel
înalt şi oficiali militari.
Împreună cu un alt investigator faimos, T. Scott Crain, Grant
Cameron a scris o carte intitulată „OZN--uri, MJ-12 şi
informatori ai guvernului” în care a arătat că există deja un
mare număr de dovezi în favoarea existenţei grupul
grupului Majestic12. Cameron precizează însă că cele mai multe dintre
documentele așa-zis
zis „oficiale” apărute în spa
spațiul public pe
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O altă declarație
ție notabilă a fost cea a generalului de patru stele
James Doolittle, care a confirmat și el existenţa grupului, dar a
spus
că
aceasta
este
tot
ce
poate
spune.
Și astronautul Edgar Mitchell, comandantul misiunii lunare
Appolo14, a declarat public că, pe baza surselor sale, grupul
MJ-12 există. La rândul său, generalul Arthur E. Exon, care în
1947 activa la baza militară Wright Field, unde au fost aduse
resturile navei care s-a prăbușit
șit la Roswell, a afirmat că șt
știa de
existenţa unei comisii de supervizare a subiectului OZN,
alcătuită în principal din ofiţeri de informaţii de nivel foarte
înalt.
În iulie 1989, Bob Oeschler a înregistrat o conversaţie cu Bobby
Ray Inman, fost director adjunct al CIA. Acesta a spus textual
că știa foarte bine despre „existenţa unui program de
îndoctrinare a publicului” cu privire la opinia generală care să
predomine despre OZN-uri.
uri. El a recunoscut că avusese chiar
„ceva experienţă” în punerea în aplicare a respectivului
program.
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O altă confirmare a existenţei MJ-12
12 a venit în anul 2005 de la
un arhivist de la Arhivele Naţionale din College Park,
Maryland, care, după o prelegere a lui Cameron în Eureka
Springs, Arkansas, i-aa spus acestuia că lucrase la declasificarea
unor documente guvernamentale
vernamentale înainte ca acestea să fie
„aranjate” și apoi date publicităţii. Un coleg al său, în timp ce
declasifica documente ale şefilor Statelor Majore Reunite, a
văzut documente purtând pe ele cât se poate de clar sigla MJ
MJ12.
Investigatorul Lee Graham
m a scris multe scrisori şi a depus zeci
de cereri, în numele legii libertăţii de informare (FOIA), pentru
a încerca să obțină documentele MJ-12.
12. În data de 24 mai 1990,
Serviciul de Investigaţii al Apărării (DIS) a răspuns la una
dintre cererile sale, trimiţându-ii câteva copii ale unor
documente cu sigla MJ-12,
12, având în partea de jos a fiecărei
pagini menţiunea „declasificat”. Graham nu a reuşit niciodată să
afle cine a făcut această declasificare, nici dacă documentele
erau autentice.
Un alt fapt interesant este că într-oo scrisoare din 1987, trimisă
de John Andrews bunului său prieten Ben Rich (preşedinte al
Lockheed Skunk Works), Andrews declara că ştie de mulţi ani
de MJ-12, „chiar dacă oficial grupul nu a existat”. De
asemenea, într-o discuţie cu Lee Graham,
raham, Andrews a afirmat că
auzise de MJ-12
12 încă de la începutul anului 1984, deci cu
aproape un an înainte ca investigatorii Moore şi Shandera să
primească într-oo scrisoare copii ale documentelor MJ
MJ-12.
De la lansarea cărţii lui Grant Cameron, în ianuari
ianuarie 2013, au
apărut alte două noi dovezi care contribuie la confirmarea
faptului că a existat un grup de control MJ-12.
MJ
Prima a venit printr-o declarație
ție a lui Jesse Marcel Jr., fiul
ofiţerului de informaţii de la Roswell Army Air Base, care a
istorisit detaliile
liile prăbuşirii acelui OZN. Jesse Marcel Jr. a făcut
o dezvăluire extraordinară la „Audierile Cetăţenilor privind
Dezvăluirea”, organizate în mai 2013. El a relatat sub jurământ
că în urmă cu câțiva
țiva ani fusese chemat la Washington DC
pentru o întâlnire într-oo cameră securizată din clădirea
Senatului. Invitația
ția fusese adresată de către Dick D’Amato, fost
consilier şef şi investigator-şef
şef al Comisiei de Credite a
Senatului, care printre altele cerceta și „zvonurile” finanţării
retroingineriei unor farfurii zburătoare.
burătoare. Se aflase deja că
operațiunile
țiunile se desfășurau la baza din Aria 51, fără aprobarea
Senatului. Surprinzător era că deși
și D’Amato avea o autorizare
de securitate de nivel „Top Secret” şi avea puterea unei citaţii
din partea Comisiei de Credite a Senatului,
tului, el nu a putut totuși
totu
obține
ține accesul la proiectele de retroinginerie deoarece acestea
erau controlate de o grupare impenetrabilă, plasată deasupra
oricăror autorizări. Gruparea respectivă era în mod efectiv
„stăpâna” tuturor Proiectelor Negre, adică a acelor opera
operațiuni
despre care nici măcar Guvernul SUA nu știe nimic și care nu
sunt finanțate
țate de Congres. Jesse Marcel spunea că atunci când
s-aa întâlnit cu D’Amato, pe masa din birou era un roman scris
de Whitley Strieber, numit „Majestic”. Romanul trata
trat despre
accidentul de la Roswell şi despre un grup de control MJ
MJ-12,
înfiinţat pentru a face faţă venirii extratereştrilor pe Pământ.
D’Amato i-a spus privindu-l în ochi: „Vreau să vă informez
ceva. Aceasta (arătând spre carte), nu este ficţiune”. Marcel a
întrebat tulburat: „Când aveţi de gând să spuneţi asta
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publicului?” D’Amato a răspuns: „Dacă ar fi după mine aş fi
făcut-o
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. Nu
răspund faţă de nimeni şi nu sunt aleşi de populație.
popula
Au o
cantitate nelimitată de bani pe care îi pot cheltui. Ei sunt cei
care au controlul asupra acestui domeniu”.

Un alt doilea set de dovezi a venit de la o sursă cu totul
neașteptată – Dr. John Alexander, fost colonel în Armata
Statelor Unite. În cartea sa OZN-urile:
urile: Mituri, conspiraţii şi
realităţi el subliniază că deşi OZN--urile sunt reale, oficialii
americani nu sunt autorizați
ți să dezvăluie adevărul.
adevăru Alexander
mai este cunoscut şi ca organizatorul, la mijlocul anilor 1980, a
întâlnirilor „Grupului de fizică 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 accesul la
documentele MJ-12. Într-un
un interviu radio din 15 iunie 2013,
luat de Nancy Du Tetre, John Alexander a admis că grupul MJ
MJ12 există, dar că acesta nu se ocupă doar de OZN
OZN-uri, ci mai
ales de continuitatea
inuitatea unor planuri ale administrațiilor
administra
americane,
pentru a preveni „decapitarea” nucleară a Statelor Unite.

Ameninţarea Israelului din zilele noastre şi
adevărul despre Hiroshima şi Nagasaki

Cine reprezintă cu adevărat cea mai mare amenințare
amenin
nucleară din lume? Iranul, care este membru al Tratatului
Nuclear de Neproliferare și care cooperează cu Agenția
Internațională
țională a Energiei Atomice? Sau Israelul, care refuză
să semneze Tratatul și care refuză până și să admită că
deține armament nuclear?

S

ă luăm în considerare armamentul pe care se crede că
Israelul îl deține:
ține: până la 400 de bombe atomice și cu
hidrogen, în care sunt incluse și armele termonucleare și
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cele din clasa megatonă A, în care intră și sistemele bombelor
cu neutroni, bombele nucleare tactice, mecanismele de livrare
nucleară la pachet, rachetele intercontinentale balistice Jericho
cu o rază de acoperire de 11.500 km și facilitățile de asaltare
nucleară din larg, folosind lansatoare nucleare submarine –
arsenalul nuclear formidabil al Israelului intră în mod drastic în
contrast cu armamentul nuclear inexistent al Iranului. În timp ce
Iranul a respins dezvoltarea armamentului nuclear în mod
consecvent, Israel a amenințat lumea în repetate rânduri cu
rezerva lor nucleară. Israel operează o strategie cunoscută ca
Opțiunea Samson, o politică prin care oricui amenință Israelul i
se răspunde înapoi cu represalii nucleare masive. Samson este
figura biblică care a distrus templul filistenilor, omorându-se pe
el și alte câteva mii de filisteni.

guvernul SUA (și a tuturor celorlalte țări), reprezintă un pericol
mult mai mare decât Iranul, când vine vorba de pacea globală.

În cartea Opțiunea Samson, autorul Seymour Hersh citează o
declarație șocantă a unui oficial israelian: „Încă ne mai amintim
mirosul Auschwitzului și Treblinkăi. Data viitoare vă luăm pe
toți cu noi”.

Hiroshima înainte de bombardament

Hiroshima şi Nagasaki – un experiment

Generalul Moshe Dayan, un promotor renumit al programului
nuclear israelian, a afirmat: „Israel trebuie să fie ca un câine
turbat, prea periculos ca să-l deranjezi”.
Martin van Creveld, profesor israelian de Istorie Militară la
Universitatea Ebraică din Ierusalim, a spus: „Majoritatea
capitalelor europene sunt vizate de forţele noastre (israelite)
aeriene… Suntem capabili să scufundăm întreaga lume odată
cu noi. Şi vă pot asigura că aceasta se va petrece, înainte ca
Israel să piară.”
Avertizorul Integrității israeliene a pretins că Israel șantajează
lumea cu abilitatea sa de a „bombarda orice oraș de pe
suprafața lumii, nu numai cele din Europa, dar și cele din
Statele Unite.”
Amenințările Israelului de a ataca alte țări au crescut încă de
când Iranul a început să își sporească resursele de uraniu pentru
programul său de energie nucleară. În timp ce este puțin
probabil ca Israelul să creadă cu adevărat că Iranul i-ar ataca –
Iranul cunoaște faptul că ar fi ras de pe fața pământului dacă ar
îndrăzni să atace Israelul cu orice fel de armament – Israelul nu
poate tolera existența unui Iran armat cu facilități nucleare.
Orice provocare la adresa hegemoniei nucleare a Israelului i-ar
putea slăbi acestuia abilitatea de a folosi amenințarea nucleară,
în misiunea lui de păstrare a teritoriului pe care i l-a furat
Palestinei. Un Iran bine înarmat ar putea susține ca cetățenii
israelieni să părăsească teritoriile ocupate. Investițiile ar putea
decădea, reducând astfel finanțele necesare subvenționării și
susținerii expansiunii nelegitime a Israelului.
Rezerva vastă de armament nuclear a Israelului – împreună cu
realitatea faptului că o serie de oficiali israelieni au declarat că
sunt pe cât se poate de pregătiți să se folosească de aceasta dacă
sunt amenințați – ar trebui să îngrijoreze pe toată lumea.
Israelul, braț la braț cu aliații lor neoconservatori și sioniști din
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Hiroshima după bombardament
„Publicul american a aflat de eforturile japonezilor de a pune
capăt conflictului, numai după ce războiul a luat sfârșit. Spre
exemplu, Walter Trohan, un reporter al Chicago Tribune, a fost
forțat de cenzura din timpul războiului să nu scoată la iveală
una dintre cele mai importante povești de război.

Într-un articol care a fost publicat în sfârșit în data de 19
august 1945 pe prima pagină a ziarelor Chicago Tribune și
Washington Times-Herald, Trohan a dezvăluit că pe 20
ianuarie 1945 – cu două zile înainte de a decola pentru
întâlnirea de la Yalta cu Stalin și Churchill – președintele
Roosvelt a primit un memorandum de 40 de pagini de la
generalul Douglas MacArthur, subliniind cinci capitulări în
avans venite de la oficialii japonezi de grad înalt. (Întregul
articol al lui Trohan se găsește în Winter Journal 1985-86,
paginile 508-512.)
Această notă arăta că japonezii ofereau termeni de capitulare
pe cât se poate de identici cu cei care, în cele din urmă, au fost
acceptați de americani la ceremonia oficială de predare de pe 2
septembrie: adică predarea completă, sub toate aspectele, cu
excepția împăratului. Și anume, termenii de pace au inclus:
- Capitularea completă a tuturor forțelor și armelor japoneze
de acasă, de pe insulele deținute și din țările ocupate;
- Ocuparea Japoniei și a posesiunilor acesteia de trupele
Aliaților, sub conducere americană;
- Renunțarea japonezilor la toate teritoriile cucerite în timpul
războiului, cum sunt Manciuria, Coreea și Taiwan;
- Reglementarea industriei japoneze pentru a sista producerea
oricărui fel de armament sau unelte de război;
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- Eliberarea tuturor prizonierilor de război și a răniților;
- Capitularea criminalilor de război.” – articolul A fost
necesară Hiroshima? De ce ar fi putut fi evitat
bombardamentul atomic, de Mark Weber, publicat de Institute
for Historical Review.
Puțini oameni pot înțelege gradul terorii care rezultă din
folosirea armelor nucleare. Civilii din Hiroshima au fost atacați
dimineața devreme. Civilii se pregăteau de lucru, copiii se
pregăteau de școală și nimeni nu era conștient de ceea ce urma
să se petreacă. Când colonelul Tibbits a aruncat bomba, unda de
șoc a fost atât de intensă încât a împins avionul. Zona în care a
căzut bomba a fost atât de fierbinte ca suprafața Soarelui.
Oamenii au fost topiți împreună cu pereții caselor; tot ceea ce a
rămas din ei au fost umbrele rămășițelor lor carbonizate.
Condiția supraviețuitorilor a fost cu mult mai rea. Pielea s-a
cojit de pe oasele multora care au rămas în viață. Părul le-a
căzut de pe cap în smocuri. Fetușii au căzut pur și simplu din
abdomenele femeilor însărcinate. Mulți au suferit arsuri de
gradul III și efecte oribile pe termen lung, cum sunt cicatricile
cheloide.
„Președintele Truman a apărat cu fermitate folosirea bombei
atomice, afirmând că aceasta «a salvat milioane de vieți»
deoarece a pus capăt războiului în mod rapid. Justificându-și
decizia, acesta a mers până acolo încât a declarat: «Lumea va
nota faptul că prima bombă atomică a fost aruncată peste
Hiroshima – o bază militară. Aceasta a avut loc deoarece, în
primul atac, am dorit pe cât de mult posibil să evităm uciderea
civililor.»”

asaltul cu bombe de foc asupra capitalei Tokyo și a altor orașe
japoneze, conducătorii americani – după cum consemnează
generalul Leslie Groves al Armatei SUA – „erau deprinși cu
uciderea în masă a civililor” (A fost necesară Hiroshima? De
ce ar fi putut fi evitat bombardamentul atomic, de Mark Weber,
articol publicat de Institute for Historical Review).
„Experimentul a fost un succes copleșitor”, le-a spus
președintele Harry S. Truman camarazilor lui, după ce a fost
informat că armata SUA a aruncat bomba atomică peste
Hiroshima.
„După bombardament, realizatorii japonezi de filme au
încercat să documenteze oroarea pe care bomba atomică a
lăsat-o în Japonia. Văzând acest act ca pe o posibilă
amenințare, armata SUA a confiscat toate înregistrările
japonezilor și a dat un ordin prin care interzicea filmări de
orice fel.” – A fost necesară Hiroshima? De ce ar fi putut fi
evitat bombardamentul atomic, de Mark Weber.
Hiroshima și Nagasaki. Minciună și adevăr:
„Minciună: Japonezilor din aceste orașe le-au fost aruncate
pliante prin care civilii erau avertizați să se evacueze.
Adevăr: Pliantele au fost aruncate după bombardarea orașelor
Hiroshima și Nagasaki.
Minciună: Utilizarea bombelor atomice a scurtat războiul.
Adevăr: Japonezii căutau să facă pace când aceștia s-au întors
de la Conferința de la Potsdam, pe 3 august 1945, cu trei zile
înainte ca armata SUA să bombardeze Hiroshima.
Minciună: Hiroshima a fost bombardată pentru că era o
importantă bază militară japoneză.
Adevăr: A fost bombardat centrul orașului Hiroshima, care
avea o populație de 350.000 de oameni (civili).
Adevăr: Numai patru din cele 30 de ținte erau, în fapt, de
natură militară.” (A fost necesară Hiroshima? De ce ar fi putut
fi evitat bombardamentul atomic, de Mark Weber)

Președintele Harry S. Truman
Aceasta a fost o declarație absurdă. De fapt, aproape toate
victimele au fost civili, iar Expertiza Bombardamentului
Strategic SUA (eliberat în 1946) a afirmat în raportul său
oficial: „Hiroshima și Nagasaki au fost alese ca ținte datorită
concentrației activităților și populației din aceste două orașe.
Dacă aruncarea bombei atomice avea menirea de a impresiona
conducătorii japonezi cu puterea imensă de distrugere a unei
noi arme, atunci aceasta putea fi aruncată peste o bază militară
izolată. Nu era necesară distrugerea unui oraș mare. Și
indiferent care este justificarea bombardării Hiroshimei, este
mult mai greu să aperi aruncarea celei de-a doua bombe
atomice, de data asta peste Nagasaki.”
După distrugerea cu bombe de foc a Hamburgului în 1943, după
holocaustul din Dresden din mijlocul lui februarie 1945 și după
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Hiroshima
De fapt, bombardarea atomică a orașelor Hiroshima și Nagasaki
au fost experimente orchestrate.. Nu guvernul american a cerut
savanților descoperirea unei super arme, ci savanții au cerut
guvernului construirea ei. Majoritatea savanților care și-au adus
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aportul la construirea bombei atomice, în cadrul Proiectului
Manhattan, au fost evrei: Albert Einstein, Robert Oppenheimer,
Niels Bohr, Isidor Isaac Rabi, Victor Frederick Weisskopf,
David Joseph Bohm, Rudolf Ernst Peierls, Otto Robert Frisch.
Încă din anii 1930, Rockefeller Foundation a început
începu o masivă
aducere în America a evreilor bine pregăti
pregătiți sau cadre
universitare din Europa. „S-ar
ar putea ca niciodată să nu
trebuiască să folosim armamentul nuclear în opera
operațiuni
militare, întrucât simpla amenințare
țare a folosirii lui va determina
orice oponent să ni se predea.” – Chaim Weizmann

UE vrea să impună tuturor statelor
membre o carte de identitate comună.
Cu cip și cu STEAGUL UNIUNII
Ştefania BRÂNDUŞĂ
Comisia pentru Libertăți
ți Civile a Parlamentului
European a aprobat noile norme privind documentele
doc
de
identitate ale tuturor cetățenilor UE.

U

E face primul pas spre schimbarea cărților
ților de identitate
ale cetățenilor
țenilor din toate țările membre și să impună
aceleași
și standarde de siguranță, scrie ziarul Il
Giornale.
ții europeni doresc ca toate documentele să
Printre altele, deputații
fie în culoarea albastră și să aibă pe ele steagul Uniunii.
Cu 32 voturi pentru, 7 împotrivă și 2 abțineri, Comisia pentru
Libertăți
ți civile a Parlamentului European a aprobat marți noile
norme de standardizare a celor 86 de versiuni diferite ale
cărților
ților de identitate valabile în prezent pe teritoriul UE. Noile
documente vor fi realizate în conformitate
ormitate cu noile standarde de
siguranță și uniformitate.
Primul obiectiv este acela de a contracara furtul de identitate,
susțin
țin legiuitorii europeni. Care afirmă că măsura ar fi necesară
în contextul creșterii,
șterii, cu 13% in perioada 2013
2013-2015, a
numărului persoanelor
ersoanelor arestate care aveau asupra lor documente
false. Un alt obiectiv ar fi ca, în 5 ani, să fie eliminate complet
vechile cărți
ți de identitate fără cipuri care nu pot fi citite de
terminalele electronice.
Eurodeputații europeni s-au gândit și la aspec
aspectul estetic al
problemei. Astfel, Comisia a stabilit că toate documentele noi
trebuie să fie albastre și să aibă imprimat pe ele steagul albastru
cu cele douăsprezece stele de aur. Votul final revine însă
plenului Parlamentului European. În cazul aprobării,
aprobării instituțiile
comunitare vor începe discuțiile
țiile cu statele membre pentru a
studia metodele practice de aplicare.

Câștigă
știgă din ce în ce mai multă audienţă
filme proaste, dar cu mesaj politic corect
Decernarea premiilor Oscar din acest an a arătat
limpede că cinematografia este un instrument de
propagandă.

F

ilme proaste, cel mult mediocre, dar care aduc în prim
plan și pun într-oo lumină favorabilă mesaje corecte
politic, au ajuns să câștige
știge mult râvnitul premiu.

Cel mai bun film, cel mai bun regizor,
zor, cea mai bună coloană
sonoră şi cea mai bună scenografie: „The Shape of Water“
Personajele pozitive: o femeie mută (în rol principal), o negresă
şi un biped amfibiu (rol principal) capturat în America de Sud.
Personajul negativ: un bărbat alb şi rău.
Povestea foarte pe scurt: Capturat pentru a fi studiat într-un
într
laborator secret din vest, în timpul războiului rece, amfibianul şi
femeia mută se îndrăgostesc. El era ţinut captiv într
într-o mare
piscină, ea era femeie de serviciu. Sovieticii au şi ei un spion în
respectivul centru de cercetare. Cum necum, vesticii hotărăsc
să-l omoare ca să-ll disece iar esticii îşi pun spionul să
să-l distrugă
total, pentru a nu avea vesticii vreun avantaj militar de pe urma
sa. Dar spionul este milos şi împreună cu muta, negresa (şi ea
femeie de serviciu) şi încă un nene (proprietarul casei în care
stătea prima) îl ajută pe amfibian să evadeze. Hotărăsc să-l
să
pitească până ce pot să-ll ducă la nu ştiu ce canal navigabil. În
timpul ăsta, cei doi fac sex între specii. Bărbatul alb şi rău, ce
era un soi de şef peste laborator, îi tot caută şi reuşeşte să dea de
ei tocmai în momentul în care cei doi ajung la canal, îl împuşcă
pe amfibian dar şi pe fată, însă amfibianul fiind cu puteri, se
vindecă aproape instant, îl omoară pe alb, sare cu femeia în apă,
unde o vindecă şi pe ea. Ba face el cumva şi îi apar ei şi branhii
la gât. Happy end.
Cel mai bun scenariu original: „Get Out“
Film horror. O tânără albă se preface a fi îndrăgostită de un
tânăr negru pentru a-ll atrage la casa părinţilor ei, ce se ocupau
cu furtul trupurilor de negri pentru ca albii ce licitau mai mult
să-şi bage sufletele în ele.
Cel mai bun scenariu: „Call Me By Your Name“
Iubirea dintre un bărbat homosexual şi un adolescent (deci sub
18 ani).
Cel mai bun film străin: „A Fantastic Woman“
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Un transsexual care are o relaţie cu un bărbat normal. Film din
Chile. Orice idee aberantă pe care elitele vor să o inculce în
conștiința
știința maselor ajunge un scenariu de film „de succes”.
Odată premiat, filmul câștigă
știgă audiență, iar mesajul
mesaj
lui
deformant devine treptat un fapt acceptat.
Așa
șa că… dacă nu îți plac filmele elogiate, merită să te bucuri:
cel mai probabil nu estii lipsit de gust, nici ciudat, ci conștiința
con
ta
nu a fost formatată pe calapodul nebuniei progresiste.

Legea 217/2015 a lui Crin Antonescu, o
lege împotriva culturii române
Ion SPÂNU
Precedentul creat la Cluj de Emil Boc, care a retras de
pe ordinea zi proiectul de schimbare a numelui „Radu Gyr“
al unei străzi,, redeschide discuţia despre Legea 217/2015,
prin care „Mişcarea legionară“ a fost introdusă arbitrar
printre organizaţiile fasciste, deşi Tribunalul de la
Nürnberg a respins această solicitare!

P

roiectul legii a fost depus la Senat pe 8 octombrie 2013,
cînd Crin Antonescu era anunţat ca viitor preşedinte al
ţării din partea USL şi se urmărea cîştigarea simpatiei şi
susţinerii din partea comunităţii evreieşti, mai exact, a
Institutului „Elie Wiesel“, condus de trista figură a lui
Alexandru Florian. Cînd acest proiect a devenit Legea
217/2015, USL nu mai exista, iar candidatura lui Crin
Antonescu la preşedinţie era deja istorie.
Obiectul Legii 217/2015 era, în principal,
ipal, includerea „Mişcării
legionare“ între organizaţiile criminale de tip fascist. În fapt,
această lege nu făcea altceva decît să modifice „Ordonanţa
31/2002 privind interzicerea organizațiilor
țiilor și simbolurilor cu
caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului
persoanelor vinovate de săvârșirea
șirea unor infracțiuni contra păcii
și omenirii“.

Consecinţa? Emil Cioran, Mircea Vulcănescu, Mircea Eliade,
Constantin Noica deveneau proscrişi, numele lor urmînd să fie
şterse din nomenclatura unor străzi, iar statuile acestora
aces
urmînd
să fie demolate, aşa cum cere Institutul „Elie Wiesel“! În acelaşi
timp, ar trebui scoase din manualele şcolare referirile la opera
lor, deşi unii dintre aceşti gînditori sînt studiaţi în străinătate,
fiind preţuiţi pentru contribuţia lor la patrimoniul
pa
cultural al
omenirii.
Legea 217/2015 se inspiră din „Legea siguranței
siguran naționale“
și o decizie a ÎCCJ
Cine citeşte cu atenţie „Expunerea de motive“ a Legii 217/2015
va constata o enormitate: nu sînt invocate cercetări academice
sau studii istoricee credibile, ci două documente care nu pot
înlocui argumentele ştiinţifice:
– Legea 51/1991 privind siguranţa naţională a României, art. 3,
lit (h)
– Decizia nr. 1.709/09.04.2012 a Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie!
Deşi Crin Antonescu este profesor de istorie, el a ignorat cu
bună ştiinţă tocmai argumentele istorice, ştiindu
ştiindu-se că
Tribunalul de la Nürnberg a decis imediat după terminarea
războiului, în timpul celebrului proces, că „Mişcarea legionară“
nu trebuie să fie inclusă între organizaţiile de tip fascist! Ar fi
putut, de pildă, să ceară un punct de vedere de la Benjamin
Ferencz, ultimul procuror în viaţă dintre cei care au făcut parte
din Tribunalul de la Nürnberg, care s-aa născut la Satu Mare, dar
Antonescu a preferat să urmeze ambiţiile lui Alex
Alexandru Florian,
fiul odiosului ideolog comunist, care pune deasupra adevărului
istoric sentinţele Tribunalului Poporului din perioada
stalinismului promovat şi susţinut de tatăl său!
Bustul lui Ion Antonescu, din curtea bisericii „Sfinţii Împăraţi
Constantin
n şi Elena”, ctitorită chiar de Mareşal, a fost camuflat
cu tablă glavanizată, apoi a dispărut cu totul
Statuile nu pun în pericol siguranța
ța națională!

Constantin Noica, Mircea Vulcănescu şi Mircea Eliade, doar
câteva nume proscrise de legea lui Crin Antonescu, care ii-a
trecut în rândul autorilor Holocaustului
Mari scriitori, filosofi sau oameni de cultură români, printre
criminalii de război
Între aceste organizaţii nu exista „Mişcarea legionară“, aşa încît
Legea 217/2015, pe criterii arbitrare, fără nici un argument
istoric sau de natură ştiinţifică, extinde
de atît de mult conţinutul
Ordonanţei 31/2002, încît permite introducerea între criminalii
de război şi autorii holocaustului unii dintre cei mai mari
scriitori, filosofi sau oameni de cultură români, doar pentru
simpatiile lor politice din acea vreme sau pentru că au deţinut
unele funcţii administrative în timpul guvernului legionar!

Dar să vedem ce conţin cele două „reglementări“ la care fac
trimitere iniţiatorii acestei legi. Legea 51
51/1991 privind siguranţa
naţională a României se referă explicit la sancţionarea unor
fapte petrecute în viitor, care „constituie ameninţări la adresa
securităţii naţionale a României“, cum se spune chiar la
începutul art. 3. În alineatul (h), la care fac referire
r
iniţiatorii, se
precizează „iniţierea, organizarea, săvîrşirea sau sprijinirea în
orice mod a acţiunilor totalitariste sau extremiste de sorginte
comunistă, fascistă, legionară sau de orice altă natură, rasiste,
antisemite, revizioniste, separatistee care pot pune în pericol sub
orice formă unitatea şi integritatea teritorială a României,
precum şi incitarea la fapte ce pot periclita ordinea statului de
drept“.
Este cît se poate de clară intenţia legiuitorului: aceea de a
pedepsi acţiunile totalitariste
ste şi extremiste, derulate în viitor de
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cineva care s-ar inspira din ideologiile fasciste, legionare,
rasiste sau antisemite şi care ar pune în pericol integritatea ţării.
Nicidecum nu este vorba despre dărîmarea statuilor unor
scriitori sau ştergerea numelor acestora din nomenclatorul
stradal, aşa cum se cere de către Institutul „Elie Wiesel“,
invocîndu-se Legea 217/2015!
Deci Legea 51/1991 nu face referire la personalităţile politice
care, în perioada interbelică, au făcut parte din „Mişcarea
legionară“ sau din „Partidul Comunist“ şi nici nu indică
pedepsirea acestora în veci pentru opţiunile politice ale
acestora! De altfel, este surprinzător că istoricul Crin Antonescu
include „Mişcarea legionară“ între organizaţiile fasciste şi
criminale, dar omite „Partidul Comunist“, din care făcea parte
ca ideolog tatăl lui Alexandru Florian, cel de la care a pornit
iniţiativa Legii 217/2015!
Deturnarea unei decizii a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
A doua referire în „Expunerea de motive“ a Legii 217/2015 face
trimitere la Decizia nr. 1709/09.04.2012 a Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie, condusă atunci de Livia Stanciu. Este vorba
despre decizia dată în Dosarul nr. 39595/3/2009, în care
„reclamantul S.N.G. a chemat în judecată pe pârâtul Statul
Român prin Ministerul Finanţelor Publice, solicitând să se
constate caracterul politic al condamnării sale în baza sentinţei
penale nr. 190/20 aprilie 1960, pronunţată de Tribunalul Militar
Bucureşti“. În prima instanţă, fostul deţinut politic S.N.G.
obţinuse o hotărîre favorabilă, în care se constatase că „are de
drept caracter politic condamnarea reclamantului dispusă prin
sentinţa penală nr. 190/20 aprilie 1960 a Tribunalului Militar
Bucureşti, pentru care acesta a fost deţinut în perioada 4 iulie
1959 – 18 aprilie 1964“! S.N.G. fusese condamnat la 16 ani de
muncă silnică şi 8 ani degradare civică şi confiscarea totală a
averii pentru „crima de uneltire contra ordinei sociale“! Este
vorba, desigur, despre uneltire contra comunismului.
Chiar ÎCCJ spune în această decizie: „S-a mai reţinut în legătură
cu reclamantul că în anul 1945, după ce s-a întors de pe front,
acesta şi-a reluat vechile legături cu legionarii cunoscuţi din
activitate şi din detenţia din lagărul de la Târgu Jiu,
informându-se reciproc referitor la ştirile politice interne şi
internaţionale şi comentând duşmănos măsurile şi hotărârile
luate de regimul democrat popular, elogiind totodată elementele
legionare“! În acest fel, chiar după Revoluţia anticomunistă din
1989, asistăm la certificarea unei sentinţe date de puterea
comunistă împotriva cuiva care nu a comis nici o crimă de
război, ci doar asculta posturile de radio străine, comentând
duşmănos la adresa „regimului democrat popular“, adică a
regimului comunist!
Infirmînd prima sentinţă, care îi dă dreptul lui S.N.G. să fie
considerat deţinut politic, ÎCCJ scrie doar o propoziţie, pe care
Crin Antonescu şi ceilalţi doi iniţiatori o preiau în expunerea lor
de motive: „Or, mişcarea legionară a fost, în esenţă, o
organizaţie de tip paramilitar terorist, de orientare naţionalistfascistă, cu caracter mistic religios, violent anticomunist, dar,
printre altele, şi antisemit“! Atît şi nimic mai mult era suficient
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pentru ca S.N.G. să mai fie, practic, încă o dată condamnat
pentru că discuta „duşmănos“ despre PCR!
Iniţiatorii condamnă, de fapt, apartenenţa cuiva la o
organizaţie politică!
Este incredibil cum au apreciat cei trei iniţiatori ai Legii
217/2015 că o decizie oarecare dintr-un proces poate fi izvor de
lege! Practic, ei au înlocuit tratatele de istorie, cercetările
academice şi chiar sentinţa Tribunalului de la Nürnberg cu o
propoziţie dintr-o sentinţă civilă extrem de controversată, prin
care un judecător condamna, în realitate, o opţiune politică, nu o
crimă împotriva umanităţii!
Ce este cu adevărat condamnabil la iniţiatorii Legii 217/2015
este că, deşi invocă Legea siguranţei naţionale, prin citarea art.
3, lit. (h) (vezi mai sus), ei nu ţin cont de prevederile art. 4, al.
1, unde se spune: „Prevederile art. 3 nu pot fi interpretate sau
folosite în scopul restrîngerii sau interzicerii dreptului de
apărare a unei cauze legitime, de manifestare a unui protest sau
dezacord ideologic, politic, religios ori de altă natură, garantate
prin Constituţie sau legi“!
Or, ceea ce au făcut iniţiatorii Legii 217/2015 este ceea ce
interzice Legea siguranţei naţionale, adică să condamne, după
decenii, simpla apartenenţă a cuiva la o organizaţie politică, nu
fapte concrete, cum ar fi crime de război sau alte infracţiuni
asemănătoare! Culmea este că şi în cuprinsul Legii 217/2015
este preluat textul art. 4, al. 1, din Legea siguranţei naţionale.
Cu toate acestea, după cum bine se ştie, Institutul „Elie Wiesel“,
invocînd chiar Legea 217/2015, a cerut Guvernului român (în
subordinea căruia se află) să schimbe denumirea unor străzi care
purtau numele unor scriitori, filosofi sau artişti români şi
dărîmarea statuilor acestora doar pentru că au fost membri sau
simpatizanţi ai Mişcării Legionare!
În acest fel, nume precum Emil Cioran, Constantin Noica,
Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu sau Horia Vintilă au fost
considerate proscrise, ignorîndu-se valoarea artistică a operelor
lor. O dovedeşte adresa MAI, trimisă către prefecturile mai
multor judeţe, în care se face referire la „lista transmisă de
Institutul «Elie Wiesel»“!
Cu alte cuvinte, întreaga „Expunere de motive“ care a dus la
votarea în Parlament a Legii 217/2015 este arbitrară, ignorînd
cu bună ştiinţă nu numai adevărul istoric, ci impunînd simple
consideraţii ca fiind adevăruri de care ar trebui să se ţină cont!
În acest sens, avînd în vedere şi cazul recent de la Cluj, în care,
la solicitarea societăţii civile, primarul Emil Boc a retras
proiectul de Hotărîre prin care urma să se schimbe numele
străzii „Radu Gyr“ în baza Ordonanţei 31/2002, cu modificarea
extinsă de Legea 217/2015, se impune abrogarea Legii
217/2015, în aşa fel încît astfel de solicitări absurde să nu se
mai facă, invocîndu-se o lege profund antiromânească, ce
afectează grav cultura României!

Lohanul nr. 46, decembrie 2018

dezbateri
Abrogarea Legii 217/2015 nu înseamnă că ar fi tolerate
manifestările antisemite sau cele contra umanităţii, căci acestea
sînt cuprinse şi pedepsite de Ordonanţa 31/2002. Legea
217/2015, atît de controversată în cei doi ani de cînd este în
vigoare, nu face altceva decît să genereze chiar atitudini
antisemite, căci unii ar putea
tea să înţeleagă că atacul la adresa
unor mari oameni de cultură români, generat de Institutul „Elie
Wiesel“, ar fi un atac la adresa României!
O lege strâmbă
Este regretabil că toate dezbaterile din ultima vreme, în care
vectori ai opiniei publice au semnalat
alat toate aceste riscuri ale
unei legi strîmbe, nu numai că nu au dus la retragerea acestei
legi aberante, ci, iată, după un timp de tăcere, solicitările
Institutului „Elie Wiesel“ au revenit în actualitate, profitînd şi
de lipsa de informaţie a membrilor Guvernului sau
Parlamentului român!
În acest sens, abrogarea Legii 217/2015 trebuie să se facă
urgent, iar dacă se doreşte o discuţie pe tema „Mişcării
legionare“, ea trebuie să aibă girul Academiei Române şi al
istoricilor români, singurii care pot da un verdict ştiinţific
asupra perioadei interbelice, a rolului unor partide sau al
personalităţilor implicate în politica acelor vremuri.
În nici un caz, această Lege 217/2015, iniţiată de Crin
Antonescu, Andrei Gerea şi George Scutaru, născută din
interese obscure, nu mai poate fi păstrată, căci ea aruncă pe
nedrept în groapa istoriei operele unor mari personalităţi
culturale româneşti. În multe alte ţări ale lumii, scriitori, artişti
sau filosofi au avut chiar simpatii fasciste, însă istoriile
literaturii, filosofiei sau culturii din ţările respective nu au
distrus operele acestora! De ce s-ar
ar întîmpla acest lucru în
România?

„London Fashion Week” sau „MIREASA
LUI SATANA” defilând într-oo CAPELĂ
ANGLICANĂ …
Designerul turc Dilara Findikoglu a prezentat colecția
colec
de primăvară / vară 2018 la Săptămâna Modei din Londra
și nu a fost nimic altceva decât o „Liturghie Neagră”
satanică.
ntr-adevăr, evenimentul a avut loc la altarul capelei „Sf.
Andrei” din Londra și a încorporat simbolism ocult și
satanic. Pe scurt, evenimentul a însumat tot ceea ce cuprinde
lumea modei cu adevărat..

Î

În timp ce Dilara Findikoglu este recunoscută ca o „rebe
„rebelă a
lumii modei”, ea este în perfectă concordan
concordanță cu filosofia
industriei. Ea nu se răzvrătește
ște deloc, face exact acel fel de
lucruri pe care „ei” doresc să le facă.
Din acest motiv, celebrități
ți cum ar fi Rihanna, FKA Twigs și
Grimes au fost văzute purtând creațiile
țiile lui Findikoglu. Ultimul
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ei show de modă a fost prezentat de artistul Brooke Candy
(videoclipurile sale sunt pline
ne de imagini MK.)
MK și artistul
travestit Violet Chachki.Fundalul este în esen
esență un mix de
imagini de inspirație
ție masonică. Pe fiecare
fiecar parte sunt stâlpii
gemeni masoni. Între stâlpi se află litera G în interiorul unui
pentagram inversat. Sub el este ochiul a-toate-văzător
a
în
interiorul unui hexagram. Există, de asemenea, pătratul
masonic și busola acolo. Pentru a pune capac la toate, scena
sc
a
fost în model de șah. Iată o ilustrație
ție masonică clasică pentru
comparație. În acest context foarte ocult, modelele au fost
îmbrăcate și aranjate cu o mulțime de simboluri. Bineînțeles,
acest lucru a trebuit să fie combinat cu actuala agendă de
androginie și de estompare a genurilor.
genurilor
Un sigiliu este un simbol inscripționat
ționat sau pictat considerat a
avea o putere magică. Termenul a făcut de obicei referire
la semnătura pictorială a unui demon sau a altei entități
entită și
este folosit înmagia ceremonială.. Sigiliul
Sig
special de pe fruntea
modelului amintește de Sigilului lui Lucifer
Lucifer.
Pe scurt, modelul este în esență o „mireasă a lui Satana”.
Satana”
Din punct de vedere istoric, o „Liturghie Neagră” este un
ritual caracterizat prin inversarea ceremoniei religioase (NT
Termenul
menul de Liturghie pentru romano
romano-catolici este din nou
impropriu folosit, pentru că ei nu au Sfinte Taine) tradiționale
latine romano-catolice și profanarea obiectelor creștine în
scopuri satanice. Faptul că modelele se plimbă în interiorul unei
capele purtând coarnele diavolului reamintește conceptul de
„Liturghie Neagră”.Acest show de modă este o reprezentare
perfectă a mentalității
ții industriei modei de azi.
azi Nu este vorba
despre „îmbrăcăminte” sau „modă”, ci despre evenimente
ritualice, o sărbătoare artistică amentalită
mentalității satanice a elitei
oculte.
Pe măsură ce defilează cu sigilii magice, simboluri oculte și alte
elemente de reculegere ritualice pe tot corpul lor, modelele sunt
transformate în obiecte încărcate cu magie, transformând acest
„spectacol de modă” – care a avut loc în interiorul unei
capele (NT church – biserică, termen impropriu pentru
anglicanii eretici) – într-un ritual satanic cu mare putere
magică. Sursa: ortodoxinfo.ro

5 medici au fost daţi dispăruţi sau ucişi
după ce au făcut publice descoperirile lor
despre vaccinuri!
Cu toate că lumea medicală dispune în prezent de
tehnici de tratament extrem de avansate, multe dintre
tratamentele existente nu dau rezultatele scontate sau
promise. Ba mai mult, în mod bizar, unele dintre aceste
tratamente acţionează precum un cal troian.

R

ecent, a fost descoperită o conexiune şocantă între
anumite vaccinuri şi apariţia cancerului,
canc
iar descoperirea
medicală a avut urmări bizare şi s-a
s soldat cu consecinţe

letale.
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Anul trecut, o echipă de şase medici specializaţi în medicină
holistă a demarat o cercetare amănunţită a efectelor adverse ale
vaccinurilor. La scurt timp, medicii respectivi
espectivi au dispărut pur şi
simplu de pe faţa pământului. Dispariţia sau decesul medicilor
implicaţi a avut loc la cel mult o lună de la descoperirea
rezultatelor cercetării sus-menţionate
menţionate şi la scurt timp înainte de
anunţarea oficială a acestora.
Povesteaa a început pe 19 iunie 2015. Întâi dr. Bradstreet a
fost găsit împuşcat mortal în piept. Potrivit datelor
investigaţiei, ar fi fost vorba de o sinucidere. Familia victimei,
însă, susţine că medicul nu ar fi afişat niciodată un
comportament suicidar.
ar două zile după acest incident au mai apărut două
La doar
victime. Au fost găsite trupurile neînsufleţite ale încă doi
medici din echipă, şi anume dr. Holt şi dr. Hedendal.
Circumstanţele morţii celor doi au fost şi în acest caz suspecte.
Familiile victimelor nu au primit nici până în prezent rezultatele
anchetei.
În aceeaşi zi, a mai dispărut unul dintre medici după ce a
ieşit neînsoţit să facă o plimbare. Este vorba despre dr.
Whiteside.
În cele din urmă, a fost dat dispărut şi dr. Fitzpatrick pe
data de 3 iulie
ie în timpul călătoriei sale cu maşina spre
Montana. Deşi maşina sa a fost găsită, medicul a dispărut fără
urmă.
Din nou, cei cinci medici aveau în comun un singur lucru:
descoperirile lor medicale deloc reconfortante.
Echipa de cercetători descoperise că o serie de vaccinuri
imunizante conţin o enzimă cancerigenă. Este vorba despre
enzima nagalaza,, care constituie un produs secundar al
celulelor canceroase.
Aceasta absoarbe vitamina D din organismul uman, vitamina
esenţială pentru sistemul imunitar.
Dispariţiile medicilor sus-mentionaţii au avut loc chiar
înainte de anunţarea rezultatelor cu privire la vaccinuri.
Oportună sincronizare, nu-ii aşa? Să fie oare o coincidenţă?
Singurul medic care a reuşit să-şi
şi facă publică descoperirea sa
în acest sens a fost dr. Ted Broer.
În mod interesant, în timpul transmisiunii s-au
au înregistrat o serie
de „probleme tehnice de emisie”,, iar la final medicul a afirmat
pe post: „Nu am gânduri de sinucidere.”
Este normal ca şi acest cercetător să se teamă că ar putea avea
soarta celorlalţi cinci colegi de breaslă care au încercat să
dezvăluie adevărul înfricoşător al industriei medicale.
Cu toţii trebuie să realizăm şi cred că mulţi sunt de acord cu
mine că vaccinurile ar trebui să fie opţionale şi nicidecum
impuse! Sursă: ioncoja.ro
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ONU: Agenda 2030 este dezvăluită –
Modelul ascuns pentru înrobirea definitivă
a omenirii sub stăpânii corporativi cei
vicleni și nemiloși
Vestitul document Agenda 21 s-a transformat în
Agenda 2030, în anul 2015. Acest document descrie nimic
altceva decât preluarea de către un guvern mondial a
fiecărei națiuni
țiuni de pe planetă. „Obiectivele” enunțate sunt
de fapt cuvinte cod pentru agenda unui guvern fascist
corporativ, care va închide omenirea într-un
într
ciclu
devastator al sărăciei, în același
și timp cu îmbogățirea celor
mai puternice corporații
ții globaliste precum Monsanto și
DuPont.

L

imbajul în care este redactat acest document este unul de
lemn, anume ales pentru a abate atenția
aten cititorului de la
conținutul
ținutul ascuns al textului, cu toate că la prima vedere
obiectivele sunt nobile, umanitare. În limbajul ,,lor”, acest
document a fost întocmit pentru ,,realizarea libertății
libertă umane”,
dar nu explică modul prin care va fi atins acest obiectiv. După
cum veți
ți putea observa în continuare, fiecare punct din
d această
agendă ONU se vrea a fi îndeplinit printr
printr-un control
guvernamental centralizat și prin dispoziții totalitare care
seamănă cu comunismul.
Agenda 2030 – planul de instituire a guvernului mondial
Obiectivul 1 – Sfârșitul
șitul sărăciei în toate formele
formele,
pretutindeni
Interpretare: A aduce pe toată lumea într-o
într stare de bunăstare
relativă controlată de guvern, prin bonuri de masă, subvenții
subven
pentru locuințe
țe și tot felul de bonuri imprimate care îi fac sclavi
ascultători ai unui guvern global pe cetățenii
cetă
planetari.
Niciodată nu li se va permite oamenilor să urce în ierarhia
socială, ajutându-se
se singuri. În schimb, vor fi învă
învățați
victimizarea în masă și obediența față de un guvern care
prevede lunar o „alocație”
ție” în bani pentru nevoile de bază, cum
ar fi alimente și medicamente. Eticheta promovată este
„sfârșitul sărăciei”.
Obiectivul 2 – Sfârșitul
șitul foametei, asigurarea securității
alimentare și a nutriției îmbunătățite prin promovarea unei
agriculturi sustenabile

Interpretare: Invadarea întregii planete cu patente de semințe
modificate genetic ale companiei Monsanto, în acela
același timp cu
creșterea
șterea utilizării erbicidelor mortale în cererea falsă de
„creștere
ștere a producției” de culturi alimentare. Stimularea
ingineriei genetice și crearea de plante modificate genetic,
gene
în
timp ce nu există nicio idee cu privire la consecin
consecințele pe termen
lung ale experimentelor de poluare genetică sau ale creării
libere de specii modificate genetic, într
într-un ecosistem fragil.
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Obiectivul 3 – Asigurarea unei vieți sănătoase și
promovarea bunăstării pentru toți la toate vârstele
Interpretare: Obligativitatea efectuării a mai mult de 100 de
vaccinuri pentru toți copiii și adulții, amenințând părinții cu
arestarea și pedeapsa cu închisoarea dacă refuză să coopereze.
Împingerea spre utilizarea de medicație grea pe copii și
adolescenți în timp ce se deschid programe de „depistare”. Apel
la folosirea medicației alopate de masă prin programe de
„prevenire”, care să susțină că îmbunătățesc starea de sănătate a
cetățenilor.
Obiectivul 4 – Asigurarea unei calități echitabile a educației
și promovarea oportunităților de învățare pe tot parcursul
vieții pentru toți

Interpretare: Promovarea unei istorii false într-o educație
„comună de bază”, sub standardele educaționale, care produce
muncitori ascultători, mai degrabă decât gânditori independenți.
Nu lasă oamenii să învețe istoria reală, altfel ei ar putea să-și
dea seama că nu vor să o mai repete.
Obiectivul 5 – Egalitatea genurilor și împuternicirea tuturor
femeilor și fetelor

Interpretare: Incriminarea creștinismului și valorilor lui morale,
marginalizarea heterosexualității, demonizarea bărbaților și
promovarea agendei LGBT (lesbianism, homosexualitate,
bisexualism, transsexualism) pretutindeni. Scopul real nu este
niciodată „egalitatea”, ci mai degrabă marginalizarea oricui care
exprimă orice caracteristici masculine. Scopul final este de a
efemina societatea, creând o acceptare pe scară largă a
„ascultării blânde”, împreună cu implementarea ideilor de autodiminuare a proprietății și de „împărțire” a tot. Pentru că numai
energia masculină are puterea să se ridice împotriva opresiunii
și să lupte pentru drepturile omului, suprimarea energiei
masculine este esențială pentru menținerea populației într-o
stare de acceptare pasivă permanentă.
Obiectivul 6 – Asigurarea disponibilității și gestionarea
durabilă a apei și canalizării pentru toți

Interpretare: Permite societăților puternice să preia controlul
alimentării cu apă în întreaga lume și urcarea prețului prin
monopol pentru a „construi noi infrastructuri de livrare a apei”,
care să „asigure disponibilitatea”.
Obiectivul 7 – Asigurarea accesului prin prețuri accesibile
la energie modernă, fiabilă și durabilă pentru toți
Interpretare: Penalizarea utilizării cărbunelui, gazelor și
petrolului în timp ce se împinge în față „energia verde”, prin
subvenții pentru start-up-uri în moarte cerebrală conduse de
prietenii de la Casa Albă, care merg toate spre faliment în cinci
ani sau mai puțin. Start-up-urile de energie verde sunt făcute
pentru discursuri impresionante și mass-media, pentru că aceste
companii sunt conduse de idioți corupți, mai degrabă decât de
antreprenori capabili (luați exemplul subvenționării energiei
verzi din factura de energie electrică din România pe care
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populația o plătește unei companii private; hoție pe față sub
imboldul UE, n.b.).
Obiectivul 8 – Promovarea creșterii susținute, durabile și
favorabile a producției economice, ocupării depline a forței
de muncă și a muncii decente pentru toți
Interpretare: Reglementarea închiderii afacerilor mici cu
stabilirea de către guvern a salariului minim, care să fie
distribuit tuturor, întregi sectoare ale economiei fiind în stare de
faliment. Angajatorii sunt forțați să satisfacă cotele de angajare
a lucrătorilor LGBT, respectând nivelurile salariale impuse,
într-o economie planificată dictată de guvern. Distrugerea
economiei de piață liberă și confiscarea permiselor și licențelor
pentru acele companii care nu se supun dictaturii
guvernamentale.
Obiectivul 9 – Construirea unei infrastructuri durabile,
pentru a promova industrializarea durabilă și încurajarea
inovației
Interpretare: Aducerea națiunilor în stadiul de a avea datorii
extreme, prin FMI, Banca Mondială. Banii obținuți ca
împrumut devin datorie și sunt cheltuiți prin angajarea
corporațiilor străine corupte care construiesc proiecte de
infrastructură la scară largă, prin care națiunile în curs de
dezvoltare se prăbușesc într-o spirală fără sfârșit a datoriilor. A
se vedea cartea sau documentarul (pe Youtube) Confesiunile
unui asasin economic, de John Perkins, pentru a înțelege
detaliile modului prin care acest sistem a fost repetat de
nenumărate ori în ultimele decenii.
Obiectivul 10 – Reducerea inegalității între țări
Interpretare: Pedepsirea celor bogați, a antreprenorilor și
inovatorilor, confiscarea a aproape tuturor câștigurilor celor
care aleg să lucreze și să exceleze. Distribuirea averii confiscate
la masele de paraziți umani nelucrători… toate în timp ce se
țipă despre „egalitate”!
Obiectivul 11 – Orașele și așezările umane să existe în
condiții de siguranță, să fie rezistente și sustenabile
Interpretare: Interzicerea posesiei de arme (valabil în SUA,
n.b.), concentrarea armelor în mâinile autorităților pentru ca
guvernul să conducă o clasă de lucrători ascultători neînarmați,
înrobiți și săraci.
Obiectivul 12 – Asigurarea modelelor de producție și
consum durabile

Interpretare: Începerea perceperii taxelor punitive pe consumul
de combustibili fosili și a electricității, forțând oamenii să
trăiască în condiții din ce în ce mai rele, nivelul de trai
asemănându-se cu cel din Lumea a Treia. Utilizarea de
campanii cu influență socială la TV, filme și social-media
pentru a face de rușine persoanele care folosesc benzină, apă
sau electricitate, pentru instituirea unei construcții sociale de
turnători și scandalagii care-și denunță vecinii în schimbul unor
recompense în credit de alimente.
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Obiectivul 13 – Luarea de măsuri urgente pentru
combaterea schimbărilor climatice și a impactului acestora
Interpretare: Stabilirea unei cote în consumul de energie pentru
fiecare ființă umană și începerea sancționării sau chiar a
incriminării deciziilor privind ,,stilul de viață”, dacă sunt
depășite limitele consumului de energie stabilit de guverne.
Institutul de supraveghere totală a persoanelor va avea misiunea
de a urmări și calcula consumul de energie pentru fiecare
individ. Penalizarea deținerii private a unui vehicul și forțarea
maselor să folosească transportul public, în același timp cu
supravegherea publică prin camere dotate cu recunoaștere
facială ce pot monitoriza și înregistra mișcarea fiecărei persoane
în societate, ca într-o scenă desprinsă direct din filmul Minority
Report.
Obiectivul 14 – Conservarea și folosirea în mod durabil a
oceanelor, mărilor și resurselor marine pentru o dezvoltare
durabilă
Interpretare: Interzicerea selectivă a pescuitului oceanic,
împingând aprovizionarea cu alimente într-un deficit extrem și
provocând o inflație a prețurilor la produsele alimentare, care
pun și mai multe persoane în disperare economică. Incriminarea
pescuitului privat cu plasă, toate operațiunile de pescuit oceanic
să fie sub controlul planificat al administrației centrale.
Permisiunea de a pescui o vor avea doar corporațiile aprobate să
desfășoare operațiuni de pescuit oceanic (această decizie
bazându-se în întregime pe aprobările unor parlamentari sau
oficialități guvernamentale corupte).
Obiectivul 15 – Protejarea, restabilirea și promovarea
utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea
durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, precum și
oprirea și inversarea degradării terenurilor și stoparea
pierderii biodiversității

Interpretare: Rularea Agendei 21 și forțarea oamenilor să
trăiască în orașe controlate. Incriminarea proprietății private
asupra terenurilor, inclusiv ferme de animale și agricole.
Controlarea strictă a întregii agriculturi printr-o birocrație
guvernamentală corporativă coruptă, ale cărei politici sunt
determinate aproape în întregime de către Monsanto.
Interzicerea folosirii sobelor de lemn, a apei de ploaie și a
grădinăritului pentru a diminua încrederea în propriile forțe și a
impune dependența totală de guvern.
Obiectivul 16 – Promovarea unei societăți pașnice și
incluzive pentru dezvoltare durabilă, accesul la justiție
pentru toți și construirea unor instituții eficiente,
responsabile
și
incluzive
la
toate
nivelurile
Interpretare: Acordarea imunității juridice imigranților ilegali și
grupurilor minoritare „protejate”, care vor fi libere să se
angajeze în orice activitate ilegală – inclusiv la chemarea
deschisă pentru ucidere în masă a ofițerilor de poliție – deoarece
aceasta este noua clasă protejată în societate (a se observa
evoluția problemei refugiaților și a minorităților din orice stat,
n.b.). „Instituții incluzive” înseamnă favorizarea prin structurile
de impozitare și acordarea de subvenții guvernamentale
corporațiilor care angajează lucrători LGBT sau orice grupuri
care sunt favorizate de planificatorii centrali din guvern.
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Utilizarea IRS (fiscul american) și a altor agenții federale pentru
a pedepsi selectiv grupuri nefavorabile prin audituri punitive și
hărțuire prin reglementări, toate în timp ce ignoră activitățile
criminale ale societăților favorizate, mai ales ale corporațiilor,
care sunt aliate elitei politice.
Obiectivul 17 – Consolidarea mijloacelor de punere în
aplicare și revitalizare a parteneriatului global pentru
dezvoltare durabilă

Interpretare: Adoptarea unor directive comerciale mondiale
care suprascriu legile naționale în timp ce acordă puteri
imperialiste nelimitate companiilor precum Monsanto, Dow
Chemical, RJ Reynolds, Coca-Cola și Merck. Trecerea
pacturilor comerciale mondiale peste parlamentarii unei națiuni
și trecerea peste legi de proprietate intelectuală pentru a se
asigura că cele mai puternice corporații din lume își vor menține
monopolul total asupra medicamentelor, semințelor, produselor
chimice și tehnologiei. Anularea legilor naționale și supunerea
totală la acordurile comerciale de nivel mondial ale corporațiilor
puternice.
Totala înrobire a planetei până în 2030
Documentul ONU spune: „Ne angajăm să lucrăm neobosit
pentru punerea în aplicare integrală a acestei Agende până în
2030”.
Dacă ați citi documentul complet și puteți trece dincolo de
limbajul specific relațiilor publice, vă veți da seama repede că
această agendă a ONU va fi aplicată forțat tuturor cetățenilor
lumii, prin invocarea constrângerii guvernamentale. Nicăieri în
acest document nu se specifică faptul că drepturile individului
vor fi protejate. Nici nu se mai recunoaște existența drepturilor
acordate oamenilor de către Creator. Chiar așa-numita
Declarație Universală a Drepturilor Omului neagă complet
dreptul persoanei la autoapărare, dreptul de a alege tratamentul
medical și dreptul de control parental asupra propriilor copii.
ONU a planificat nimic altceva decât o tiranie la nivel global
care înrobește toată omenirea, în timp ce face apel la un sistem
de „dezvoltare durabilă” și la „egalitate”. Vremurile descrise în
cartea lui George Orwell 1984 au sosit. Și totul este lansat sub
eticheta frauduloasă a „progresului”.
Dar probabil că acești monștrii cu față umană nu au luat în
calcul și planul Creatorului referitor la această planetă.
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În anul centenar 2018 Parlamentul
arlamentul României a votat
legea de revizuire
izuire a constituţiei şi declanşare a
referendumului cu votul majorităţii partidelor şi grupurilor
parlamentare, inclusiv minorităţi şi reprezentanţi cultelor.

Se folosesc tactici retorice, erori logice, tactici de asasinare a
credibilităţii şi de linşaj mediatic. Un întreg război ss-a declanşat
împotriva celor care ar îndrăzni să iasă lla vot. Echipe întregi de
postaci “pun la zid” pe orice actor, sportiv, interpret de muzică
care s-ar exprima pro-familie.
familie. În reţelele de socializare conturile
care afişează referendum sunt acuzate că ss-ar afla în slujba lui
Putin, Dragnea, homofobilor, securiştilor
uriştilor din biserica … etc În
tot acest vacarm, doar homosexualii lipsesc, evaporați
evapora ca prin
magie.

A

r fi fost de aşteptat ca acest referendum să nu agite
apele prea mult fiind catalogat de principalii
princ
formatori
de opinie ca “inutil” pentru faptul că nu ar “aduce nimic

Este un fapt fără precedent în România o ţară în care
absenteismul e foarte ridicat ca cei care se considera apărători ai
democraţiei să demonizeze cea mai democratică formă de
exprimare a voinţei naţionale.

Nimic nu ne putea pregăti pentru ce a urmat, dintr
dintr-o dată un
întreg segment al societăţii au intrat într-un
un fel de spasme
demonice. Un discurs extrem de periculos de esenţă to
totalitară a
scos dintr-oo dată capul. Se afirmă practic ca “poporul nu are
dreptul să îşi decidă singur soarta” şi se insinuează că ar exista
alte origini ale dreptului care transcend suveranitatea naţională.
Şi nu este un discurs din Stalin, Musollini sau H
Hitler, este în
esenţă discursul celor care fără nicio reţine se declară “deschişi
la minte”. În România anului 2018 se face apologia statului
totalitar în care o anumită clasă ar avea voie să îşi impună
voinţa întregii societăţi, nu în urma unor alegeri sa
sau
referendum, ci pur şi simplu.

În general, am observat că se folosesc o serie de tactici oratorice
şi manipulative relativ cunoscute, astfel întâlnim adesea
folosirea Anaphorei, adică a unei repeţiţii la începutul frazei cu
efect aproape
oape hipnotizant, Cu ce ne ajută referendumul, nu
rezolvă problemele reale ale familiei, nu rezolvă violenta …. nu
rezolvă inflaţia …. nu rezolvă foametea pe glob, nu rezolva
criză economică, nu aduce pacea pe planetă … ultimele patru
le-am adăugat eu pentru
ru a demonstra ridicolul. Aşa, dacă vrem
să fim cinstiţi, orice vot nu rezolva o mie una de alte probleme
decât cea pentru care alegerile se ţin.

Toate minciunile despre Referendum

nou”.

Au apărut idei parcă copiate din ideologia nazistă şi comunistă
care demonizează votul ca fiind prea scump şi uşor de
manipulat, uşor se sugerează statutul de colonie a ţării noastre
care nu ar avea nici independență, nici suveranitate.
uveranitate.
Pe facebook peste 1.000 de conturi care până în ziua
referendumului nu mai aveau nici o activitate publică din 2016,
s-au activat dintr-oo dată umplând reţeaua cu o serie de remarci,
sau articolele ale zişilor “formatori de opinie”, adică o se
serie de
idei total false care se repetă sistematic urmând sfatul părintelui
propagandei moderne Joseph Goebbels
au activat ca la ordin, toţi predicând
“Formatori de Opinie” s-au
aceeaşi listă de cca 30 de afirmaţii despre care, luând în
considerare un nivel intelectual
telectual şi cultural mediu, constatăm că
respectivii nu au cum să nu realizeze că respectivele afirma
afirmații
sunt false. Prin urmare un adevărat război informaţional a fost
declarat familiei şi instituţiilor tradiţionale mascat sub cca 30 de
false îngrijorări.
Susținerea
ținerea agendei L.G.T.B.Q este inteligent camuflată sub o
adversitate faţă de Dragnea, de clasa politică, de Biserică,
susţinerea unor “drepturi” inexistente sau frică de o fraudă
majoră a votului. Dacă o mare parte dintre ei au pus în
dezbatere argumente de-aa dreptul penibile de genul „dacă
referendumul va fi validat, asociația PRO-Vita
Vita va promova
interzicerea avortului”, cei mai iscusiţi au încercat să propună
scheme complicate precum că acest referendum nu este decât o
ocazie pentru P.S.D să testeze cum se pot frauda alegerile, de
parca e prima data când PSD sunt la putere.
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Mai sunt folosite alte două tactici clasice retorice de manipulare
din categoria „argumentum ad passiones”, adică
a
un argument
care caută să stârnească o emoţie puternică care să anuleze
elementul cerebral. Astfel este folosit argumentul din ură,
„argumentum ad odium”, Este folosit Dragnea care a devenit
foarte impopular, un fel de personificare a tot ce a făcut PSD-ul
P
de la FSN încoace, astfel se încearcă prin tot felul de scamatorii
retorice a genera în mentalul colectiv ideea că e vorba de
“Referendumul lui Dragnea” sau că “Dragnea a preluat ideea” şi
a deturnat-o
o în interes de partid. Apoi avem factorul de frică
fric
“argumentum ad metum” / “argumentum in terrorem” ….
dispare familia mono-parentală,
parentală, se schimbă ceva fundamental,
ieşim din UE, trecem de partea lui Putin, revenim la comunism.
Modificarea are ca scop definirea termenului de “soţi”. Atât nu
scoate şi nu introduce
ntroduce nimic fundamental, se schimbă „soţi” cu
“bărbat şi femeie”. Revizuirea nu are ca obiect “familia”, ci
clarificarea termenului de soţi să nu vină într
într-un viitor apropiat
cineva să spună că soţii poate însemna trei persoane sau un om
şi un animal sau
u un adult şi un copil. Familia include şi relaţia
de filiaţie şi rudenie care decurg din statutul de părinte, acestea
rămân la fel. De 30 de ani familia monoparentală sau bunicii
care îşi cresc nepoţi etc nu au avut probleme. Frica generată nu
are nici o bază legală, dar ea este promovată cu mult sârg.
Adesea este folosit şi atacul direct la persoana în formă ad
adhitlerum, practic eşti făcut psd-ist,
ist, dragnist, nazist sau comunist
dacă vrei referendum, sau generalizarea unui întreg segment
“astfel de oameni votează psd-ul”
ul” sau “sunt o turmă de oi” sau
„oameni lipsiți
ți de inteligenta nu pricep despre ce e vorba” etc.
Persoane publice care s-au
au exprimat pro-referendum
pro
s-au trezit
linşate mediatic precum celebra interpreta de muzică populară
Sofia Vicoveanca. Atacurile
curile de intimidare provin din partea
unor conturi de internet aparent false.
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Aşa zişii “Formatori de opinie” s-au chinuit să anuleze orice
credibilitate pentru acest referendum. Astfel sunt ridicate semne
de întrebare în privinţa modului cum au fost strânse
semnăturile, a scopului celor care au demarat acţiunea (ură,
homofobie) şi cel mai grav s-au ante-pronuntat că votul va fi
fraudat. Acesta mobilizare de forţe ne arată că miza este acum
mai mare ca oricând, la toate alegerile din ultimii 28 ani au
existat suspiciuni de frauda, dar nicicând nu s-a mai întâlnit o
asemenea mobilizare de forte. Amploarea si insistenta
mobilizării ne arata importanta uriașă a evenimentului.
Lista postacilor se reduce practic la cca 30 non-argumente pe
care le demontam mai jos.
1. Este referendumul lui Dragnea, urmează o serie de teorii
conspiraţioniste de tipul că Dragnea a promulgat
referendumul fie pentru a deturna atenţia „de la problemele
reale”, fie pentru a câştiga popularitate sau a diviza
societatea în folos propriu.
– Iniţiativa organizări unui referendum aparţine practic cultelor
care au aceleaşi drepturi de a strânge semnături pentru un
referendum ca şi ong-urile lui Soros.
Iniţiativa a fost demarată de mai multe ong-uri în toamna 2015,
când preşedinte al PSD şi premier era Victor Ponta şi a fost
înregistrată în Parlament în mai 2016 când premier era Dacian
Cioloş care la vremea aceea nu a pus nici o piedică iniţiativei. A
fost votat în senat cu sprijinul PNL fără de care nu ar fi putut
trece. Totuşi nu e referendumul lui Ciolos şi nici al PNL ci doar
a lui Dragnea .
Acţiunea a fost demarată de Coaliția pentru Familie la sfârșitul
anului 2015, inițiativa a strâns suficiente semnături depăşind
numărul necesare pentru a iniția un proiect de lege
constituțională adică 500.000, (s-au strans 3.000.000 adica cu
2.500.000 peste necesar) acţiunea este sprijinită activ de
Biserica Ortodoxă și de Biserica Romano-Catolică, dar şi de
majoritatea cultelor protestante. Curtea Constituțională, a avizat
pozitiv propunerea de modificare în data de 20 iulie 2016,
reținând că ea nu aduce nicio atingere vreunui drept individual,
precizând că nu se aduce nici o restrângere a drepturilor deja
existente.
Propunerea de revizuire a trecut pozitiv de Camera Deputaților
pe 27 martie 2017, dar organizarea referendumului a fost
amânată după ce, în septembrie 2017, 38 de senatori PNL și
USR au atacat propunerea de lege a referendumului la CCR.
Ulterior CCR a respins sesizarea. Astfel pe 11 septembrie 2018,
Senatul, în calitate de for decizional, a adoptat propunerea de
revizuire a Constituției cu 107 voturi „pentru”, 13 voturi
„împotrivă” și șapte abțineri. PSD-ul a fost chiar acuzat până la
momentul “septembrie 2018” ca tergiversează declanşarea
referendumului, mai ales că PSD a sprijinit atât, la nivel de
guvern, cât şi la nivel local,toate iniţiativele publice LGTB
(LGTBQ2)
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Memoria colectiva este un factor important când vine vorba de
manipulare, iar in cazul unor evenimente mărunte anumite
persoane pot profita de așternerea rapidă a uitării. Astfel la
inceputul luni mai președintele PNL Ludovic Orban, a declarat
intr-o sâmbătă, la Tulcea, că partidele aflate la guvernare, PSD
şi ALDE, sunt vinovate de amânarea referendumului pentru
familie, iar PNL nu dorește sa fie părtași la asa ceva. Acesta își
reafirma sustinerea pentru acest proiect si acuza partidele aflate
la putere de joc dublu: “Eu când îi văd pe Dragnea şi Tăriceanu
că se bat cu cărămida în piept că sunt mari susţinători ai
familiei creştine, îmi e ruşine de ruşinea lor. Nu poate
Tăriceanu să vorbească de subiectul ăsta. (…) Nu au voie
pentru că aruncă în derizoriu tema. Foamea lor bolnavă de a se
ataşa de teme de interes public”, preciza Orban. Acesta s-a
spălat pe mâini de orice responsabilitate referitor la
tergiversarea votării referendumului. „Dacă e cineva vinovat că
nu s-a făcut referendumul, ei sunt de vină. Cine are majoritate
în Parlament? E ţin de şapte luni jumate în sertarele Senatului
proiectul de reviziuire al Constituţiei. Ei nu au vrut să pună pe
ordinea de zi, pentru că vor să transforme PNL în inamic,
crezând că ei câştigă nu ştiu ce puncte. Dar românii nu sunt
proşti“, a afirmat liderul PNL. Cum o fi ajuns sa fie
„referendumul lui Dragnea”. . .
2, Referendumul costa unii zic 20 milioane de euro, alţii 40,
alţii chiar 100. Unii zic să facem spitale cu banii ăştia, alţii
şcoli.
– Din capul locului trebuie precizat că legea referendumului a
fost publicată în MO, asta înseamnă că orice proteste ulterioare
nu mai pot întoarce banii la buget.
Adevărul este că libertatea şi democraţia costă, pe de altă parte
dictatura e ieftină, un Hitler e ieftin, un Kendedy e costisitor.
Libertatea e nepretuită, sclavia e gratis.
Într-un regim democratic totul costă, parlamentul, miniştrii,
consilieri, preşedinte prim-ministru, Curtea Constituţională,
alegerile costă. Argumentele invocate până în prezent împotriva
referendumului sunt extrem de periculoase şi de esenţă
totalitară. E dreptul tău să votezi DA sau NU, să te prezinţi sau
nu la vot, dar nu are nimic de a face cu democraţia şi libertatea
demonizarea celor care aleg să meargă la vot, contestarea ideii
de referendum, aducerea de injurii sau ameninţări celor care
participă la referendum sau promovarea unor informaţii false.
În ţările europene cu grad crescut de democraţie
referendumurile sunt fireşti, în Elveţia ele au loc de 3-4 ori pe
an pe mai multe probleme odată. Norvegia a avut două
referendumuri în 1972 şi respectiv 1994 prin care s-a respins
aderarea la Uniunea Europeană. Nu ar mai trebui amintit că
apologia unui regim totalitar prin anularea drepturilor
fundamentare precum votul sau referendum este ilegală.
Conform anumitor estimări educaţia parentala care va include
toleranta faţă de alte tipuri de familie, faţă de identitatea de gen,
unde un băieţel care se joacă cu păpuşi este declarat fata, ne va
costa cca 70 milioane de euro. Dacă aceste estimări sunt reale
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asta înseamnă un câştig la buget de minimul 20 milioane de
euro.

5. Referendumul este inutil, o pierdere de timp, nu schimbă
nimic.

Ceea ce cei care au pus la cap această campanie nu au luat în
calcul este că dacă referendumul nu va trece, CpF ar putea
foarte bine să strângă din nou peste 3.000.000 semnături, si de
aceasta data mult mai usor că au experienţa şi infrastructura şi
să opereze mici modificări. Astfel vor fi costuri duble.

– Această poveste este în flagrantă contrazicere cu ideea
alarmistă că se schimbă fundamental definiţia familiei, apoi se
schimbă sau nu se schimbă dragi progresişti ?

Cei care răspândesc zvonul că acești bani ar fi fost mult mai
folositori la buget poate ar trebui să studieze celebrul caz
Bechtel să vadă cum o asemenea sumă ar fi putut foarte bine să
fie tocată pe 1-2 km de autostradă
3. Referendumul atacă familia monoparentală. Se spune în
propagandă: “un copil crescut de bunici sau de un frate mai
mare, doar de o mamă sau tată nu este tot familie?”
– Referendumul nu are ca obiectiv o redefinirea a familiei, de
fapt acest argument este în contradicţie directă cu cel imediat
următor anume ca referendumul nu schimbă nimic şi este inutil,
Referendumul nu urmăreşte proclamarea unei anume familii
“tradiţionale”, separate de alte “familii” el practic clarifică doar
ce înţelegem prin termenul de “soţi” din textul constituţiei
articolul 48. : (1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber
consimţită între soţi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi
îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi
instruirea copiilor. Termenul soţi va fi înlocuit cu “un bărbat şi
o femeie”. „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită
între un bărbat şi o femeie”. Restul, că anulează drepturile
copiilor crescuţi de bunici, cu doar o mamă sau doar un tată,
adoptaţi, concepuţi în afara căsătoriei … sunt doar parte a unei
infame propagande menite să mintă oamenii, şi să îi mintă în
cunoştinţă de cauză. Aceasta nu este vorba de o dezinformare
din omisiune sau eroare, ci una cu scop precis.Scopul real al
referendumului este căsătoria, nu familia. Familia prin relaţiile
de rudenie care decurg din căsătorie înseamnă şi bunici, mătuşi,
etc. Aceasta dezinformare merge mâna în mână cu cea care
spune că referendumul nu rezolvă problema spitalelor sau 50 de
alte chestii.
4 . Drepturile nu se supun la vot.
Pe bune ? Chiar a putut să spună cineva aşa o porcărie ?
Incredibil!!
– Declaraţia internaţională a drepturilor omului şi cetăţeanului a
fost supusă la vot, ratificarea tratatelor legate de drepturile
omului au fost şi ele supuse votul parlamentului. România a
aderat la toate tratatele internaţionale prin votul parlamentului,
iar principiile acestor tratate au fost şi ele dezbătute şi supuse
votului în cardrul unor organisme internaţionale precum ONU
sau UE şi au devenit aplicabile abia după ce fiecare ţară a aderat
prin vot la ele. Constituţia prezentă a fost şi ea supusă votului.
Daca homosexuali vor obține drepturi precum căsătoria, asta se
va face în urma unui vot.
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Referendumul nu schimba fundamental nimic doar clarifica
termenul de “soţi” pentru a îngreuna să o luăm şi noi pe drumul
luat de Franţa unde termenul de “Mama” şi “Tata” nu mai sunt
folosiţi juridic, fiind înlocuiţi cu termenul non-discriminatoriu
“părinte 1” şi “părinte 2”. Unde tineri sunt îndoctrinaţi din
fragedă copilărie despre existenţa familiei formată din doi
bărbaţi sau două femei.
Acesta este primul referendum cerut din popor din 1990
încoace, exerciţiu democratic este atât de important încât
referendumul putea foarte bine să fie şi despre ce parte a unei
şosele se merge în ce direcţie cu maşina. Este dorinţa a trei
milioane de cetăţeni ai României, din nou avem un discurs cu iz
totalitar: cine decide despre ce pot câteva milioane de oameni
liber asociaţi să ceară Pot cere o modificare legislativă? Dacă
unii strâng semnături “fără penali” şi alţii “fără căsători
homosexuale”, cine este mintea care să spună că unii au, iar alţi
nu au dreptul să ceară o modificare legislativă? Se încearcă
crearea unor precedente foarte periculoase.
Din momentul publicari lui in Monitorul Oficial orice asfel de
remarci nu fac decat să deschida o portiță periculoasă apologiei
dictaturii.
6. Referendumul nu este o prioritate, mai întâi construim un
spital, o şcoală, (o catedrală nu a zis încă nici un progresist)
Dreptul la iniţiativă aparţine unui anumit număr de cetăţeni
pentru modificarea Constituţiei şi un anumit număr de cetăţeni
pentru iniţiativa legislativă (lege ), legea prevede că se pot
organiza şi referendumuri locale.
Dorinţa a trei milioane de cetăţeni identificaţi cu actul de
identitate nu poate fi anulată de câţiva formatori de opinie, sau
de câţiva militanţi progresişti deţinători a mai multe conturi pe
reţelele de socializare.
Respectivele persoane care doresc ceva la nivel naţional sau
local pot demara o strângere de semnături în acest sens. Aici
este aceeaşi poveste cu Biserica Ortodoxă care este acuzată că a
început să construiască o Catedrală pe motiv că Ministerul
Sănătăţi nu face un mare spital. Oameni cu frustrări care doresc
sute de chestii, de la un spital la dispariţia sărăciei, îşi revarsă
năduful pe cei care după 3 ani au avut succes cu iniţiativa lor.
Din păcate pentru ei, referendumul odată ce a îndeplinit
condiţiile legale nu mai poate fi amânat la infinit, într-o lună sau
două, acum sau la anul tot trebuia ţinut.
Într-o societate modernă problemele nu se rezolvă pe rând, una
câte una, se insinuează că această problemă a fost băgată în faţă
într-un şir uriaşi de probleme care aşteptau cuminţi la coadă:
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şcoli, spitale, dispensare, şosele, autostrăzi, canalizarare etc
Problema este evidentă: timp de 30 de ani în care s-au succedat
toate guvernările posibile, cine a împiedicat construirea unui
mega-spital? Cine oprește ca paralel cu referendumul să se
demareze acum construirea unei autostrăzi ? E oprită
construcţia de referendum? Vedeţi cum funcţionează
manipularea ? Îţi şi imaginezi toţi muncitorii cum se opresc din
turnat beton şi bitum că a început referendumul. Paralel cu
referendumul se pot face 10 alte chestii. Înainte de referendum
se puteau face 1.000, de chestii, după referendum se pot face
10.000 de chestii,
Timpul nu se termină odată cu referendumul, care se transformă
pentru tabăra progresista într-un fel de drob de sare. Mai mult,
în rezolvarea unor probleme trebuie să ţinem cont şi de
complexitatea acelei probleme, sărăcia sau educaţia sunt
probleme de lungă durată care pot fi rezolvate pe parcursul a
câtorva zeci de anii, un spital se poate construi în 2 ani, o şosea
în 6 luni, referendumul se va face în 2 zile
7. PSD-ul a preluat iniţiativa referendumului şi o foloseşte
în interes propriu. Dacă merg la vot voi fi numărat ca
susţinător al PSD.
– Şi dacă nu mergi, vei fi folosit de activişti lgtb al cărui viitor
punct după căsătorie va fi identitatea de gen şi apoi adopţiile.
Vor arăta că ei au iniţiat o campanie de neprezentare la vot la
care atâtea persoane au răspuns boicotând votul. Neprezentarea
ta la vot va legitima grupurile lgtb să spună că peste 60% din
romani s-au arătat solidari cu cauza lor. Aceştia îşi pot expune
cauza în anumite cercuri la Bruxelles sau Wasinthon unde un
simplu cetăţean român nu va avea acces niciodată. Într-un an
sau doi sau în zece nu va mai conta că în 2018 exista o mişcare
împotriva unui partid numit PSD, iar cetăţenii la acea vreme au
fost dezinformaţi despre referendum, se va spune doar ca
majoritatea românilor au susţinut sau nu familia formată dintrun bărbat şi o femeie. Sau că un număr de români nu au susţinut
o iniţiativă a bisericii, prin absenţa ta oferi un vot în alb
legalizări LGTB
Cum s-o fi folosind PSD-ul de referendum? Punându-şi toate
organizaţiile LGTB, toată presa progresista în cap şi tot felul de
organisme internaţionale? Nici vorbă. PSD-ul s-a întâmplat să
fie acum la guvernare şi au semnat ca primarul o cerere care nu
este a lor. PSD a votat mereu agenda LGBT la Bruxelles. Cu
astfel de argumente tare mi-e teamă să nu ajungem la poveşti cu
un Dragnea care s-a întors în timp în 2015 şi a demarat un
referendum ştiind că acesta în 2018 îşi va finaliza parcursul
juridic tocmai când PSD-ul urma să aibă probleme cu rezistul.
Minciuna are picioare scurte spune un proverb.
8. Referendumul este anti-constitutional, restrânge
drepturile homosexualilor și produce discriminare.
– Nu restrânge drepturi, ci le îngheaţă, le bate în cuie unde sunt
deja. CCR a răspuns negativ la o sesizare făcută de PNL cu
privire la încălcarea drepturilor existente. Persoanele
homosexuali au acelaşi acces la căsătoria (dintre un bărbat şi o
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femeie) ca şi cetăţeni heterosexuali. Discriminare ar fi dacă
legea ar stipula ca un homosexual şi o lesbiană nu se pot
căsători. De exemplu alăptarea este definită ca fiind făcută
exclusiv de către o femeie, pur şi simplu aşa stau lucrurile, nu
putem face din astea “un drept”, deşi au apărut bărbaţi care
revendică alăptarea ca pe “un drept” pe care să îl poată practica
şi ei cu ajutorul unor tuburi. Încă din timpuri imemorabile
căsătoria s-a practicat între un bărbat şi o femeie, iar
homosexualii au acces la această instituţie în formă în care ea
este definită de statul român. Discriminarea nu există, dreptul
de a intra într-o relatie cu cineva nu este conditionat de
căsătorie.
9. Încalcă drepturile omului
Căsătoria între persoane de acelaşi sex nu este un “drept al
omului”, el de fapt nu se regăseşte nici în prima, nici în a doua
declaraţie a drepturilor omului. Comisia europeană a stabilit ca
fiecare stat are dreptul de a decide dacă acceptă sau nu căsătoria
între persoane de acelaşi sex.
Uniunea Europeană (a se vedea Curtea Europeană de Justiție de
la Luxembourg, pct. 37, hotărârea în cauză Coman-Hamilton),
cât și Consiliul Europei (a se vedea Curtea Europeană a
Drepturilor Omului de la Strasbourg, pct 61 din hotărârea în
cauză Schalk and Kopf c. Austriei) au decis că dreptul la
căsătorie al persoanelor de același sex nu este un drept al
omului, nefiind consacrate în actele care stau la baza întemeierii
acestor organizații.
10. Este anti-European şi retrograd
– Este conservator, menţine o situaţie existenta deja, 14 state
din Europa au în constituţie precizat că căsătoria se formează
dintr-un bărbat şi o femeie. La nivelul UE nu există un consens
în această privinţă. Nu avem nici un fel de recomandare la nivel
european în acest sens. Cetăţenii europeni homosexuali care
doresc a-şi unii astfel destinele o pot face în unul din statele
unde acest tip de căsătorie este permis. La fel se poate formula
un argument că căsătoria gay este anti-europeana, se pot aduce
in sprijin istoria si cultura Europeana.
11. Nu rezolvă problemele reale ale familiei, violenta
familiară, sărăcia, divorţul, abandonul şcolar.
– Referendumul are ca obiectiv definirea clară a căsătoriei,
afirmația facută este o tactică murdară de “red hering” adică de
distragere a atenţiei în altă parte (uite, uite acolo un peştişor
roşu … )
Asta este ca şi cum noi am spune că iniţiativa “Ciolosista” “fără
penali” nu rezolvă pacea pe glob şi nici foamea din Africa …
prin urmare soluţia la toate problemele este Boicotul. Folosind
aceeaşi tactică putem spune că toate protestele din ultima
perioadă nu au îmbunătăţit cu nimic “violenţa în familie” sau
“abandonul şcolar” prin urmare hai să boicotăm orice acţiune
civică. Un referendum spune votului o întrebare prin urmare
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referendumul se ocupă exclusiv de acea problemă. Pare banal
nu ?

15. Referendumul divizează societatea, De asta avem
nevoie?

12. Organizaţiile care susţin referendumul doresc şi
interzicerea avortului, a divorţului au o viziune retrograda
despre rolul femeii în societate.

– Singurii care divizează societatea sunt militanţi progresişti
care au declanşat un atac fără precedent şi pe care mulţi nu îl
credeam posibil în România, împotriva valorilor tradiţionale ale
majorităţi cetăţenilor din România: biserica, familie, moralitate,
bunacuviinţa. Dar cel mai mult ei se războiesc cu dreptul nostru
de a decide, insultă se lansează în atacuri personale,
cataloghează greşit întregi comunităţi. Argumentul lor suprem
este că ori eşti omul PSD-ul, ori te plăteşte Putin, ori eşti
prost/tâmpit/idiot/handicapat/nazist. Aici observăm un celebru
fals argument anume “falsă dihotomie” ori eşti cu noi ori eşti cu
PSD, urmează o serie de înjurături ţigăneşti.

– În discuţie este pusă căsătoria, a afirma că îngheţarea
definiţiei căsătoriei la un stadiu conservator va duce la alte
propuneri ultraconservatoare într-un viitor apropiat care vor fi şi
aprobate este în esenţă un argument de tip „săpun alunecos” sau
„slippery slope”. Adică că dacă astăzi acceptăm o chestie mâine
vom accepta un întreg lanţ de modificări care va duce la
dezastru. Este greşit din mai multe puncte de vedere, în primul
rând nu vorbim de o modificare radicală care poate duce la
altceva, apoi definiţia căsătoriei există deja în codul civil, apoi
din 14 state care au definit în constituţie căsătoria ca fiind
formată dintr-un bărbat şi o femei nicăieri asta nu a dus la alte
măsuri radicale.
13 Familia este un focar de alcoolism, violență împotriva
femeii, suicid, droguri, abandon familiar.
– Soluţiile oferită de progresişti sunt … boicotul
referendumului. Oare ce se va schimba ? a doua zi după boicot
totul magic va fi bine sau dacă vor apărea cupluri gay cu
certificat de căsătorie asta va avea un impact pozitiv asupra
familiei bărbat-femeie? În primul rând aici vorbim de o falsă
generalizare similara cu cea făcută de regimurile extremiste care
învinovăţeau un întreg grup pentru greşelile câtorva membru al
comunităţi Aici avem eroarea „compoziţiei” care se produce
când afirmăm ceva ce este adevărat pentru unele părţi ale
întregului ca fiind valabil pentru întreg ceva de genul creierul
este format din celule, celulele nu au conştiinţă, prin urmare
creierul nu are conştiinţa. În formă prezentă familia românească
este formată din familii individuale. Anumite familii individuale
au probleme cu alcoolismul, Prin urmare familia românească (
in ansamblu) are probleme cu alcoolismul.
Faptul că ţările sărace au astfel de probleme, iar cele bogate nu,
ar trebui să ne facă să realizăm că nu familia tradiţională este
cauză, ci tranziţia în care ne zbatem de aproape 30 de ani, lipsa
locurilor de muncă sau a unor programe în mediu rural, lipsa
alternativelor şamd
14. Ce importanţă are ce fac oameni în dormitorul lor,
fiecare are libertatea de a dispune de propriul corp.
– Nimeni nu îi opreşte să face ce vor şi la o zi după referendum,
la fel să apară la televizor să aibă asociaţii, ziare, etc Este oprită
însă agresarea societăţi cu numeroase cereri ulterioare
legalizării căsătoriei precum: adopţi, căsători în biserică, rochii
de mireasă, tort de nuntă, reduceri la călătorii, educaţia
trasgender în şcoli și grădiniţe etc Toate acestea s-au intamplat
în toate tările în care comunitatea LGTBQ2 a obținut dreptul la
căsătorie: au urmat în mod firesc cereri legate de egalitatea în
drepturi cu „familia clasică”
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Cu astfel de argumente opozanţii familiei defilează în public,
apoi după ce te-au jignit şi te-au făcut cu ouă şi oţet, tot hoţul
tipa hoţul … Apropo unde este diviziunea adică jumătate din
populaţie vrea căsătorii gay, iar alta vrea să confişte căsătoriile
doar pentru ei ??? Singura divizare este făcută de cel care ţipa
hoţul …!
Ceea ce aceste persoane nu cunosc, este ca orice dezbatere
implică 2 tabere, doar în regimurile totalitare avem o unica
tabăra. Referendumul pare a împărţi apele foarte bine avem
romani cca 80% care susţin familia tradiţională avem alţi 15%
care au anumite reţineri şi pe partea cealaltă avem unii care vor
să boicoteze orice discuţie,
16. Eu nu pot să merg la un referendum, organizat de PSD.
Vor folosi acest referendum pentru a fura, cabine de vot,
pierdere, tuşiere, saci … etc
– Alegerile europarlamentare din 2019 vor fi organizate de
PSD, alegerile prezidenţiale , parlamentare , iar dacă câştiga
alegerile PSD-ul va organiza şi referendumul pentru “fără
penali”. Asta înseamnă să nu mai mergi deloc la vot, povestea
aceasta pare a promova la infinit PSD-ul, felicitări, vei rămâne
cu “M8ie PSD”. Încet, încet se face apologia totalitarismului.
17. Biserica nu face politică, cum de s-a implicat biserica în
acesta poveste electorală ?
– Biserica nu face politică în sensul că nu vine patriarhul să
candideze pe listele PNL sau PSD, dar asta nu înseamnă că
biserica este exclusă din treburile „cetăţii”. Preoţii au dreptul la
o opinie, iar această iniţiativă nu este una politică. Iniţiativa de
modificare a Constituţiei nu a venit nici din partea unui partid,
nici din partea unui om politic, ci este în mare o iniţiativă a
cultelor. Dreptul de a alege este un drept drept fundamental, o
asfel de discuție nici nu trebuie purtată.
18. Statul nu are voie să îţi spună pe cine să iubeşti şi pe cine
nu. Ce urmează ?
– Şi nu face asta, cei care se iubesc vor continua să o facă şi să
îşi exprime dragostea după cum consideră fiecare. Certificatul
de căsătorie nu este un “certificat de îndrăgostit”. Statul
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recunoaşte instituţia căsătoriei dintre un bărbat şi o femeie
deoarece aceasta instituţie unde copilul are o mamă şi un tată
este cel mai potrivit mediu unde se pot naşte, creşte şi dezvolta
viitori membri ai societăţii. Statul nu a stabilit căsătoria pentru a
da voie la iubire unora şi altora nu. De altfel progresişti
considera retrograda instituţia căsătoriei şi cer desfiinţarea ei.
Prin urmare, este lipsi de sens ca în timp ce ceri desfiinţarea
căsătoriei bărbat-femeie, să ceri instituţionalizarea căsătoriei
bărbat-bărbat sau femeie-femeie. Nu ar mai trebui explicat că
instituţia căsătoriei dintre un bărbat şi o femeie, este anterioară
statului modern, declaraţiei internaţionale a dreptului omului şi
cetăţeanului sau organismelor internaţionale, toate acestea au
găsit-o aici şi au fost nevoite să o recunoască. Toate studiile
sociologice au demonstrat ca acest model este cel mai propice
dezvoltari normale a unui copil.
19. În codul civil deja este precizat că termenul “soţii” din
Constituţie se defineşte ca bărbat şi femeie.
– Asta s-a întâmplat în circa jumătate din statele europene unde
treptat-treptat prin politica paşilor mărunţi s-a ajuns mai întâi la
parteneriate civile, la căsătorii, mai apoi la adopţii, educaţie de
gen şi în final la încriminarea conservatorilor care gândesc
diferit. De altfel nu am găsit în întreaga Uniunea Europeană un
singur caz în care organizaţiile LGTBQ2 să fi obţinut drepturi
civile şi să se oprească acolo.
Codul civil poate fi schimbat printr-o lege chiar printr-o
ordonanţă de urgență. Când vor începe presiunile internaţionale
pot să iasă şi un milion de cetățeni în stradă, nimic nu se va mai
schimbă. De fapt în Franţa au ieşit peste 1.000.000. de francezi
împotriva unor iniţiative LGTBQ2, iar în Franţa acuma
cuvintele mama şi tata au fost înlăturate din uzul juridic. Dacă
te întrebi care e legătura între Franţa şi situaţia de la noi,
răspunsul e simplu, “discriminarea”, astfel după ce LGTBQ2
obţin toate drepturile decurge aproape firesc la înlăturarea unor
sintagme “discriminatorii”, considerate “retrograde” ca mama şi
tata. Un fel de New Brave World devenit realitate.
20. Homosexuali de la noi nu cer căsătorie. Nu dau cu
buzna/ nu iau cu asalt agenţiile de stare civilă.
– Nu dau buzna pentru că aplică o politică discretă a paşilor
mărunţi şi a lobiului tăcut în spatele uşilor închise. Dar atunci
când acest subiect a fost pus în discuţie reprezentanţi lgtb-ului
de la noi au fost extrem de corecţi. La primul marș din 2006
aceştia au afirmat clar şi fără echivoc că asta urmăresc. Anul
acesta la finalul procesului lui Coman şi Hamilton vs România,
un român şi un american căsătoriţi în Belgia, Curtea
Constituțională a României (CCR) decidea în data de 18 iulie
2018, într-o excepție ridicată de cei doi, că este constituțională
acordarea dreptului de ședere pe teritoriul statului român, în
condițiile stipulate de dreptul european, soților – cetățeni ai
statelor membre ale Uniunii Europene și/sau cetățeni ai statelor
terțe – din căsătoriile dintre persoane de același sex, încheiate
sau contractate într-un stat membru al Uniunii Europene. Acesta
a fost momentul în care comunitatea LGTBQ2 din românia şiau reafirmat dorinţa de a obţine şi alte drepturi astfel printr-un
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comunicat public, ACCEPT s-a anunțat următoarele: „salută
decizia CCR, care face un prim pas important în a asigura
egalitatea în drepturi și demnitate pentru persoanele lesbiene,
gay, bisexuale și transgender (LGBT), și pentru familiile lor”.
Subliniem: „un prim pas important”. Într-un interviu la Pro TV
“soţii” Hamilton declarau: “O reședință pentru Clăi în
România. Asta e întrebarea la care vă răspunde Curtea
Europeană. În fața Curții Constituționale noi am dori mai mult
de atât și anume recunoașterea că suntem o familie și implicit
recunoașterea altor drepturi: patrimoniale, dacă venim în
România va trebui să locuim undeva, să avem contracte, să ne
împrumutăm de bani” Subliniem: “recunoașterea că suntem o
familie”
Iustina Ionescu, avocată și membră ACCEPT, și-a arătat si ea
dezamăgirea față de decizia CCR, spunând că „nu obligă la
recunoaşterea tuturor căsătoriilor între persoane de acelaşi sex
încheiate în afara ţării, nici la recunoaşterea tuturor
drepturilor ca familie pentru cetăţenii căsătoriţi recunoscuţi în
vederea şederii” Subliniem: “recunoaşterea tuturor drepturilor
ca familie”
21. A mai fost un referendum. Cel cu numărul de
parlamentari dar nimic nu s-a schimbat.
– Acela a fost un referendum consultativ, acesta este un
referendum decizional. Rezultatele vor fi publicate în câteva
zile de la validare în MO. Referendumul din 2016 a fost
consultativ, cel din 2003 decizional. Referendumul fara penali
dacă se va ține va fi tot decizional.
22. PSD-ul oricum va fură la vot.
– Dintre toate aceasta este cea mai absurdă şi totuşi sunt
persoane care spun aceste lucruri, le repeta din nou şi din nou.
În primul rând că dacă PSD-ul fură de fiecare dată ce rost mai
are toată agitaţia împotriva prezenţei la vot ? În al doilea rând
dacă e să luăm în considerare ipoteza falsificării votului, cel mai
uşor astăzi se poate falsifica absența. Astfel în fiecare secţie de
vot va exista un preşedinte de comisie un vicepreşedinte, o
persoană care validează electronic prezenta cu actul de
identitate ( dacă se va aproba ) şi 6-7 persoane care reprezintă
diverse partide politice la acestea se pot adăuga 2-3 observatori
din partea a diverse ong-uri . La final voturile sunt numărate de
reprezentanţi partidelor, oricare din cei prezenţi pot depune
contestaţi. Singura posibilitate teoretică este falsificarea votului
celor care nu s-au prezentat la vot, astfel dacă un anume partid
ar cumpăra toţi membri comisiei de la o secţie dintr-un sat sau
consulat sau ambasadă, atunci acolo ar putea fi trecuţi ca
prezenţi pe lista suplimentară câteva sute de absenţi. Aceasta sar putea face dacă respectivi ar deţine controlul şi pe sistemul
informatic de validare a prezenţei, sau dacă vor cere delegaţiilor
lor în diverse secţii să comunice numele şi cnp-ul absenţilor
(din listele de prezenţa ale urnelor). Astfel în ultima oră ar putea
fi “bifaţi” ca prezenţi câteva zeci de mii dintre cei absenţi, prin
tot felul de cătune pe liste suplimentare. De altfel există astfel
de suspiciuni la mai multe alegeri. Singura cale de a te opune
falsificări este să te prezinţi la vot. Poate nu ştii dar legal tu nu
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îţi poţi verifica prezenţa la vot, să zicem că e un secret chiar şi
pentru tine.
23. Referendumul este opera Moscovei/Putin/Dughin pentru
a aduce România sub aria de influenţă a Moscovei.
– Acesta afirmaţie este aruncată fără nici un suport logic … cum
ar apropia Bucureştiul de Moscova acest referendum când
relaţiile bilaterale sunt la fel de îngheţate ca Siberia de mai bine
de 27 de ani? La fel de bine aş putea spune că referendumul
doreşte apropierea dintre România şi Honolulu. Acest non
argument a fost aruncat de atâtea ori împotriva oricăror grupuri
care nu se încadrau în tagma progresistă încât el devine chiar
amuzant. Astfel ecologiştii care s-au opus exploatări aurului de
la Roşia Montană au fost printre primi acuzaţi, legionarii care
organizau parastase pentru Moţa şi Marin, legionari paraşutaţi
sau cei morţi în închisorile comuniste nu au scăpat de sintagma
de “Putinisti”, grupuri de tineri care reabilitează, curata
monumentele ostaşilor din cei de al doilea război mondial şi
care sunt foarte pro mareşalul Antonescu, de asemenea au fost
etichetaţi că sunt cu “Putin”, credincioşi care organizează
parastase şi pelerinaje de asemenea “putinisti”, eurosceptici la
fel, anti-masoni la fel, anti-vaccinisti la fel, cei anti moschee
idem. Lista ar putea continua cu zeci şi zeci de exemple. Tot ce
nu place formatorilor de opinie sunt stampilaţi rapid cu “Putin”.
Aici observăm vechea tactica bolşevică de a eticheta orice
opozant ca “fascist”. “Idioţi Utili” în prostia lor nu îşi dau
seama că odată ce ai catalogat un om de dreapta adept al
conservatorismului că e cu Putin sau Dragnea pentru că merge
la biserică, că e cu Putin că susţine familia sau e împotriva
islamizării, cu siguranţă ăla e un om pierdut cauzei lor. Iar
cercul se largaste pe zi ce trece, in tabara celor acuzati de
Putinism urmeaza sa vina cei care sunt impotriva refugiatilor,
care sunt pentru ca marile concernuri să își platească impozitele
restante, iar cercul se tot marește. Din ce în ce mai mult se
polarizează două segmente în societatea românească, pe de o
parte naţiunea română, creştinii, familie, tradiţii, pe partea
cealaltă un grup din ce în ce mai izolat de „progresişti” care
împroaşcă cu venin în toate direcţiile.
24. Referendumul nu are legitimitate
comunist/fascist de esenţă totalitară.

sau

este

– Nu exista nici un drept mai mare decât “suveranitatea
poporului”. Referendumul este cea mai democratică modalitate
de exprimare a dorinţelor maselor, adică a demosului.
Legitimitatea lui consta în cele trei milioane care au cerut acest
referendumul. Totalitar ar fi fost dacă un Ciolos sau o Macovei
ar fi vrut căsători homosexuale, imigranţi şi moschee şi ar fi dat
cu pumnul în masă şi s-ar fi făcut în tocmai.
Cat despre fascism ar fi doar de adaugat ca prim-Rabinul pe
Romania Rafael Shaffer a anunțat că comunitatea evreilor din
Romania sustine referendumul.

25 Este organizat de ziua lui Putin
– Cu cât grupul de progresişti rămâne mai izolat, cu atât apar în
rândurile lor din ce în ce mai mult teorii conspirationste …
Aşteptam cu interes să vedem dacă vor începe a discuta şi
despre masoni şi iluminaţi. Dacă tot preiau toate teoriile
conspiraţioniste de ce nu ar prelua şi pe asta? Şi totuşi ceva ne
spune că nu o vor face. Cum să muști mana care te hraneste!
E usor de facut asfel de corerații. De exemplu data de 10 august
când s-a organizat protestul de la Bucureşti este o data care are
deasemenea semnificaţi oculte, astfel la 10 august 1972 avea loc
insurgenta masacru de la Tuileries în care “leş sans-cullotes” iau
cu asalt Palatul din Tuileries, ocazie cu care mor 1200 de
oameni, dintre care 900 fideli regelui. Tot pe 10 august în
timpul Vespasian viitorul împărat Titus distruge al-II-lea templu
evreiesc. Tot pe 10 august 612 I,Hr are loc uciderea lui
Sinsharishkun rege al imperiului asirian şi distrugerea oraşului
Ninive.
Acum de ce ziua de 10 august ar fi scutita de interpretari oculte,
iar 7 septembrie nu ?
26. Este făcut pentru a testa prezenta la vot şi modalităţile
de fraudare.
– Referendumul a fost cerut de câteva sute de ong-uri din toată
ţara, care s-au asociat pentru a cere o modificare constituţională,
şi au demarat o strângere de semnături. Această ipoteză că
Dragnea s-ar folosi de acest prilej nu are nimic în comun cu
Boicotul. Boicotul poate funcţiona doar la alegerile
parlamentare unde miza este legitimitatea unui întreg parlament.
Miza la acest referendum nu există din punct de vedere politic.
PSD-ul va continua să conducă țara indiferent care ar fi
rezultatul. Referendumul a fost cerut de 3.000.000, tot ce
aceştia trebuie să facă este să vină cu un prieten la vot, atât.
Boicotul este cu două tăişuri, atunci când referendumul va trece
acesta va trece cu 99% , orice mobilizare ulterioara orei la care
se va anunţa că s-a depăşit pragul ar fi penibilă, poi dacă te-ai
ante-pronuntat ca o să fie fraudat tu ce faci ? Te duci să validezi
frauda să devii complice? Mai întâi spuneai că nu te interesează
şi că este o pierdere de timp şi aşa brusc devii “împotriva
familiei”?
Se spune că “Dragnea” ar dori să testeze ? Ce ? Alegerile europarlamentare şi parlamentare diferă de un “referendum”. Faptul
ca acesta se va tine în doua zile arata contrariu că politicul
doreste să dea toate sansele initiativei si ca nu sta nimeni la
butoane de acesta data. Guvernul se spală de maini prin cele
doua zile, nu mai poate fi nici acuzat că a sabotat referendumul,
nici că l-a falsificat.
27. La referendum vom fi întrebaţi dacă suntem de acord cu
legea de revizuire a constituţiei. Ce înseamnă asta ?
– Aceasta este întrebarea standard pentru orice referendum
stabilită în timpul când preşedinte era Emil Constantinescu prin
legea 3/2000. Aici avem o serie de teorii conspiraţioniste că
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există “legii ascunse” care nu sunt publicate în Monitorul
Oficial şi de fapt noi ne-am duce să votăm acele legi ascunse.
Sau că ne-am duce să votăm şi iniţiativa “fără penali” publicată
în MO 255 din 22- III- 2018. De asemenea o ipoteza trasnită
propaga ideea ca datorita acestei modificari PSD-ul va schimba
radical întreaga Costitutie. Astfel de afirmaţii nu arăta decât
gradul de disperare la care s-a ajuns. Să răspundem la astfel de
argumente ne-ar trebui zeci de pagini de argumente juridice,
istorice și logice ca să spunem că toţi contestatari
referendumului, de la mică comunitate LGTB la mari trusturi de
presă precum hotnews sau protv, abia ar aştepta un asemenea
subiect. Cu siguranta sunt cu ochi pe ei. Asta daca nu crezi întro conspirație în care e partași și Cristian Tudor Popescu, Moise
Guran, Mandruta, Petraru, Busu, Andreea Esca.
28. Referendumul aparţine unor habotnici şi este homofob
Referendumul are un caracter pur laic, nu introduce în
constituţie nici o referinţă religioasă, de asemenea referendumul
nu face nici o trimitere directă la homosexuali, nu incită la ură
şi nu doreşte să le ştirbească din drepturile pe care ei le au în
prezent. Un cuplu de homosexuali se va bucura de aceleaşi
drepturi indiferent dacă referendumul trece sau nu.
Nu are nici o importanţă dacă cei care l-au semnat erau pustnici
care trăiau în peşteri sau absolvenţi de snspa care activează în
ongul lui George Soros. Cetăţenii romani au drepturi egale în a
se implica în viaţa publică si a participa la treburile comunitatii.
Dacă referendumul este homofob, unde sunt homosexuali sa
depuna plangeri peste plangeri la Consiliu National de
Combaterea Discriminari ? Unde este domnul Remus Cernea,
domnul Buhuceanu, de la ACCEPT, sau baiatul cel boem de la
Mosaique ? Ati observat ca stau cu toți foarte cuminți ? De ce
nu își apără drepturile ? Pentru ca nu e nimic de apărăt …
referendumul e despre casatorie.
29. Cât de importantă este aceasta definire a căsătoriei?
Există zeci de alţi termeni lege, drept, popor, naţiune,
propietate care nu sunt definite clar.
– Iniţiativa în discuţie se referă la căsătorie, a fost propusă de un
număr de cetăţeni conform legii şi a ajuns la etapa când
urmează să fie supusă referendumului, diferenţa faţă de celelalte
neclarităţi legislative este ca ele nu au ajuns la etapa asta, pot fi
sau nu modificate în viitor. Importanţă acestei dezbateri poate fi
observată în efortul uriaşi depus de toţi formatorii de opinie să
cenzureze orice discuţie, să intimideze şi să reducă la tăcere
orice poziţie. Fără foc nu iese fum, probabil că este importantă
altfel ar fi fost ignorată şi ridiculizată, dar cum putem observa
este luată foarte în serios deja două partide USR şi Demos s-au
exprimat clar împotriva, cât şi anumiţi jurnalişti presupuşi a fi
“formatori de opinie” , precum Cristian Tudor Popescu sau
Moise Guran.
30. Referendumul se va desfăşura practic în trei zile, fraudă,
supraveghere, depozitare.
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– Apare întrebarea dacă PSD-ul putea să fraudeze de ce a
prelungit termenul? ce nu îl puteau frauda într-o singură zi? Ce
testare mai e şi asta în două zile când toate celelalte alegeri vor
fi făcute într-o zi. Cei care cunoaştem cum stau lucrurile nu
putem să vedem că cei care răspândesc aceste zvonuri o fac în
cunoştinţă de cauză. Comisiile electorale din fiecare secţie se
întrunesc vineri când primesc saci cu urne, stampile, tuşiere,
semnează procesele verbale. După care toate materialele sunt
lăsate în încăperi şi uşile şi ferestrele sunt sigilate. Oricum
urnele cu voturile, listele stau o noapte acolo la toate alegerile
din 90 încoace. Procedura e sigură, uşile şi ferestrele sunt
sigilate cu benzi de hârtie peste care se aplică o ştampilă care
rămâne la preşedintele secţiei. Un poliţist rămâne pe culoar
toată noaptea. La referendum din 2003 unde s-au votat chestii
mult mai importante precum vânzarea pământului către străini,
extrădarea cetăţenilor romani către alte state, şi aderarea la UE
fără referendum în condiţiile stabilite de parlament. Atunci în
2003 s-a decis prelungirea cu încă o zi a termenului în seara de
sâmbătă cand s-a constatat lipsa qvorumului, apoi duminica s-a
ieşit pe străzi şi s-a ţipat “daţi un vot pentru Constituţie, daţi un
vot pentru UE”, asta ca urmare a unei campani mincinoase care
spunea că de fapt se votează o constituţie Europeana (un joc de
cuvinte, multi au crezut ca voteaza constitutia continentului
europan). Toate argumentele progresiştilor se năruie ca un
castel de nisip. Dacă în 2003 s-a putut, acum de ce nu se poate ?
Dacă în 2003 „nu s-a furat în 3 zile” cum o să se fure tocmai
acum cand miza este inexistenta?
Dacă în 2003 s-a organizat în 2 zile practic 3 şi acum trebuie la
fel. Nu ? Argumente de ce nu?
31. De ce acum?
– Aceasta pare a fi eterna întrebare. Deoarece acuma a binevoit
factorul politic, după numeroase amânări si mai multe
contestaţii într-un final după 3 ani s-au văzut nevoiţi sa cedeze
presiunilor făcute de culte şi societatea civilă. Daca într-adevăr
ar exista o cauza politica asta nu ar avea oricum nici o relevanta
când vine vorba de întrebare, pana la urma iniţiativa „fara
penali” a fost pornita de USR, dar nimeni nu o contesta ca e a
USR-ului. Ce părere ar putea sa îşi formeze o persoana daca ar
afla ca un anume grup de persoane boicotează referendumul
„fara penali” pe motiv ca a fost iniţiat de USR. Cu siguranţă
daca acesta se va tine, formatorii de opinie se vor întoarce 180
de grade si ne vor spune ca nu contează cine a iniţiat acest
demers. Prin urmare, chiar daca referendumul era declanşat de
Dragnea personal, aceasta nu ar avea nici o relevanţă raportat la
problema pusă în discuţie. Momentul începerii unei dezbateri
nu este relevant pentru răspuns. Aici consider ca se deschide o
cutie a Pandorei, anume ca orice referendum sa fie boicotat, pe
criteriu antipatiei faţă de partidele care l-au aprobat. Unde erau
aceşti „gurişti” în 2003 ?
Concluzia finală:
Echipa redacţiei după ce a analizat toate semnalele a ajuns la
următoarea concluzie:
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Prin modul de operare, e clar, în opinia
ia noastră că organizaţiile
LGTBQ2 au angajat o serie de organizaţii specializate în
campanii media. În reţelele de socializare au apărut sute de
conturi care postează în mod repetat că ei nu merg la vot
deoarece … şi folosesc “copie-paste”
paste” câte o idee din cele de mai
sus. Principala tactica este transferul sentimentului de ură care
există împotriva lui Liviu Dragnea de la persoană sa asupra
referendumului. Să judecăm drept, cum se face ca toată
campania împotriva creştinismului a fost abandonată dintr
dintr-o
dată,
tă, la un moment atât de propice când BOR e pro
pro-referendum,
iar toţi cei care ţipau “nu vrem Catedrale vrem spitale” tipă
acum brusc “nu merg la referendumul lui Dreagnea” ? E
simplu: aceasta formulare a fost identificată ca cea mai
probabilă să prindă la public. În războiul din fosta Iugoslavei o
companie de lobby angajată de premierul Croaţiei a născocit
frază de “curăţare etnică” împotriva sârbilor ortodocsi, după
care au bombardat presa occidentală cu comunicate de presa cu
aceasta sintagma, până au generat
erat o intervenţie internaţională,
În Irak au născocit acuzaţia de “arme chimice de distrugere în
masă” şi prin urmare s-aa ajuns la bombardarea fabricilor de
curmale şi lapte praf ale tarii, aducând foametea. In Ecuador şi
Argentina au existat acţiuni similare
lare împotriva unor regimuri
indezirabile. În România au găsit această sintagmă
“referendumul lui Dreagnea”, şi cunoscând că 4 milioane de
romanii sunt departe de casă se mizează pe folosirea
absenteismului în folosul căsătoriei gay. Eşecul referendumului
înseamnă in mod cert un vot pro pentru tabăra homosexuală.
Romanii trebuie să înveţe să identifice principalele tactici de
manipulare astfel când avem o problemă în discuţie nu ne
interesează nici gura cui a pune în dezbatere chestia respectivă
(Hitler, Stalin,
alin, Mao,), nici dacă problema este sau nu pe placul
elitelor, nici dacă sondajele sunt clar împotriva ei, nici dacă ea
pare retrograda sau ultra progresista, nici dacă sunt „alte
probleme mai importante”, nici dacă subiectul e haios, ridicol,
irelevant, se pot face glume pe seama lui, nici dacă printre
susţinători sunt nazişti fascişti sau comunişti şi nici dacă
subiectul va polariza diverse grupuri. Ne interesează subiectul
în sine, restul sunt doar perdele de fum.
Prin aplicarea tacticilor manipulative de mai sus numeroşi
cetăţeni de bunăcredinţa au ajuns să facă gratis propaganda
taberei LGTBQ2 care s-aa exprimat de la început pentru
absenteism. Mai mult ei depun un efort considerabil să crediteze
PSD cu ideea referendumului. Este clar că vor exista două
tabere una a progresiştilor LGTBQ2 şi a militanţilor pro
diversitate şi alta a conservatorilor. Una din acestea va primi
„sprijinul nesperat” al unor persoane manipulate.
Epilog:
Încă o chestie referendumul este total depersonalizat,
homosexuali al carol drepturi chipurile sunt violate nu sunt
vizibili, coaliţia CpF este foarte puţin vizibilă, atacat este doar
Dragnea. Manipularea este făcută de oameni extrem de bine
pregătiţi ei au folosit tactica „inoculări iniţiale” care prin
intermediul disonantei cognitive
nitive este foarte greu de contracarat.
Totuşi campania Boicot va fi un eşec răsunător de ce ?
Deoarece întreaga idee a “inoculări iniţiale” a unei opinii este să
aducă “opinia” cât mai aproape de o “credinţă religioasă” atunci
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omul va lupta pe cont-propiu să îşi menţină “credinţa” dar o
astfel de opinie nu poate suprascrie o credinţă religioasă
autentică. Se vor luptă al` de Moise Guran/Mândruţa &co
încercând să creeze o credinţă religioasă legată de o conspiraţie
a lui Dragnea şi reprezentanţi cultelor care
ca îşi vor sfătui discret
în biserica/moschee/sinagoga enoriaşi să susţină ordinea
stabilită de Creator. Cum au aflat şi comunişti vor învăţa şi
progresişti ca o opinie inoculată nu poate să înlocuiască
(suprascrie) o credinţă religioasă.

În 1945, serviciul
iul secret rusesc a descoperit
în Berlin hărțile
țile spre tărâmul legendar din
interiorul planetei
În ziua de 11 septembrie 1945, agenții
agen ruși din cadrul
“În
SMERȘ
Ș au intrat în cartierul general al Marinei Naziste.
Astfel, serviciul secret rusesc a reușit
șit să pună mâna pe un
secret impresionat, hărțile
țile în care sunt indicate porțile spre
Agartha, tărâmul legendar din interiorul Pământului.

A

ceastă descoperire a fost una senzațională,
senza
care a creat
mare vâlvă în interiorul serviciul secret rusesc de la
vremea respectivă. Hărțile
țile indicau cu lux de amănunte
locurile pe unde se putea intra pentru a ajunge în interiorul
planetei.
Șeful serviciilor secrete rusești, ofiţerul Abakumov, a raportat
descoperirea superiorului său Vsevolod Merkulov. Hăr
Hărțile au
fost preluate și transportate în mare secret spre Moscova unde
urmau a fi cercetate în amănunt.
Probabil că veridicitatea lor s-aa confirmat și atunci martorii,
adică majoritatea celor care luaseră contact cu aceste hărți,
hăr
trebuiau eliminați
ți cu orice preț. Primul pe lista
l
neagră a fost
Abakumov, care din motive neînțelese
țelese a fost arestat, pentru ca
în 1951 să fie executat. Următorul a fost Merkulov, care doi ani
mai târziu și-a găsit sfârșitul
șitul în fața plutonului de execuție. Mai
multe acuzații i s-au adus și culmea era că niciuna nu avea o
bază reală. La fel s-a întâmplat și cu specialiștii care au analizat
hărțile
țile și cu mai mulți soldați care au avut diferite contacte cu
acest caz fascinant.
Diferite speculații s-au
au născut cu privire la planul marca top
secret al naziștilor
ilor de a emigra în masă în ținutul din interiorul
planetei, Agartha. Undeva prin anul 1943, Hitler a ini
inițiat un
program de recrutare a unor voluntari, care urmau să fie
transportați
ți în interiorul planetei. În acel loc urma să se
înființeze o colonie nazistă,
tă, care trebuia să se dezvolte în
spiritul evoluției
ției tehnologice. Pentru că anumite bariere
psihologice din rândul recruților
ților nu au putut fi depășite,
programul cu pricina nu a mai fost dus la bun sfârșit.
sfâr
Unele voci susțineau
țineau că aceste intrări sunt amplasate
amp
prin
diverse locuri de pe glob. Naziștii
știi plănuiau să trimită coloniștii
în Agartha prin intrarea de la Polul Sud.
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ță de tehnică în modul în care
Declinul are de-a face cu o diferență
limbile și matematica sunt predate în școli, au sugerat oamenii
de știință. În orice caz, scăderea s-ar
ar petrece, de asemenea, la
oamenii care petrec mai mult timp pe dispozitive tehnologice în
loc să citească cărți.
Stuart Ritchie, psiholog la Universitatea din Edinburgh, care nu
a participat la cercetare,
etare, a declarat ziarului: „Aceasta este cea
mai convingătoare dovadă a inversării efectului Flynn. Dacă
presupunem că modelul lor este corect, rezultatele sunt
impresionante și destul de îngrijorătoare”.
Această speculație
ție a creat ideea cum că mai mulți exploratori au
pătruns în aceste teritorii vaste de sub gheața
ța din Antarctica.

Cu toate acestea, punctajele IQ ar fi scăzut încă de la începutul
mileniului, potrivit studiilor anterioare. Două studii britanice au
sugerat că scăderea a fost între 2,5 și 4,3 puncte la fiecare zece
ani. Dar din cauza cercetărilor limitate, rezultatele lor nu au fost
acceptate pe scară largă.
În cel maii recent studiu, Ole Rogeburg și Bernt Bratsberg, de la
Centrul Ragnar Frisch pentru Cercetări Economice din Oslo, au
constatat că IQ-urile bărbaților
ților norvegieni sunt mai mici decât
punctajele părinților
ților lor, când au avut aceeași vârstă. Cei doi au
analizat punctajele dintr-un
un test standard IQ dat la peste 730.000
de bărbați – pe care l-au
au efectuat pentru serviciul militar
obligatoriu, între anii 1970 și 2009.

În cele din urmă hărțile
țile au ajuns în mâna rușilor. Povestea lor a
fost dată ținută secretă pentru mai bine de 50 de ani, perioadă în
care serviciile secrete probabil că au trimis exploratori pentru a
descoperi Agartha. Ce s-aa întâmplat în interiorul planetei și dacă
rușii
șii au trimis o colonie rămâne un mister, care probabil nu va fi
niciodată elucidat.” https://www.efemeride.ro/in-1945
1945-serviciul-secretrusesc-a-descoperit-in-berlin-hartile-spre-taramul-legendar--din-interiorulplanetei

Tinerele generații
ții devin din ce în ce mai
proaste: oamenii de știință au descoperit
că IQ-ul
ul scade cu 7 puncte pe genera
generație
Punctajele IQ ale generațiilor
țiilor tinere au început să se
deterioreze după ce a urcat în mod constant de la al Doilea
Război Mondial, se arată într-un nou studiu.

D

iminuarea, care echivalează cu aproximativ șapte
puncte pe generație,
ție, se presupune că a început ccu cei
născuți
ți în 1975, potrivit primului studiu oficial al
fenomenului.
Scăderea punctajelor marchează sfârșitul
șitul unei tendințe –
cunoscută sub numele de efectul Flynn – care a înregistrat
creșteri medii ale IQ-urilor în ultimii 60-70
70 de ani, cu
aproximativ trei puncte pe deceniu.
Oamenii de știință au descris rezultatele ca fiind
„impresionante”, dar și „destul de îngrijorătoare”, potrivit
Times.
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«Vor să ajungă la copiii voştri! Îi vor
sexualiza, iar sexualizarea copiilor va
prăbuşi civilizaţia»
civilizaţi
Gabriele Kuby
Între 3 şi 6 noiembrie 2014, sociologul german Gabriele
Kuby a venit în România pentru a-şi
a
promova cartea
Revoluţia sexuală globală: Distrugerea libertăţi în numele
libertăţii, printr-oo serie de conferinţe susţinute la Iaşi,
Bacău, Constanţa şi Bucureşti. Stiripentruviata.ro a avut
privilegiul unui interviu în exclusivitate cu această autoare
catolică şi mamă a trei copii.

R

eporter: Cartea dumneavoastră despre revoluţia
sexuală a fost caracterizată în Germania de unii cititori
drept
pt „un şoc”. Ce anume este atât de şocant în ea?

Gabriele Kuby: Pentru majoritatea oamenilor este un şoc,
deoarece prezintă întregul tablou al revoluţiei sexuale globale
care are loc la ora actuală. Majoritatea oamenilor văd că nu mai
avem valori stabile, că nu mai avem familii stabile, că
homosexualitatea este prezentă pretutindeni, dar nu văd ce se
ascunde în spatele acestor fapte. În cartea mea sper că am reuşit
să ofer o imagine completă a revoluţiei sexuale globale. Aceasta
se ascunde în spatele conceptului
ptului de gen, despre care
majoritatea oamenilor nu ştiu ce este. În conceptul de gen se
ascunde sămânţa de-reglementării
reglementării tuturor standardelor sexuale.
Aceasta se petrece în toate ţările occidentale şi se extinde în
toată lumea.
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Rep.: Unii ar putea să vă râdă în nas, reproşându-vă că vă
place teoria conspiraţiei.

femeii. Se mai spune că orice orientare sexuală este bună şi
trebuie respectată, tolerată. Şi, dacă nu ne declarăm de acord cu
ea, suntem puşi la zid ca „homofobi” care discriminează.

G.K.: Am 18 pagini de surse care argumentează ceea ce spun.
Sunt conştientă că scriu împotriva curentului. Mă aflu acum
aici, într-o ţară care până în 1989 a fost sub dictatură comunistă,
deci voi ştiţi mai multe decât mine despre rezistenţă, despre
propaganda oficială, despre a impune o normă societăţii.

Deja se pregătesc legi care vor trimite oamenii la închisoare şi li
se vor aplica amenzi foarte mari dacă îşi exprimă părerea că nu
este bine.

Rep.: Puteţi face o comparaţie între felul în care comunismul a
afectat familia şi felul în care o afectează feminismul antifamilie şi ideologia de gen? Vorbiţi-ne puţin, vă rugăm, despre
noul totalitarism, care promite, cum au făcut toate regimurile
totalitare, fericirea şi libertatea.

Rep.: Dacă Revoluţia Sexuală îşi propune să elimine toate
diferenţele dintre bărbat şi femeie, de ce insistă azi atât pentru
drepturi speciale acordate femeilor? Cu alte cuvinte, de ce să
luptăm pentru drepturile femeii, dacă identitatea sexuală devine
ceva fluid şi superfluu, fără nicio legătură cu determinările
anatomice, transformându-se doar într-o chestiune de alegere
subiectivă, personală?

G.K.: Aceste ideologii au multe în comun, cu toate că aceasta
nu este vizibil imediat. Ambele sunt împotriva familiei, ambele
fac foarte dificilă – dacă nu imposibilă – sarcina părinţilor de aşi educa propriii copii, de a-i ţine într-o zonă în care oamenii se
dezvoltă puternici, având o identitatea puternică prin
intermediul familiei. Dictaturile totalitare luptă împotriva
acestui aspect. Ideologia de gen, sau genderismul, face exact
aceasta, doar că într-un fel mult mai subversiv. Nu este vorba de
o presiune pe care să o detectăm imediat, ci ne este „vândută”
sub pretextul libertăţii. Subtitlul cărţii mele este „Distrugerea
libertăţii în numele libertăţii”.
Şi cred că mai există o asemănare pe care este necesar să o
detectăm. Pentru toate regimurile totalitare, nu numai pentru
comunişti, ci şi pentru nazişti, Biserica este întotdeauna cel mai
mare duşman. Dictaturile au distrus biserici, le-au dărâmat, au
ucis preoţi şi episcopi, i-au închis şi i-au torturat şi aşa mai
departe. Naziştii au făcut asta, comuniştii au făcut asta. Această
nouă mişcare nu torturează încă, dar începe să trimită oamenii la
închisoare – se petrece deja – şi luptă pe faţă împotriva Bisericii
Catolice, de exemplu, împotriva reprezentării acesteia la
Naţiunile Unite şi în instituţiile Uniunii Europene. Aceasta este
principalul lor duşman.
Există asemănări cu regimurile totalitare. Deşi acum pare a se
promova libertatea, toleranţa, anti-discriminarea şi alte
asemenea vorbe, acestea sunt de fapt găunoase şi sunt în
realitate folosite pentru a răsturna valorile şi a induce oamenii în
eroare, manipulându-le mintea – aşadar iată că sunt destule
asemănări cu ideologiile totalitare. O altă asemănare stă în
faptul că se încearcă să li se refuze părinţilor puterea de decizie
cu privire la copiii lor (n.r.: şi educaţia acestora). Vor să
distrugă familia, să dezrădăcineze oamenii, să le distrugă
identitatea, iar această distrugere merge mai profund ca
niciodată. Am avut marele privilegiu şi onoarea şi ocazia să îl
vizitez pe Papa Benedict al XVI-lea anul acesta [2014, n.n.]. El
numeşte ceea ce se petrece o „revoluţie antropologică”.
Vorbeşte despre profundul neadevăr al acestei ideologii. În
timpul acelei vizite private, mi-a spus: „Anticrist ajunge acum
mai adânc ca niciodată în inima omului”. Ca fiinţe umane, noi
am schimbat rădăcina propriei umanităţi, care se găseşte acum
sub atacul unei ideologii ce spune că nu există bărbaţi şi femei.
Ne propunem disoluţia identităţii bărbatului şi a identităţii
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G.K.: Exact. Este una din multele contradicţii interne ale
acestei ideologii. Judith Butler, a cărei carte, Gender trouble.
Subversion of Identity (Probleme de gen. Subversiunea
identităţii), a stat la baza acestei ideologii, furnizându-i
concepte şi limbaj, era conştientă de această contradicţie. Şi alţi
profesori specializaţi în studii de gen au sesizat-o şi cred că
putem spune fără să greşim prea mult că problema femeii este
folosită doar ca un fel de sprijin. Se pretinde că se luptă pentru
femei, dar în realitate se distruge identitatea de gen, iar toată
această luptă pentru drepturile omului se va prăbuşi în
momentul în care femeia va avea aceeaşi putere cu bărbatul –
ceea ce se şi petrece acum.
Rep.: Ce se va petrece cu bărbatul şi femeia în eventualitatea
în care Revoluţia Sexuală învinge şi vom avea o societatea
bazată pe preceptele acesteia?
G.K.: Deja sunt multe semne. Dacă se continuă astfel, nu e
semn bun: familiile sunt distruse, căsătoria este distrusă. Nu
femeile, ci anumite organizaţii pentru femei şi organizaţii
europene lansează tot felul de mesaje care spun că toate femeile
sunt nişte victime, iar toţi bărbaţii se comportă ca violatori şi
prădători sexuali faţă de femei. Consecinţa este că bărbaţii îşi
pierd interesul de a mai deveni taţi, iar femeile îşi pierd
interesul de a mai deveni mame. Aceasta se oglindeşte cu
claritate în criza demografică prin care trecem. Foarte curând,
aceasta va conduce la probleme foarte grave în societate, chiar
şi în bogata noastră Germanie. Deoarece sistemele noastre de
asigurări sociale nu vor putea menţine standardele cu care neam obişnuit. Aceste standarde încă mai permit menţinerea păcii.
Oamenii obţin încă banii care le trebuie. Odată ce aceasta va
cădea – ceea ce se va întâmpla foarte curând, deoarece nu mai
avem copii care să intre pe piaţa muncii şi să plătească taxe şi
contribuţii sociale – sistemul social nu va mai putea funcţiona şi
vom intra într-o zonă în care brutalitatea şi violenţa vor deveni
omniprezente în societate. A început deja: la Paris, la Londra,
am văzut deja părţi din oraş în flăcări. Şi vom mai vedea. La voi
în ţară e multă sărăcie. Dar aceasta începe să apară şi în unele
zone din Germania. Şi, când sistemul economic nu va mai
permite bunăstarea materială de până acum, cred că se va mai
petrece ceva: vom fi prea plini de griji pentru a ne mai preocupa

Lohanul nr. 46, decembrie 2018

dezbateri
de probleme precum homosexualitatea şi schimbarea de gen sau
alte astfel de nebunii.
De altfel, acestea sunt nişte probleme care ţin de numai 1,6%
din populaţie (nu 3%, nu 5%, nici 10%, ci doar 1,6% s-au
declarat homosexuali într-un studiu oficial al Centrului pentru
Controlul Bolilor din SUA). Din acest procent de 1,6% din
populaţie, doar 2-3% sunt interesaţi de parteneriate civile. De
ce? Fiindcă duc o viaţă promiscuă. Acesta este stilul lor de
viaţă. Să privim societatea, gândindu-ne la generaţiile viitoare.
Ce fac acum? De ce schimbă sistemul de valori şi întregul
sistem legal pentru o minoritate dintr-o minoritate, care nici
măcar nu ajunge la 1% din populaţie?
Rep.: Unii nu înţeleg ce este atât de rău să le vorbeşti copiilor
despre sex la şcoală. Ce le-aţi spune acestora?
G.K.: Un copil sexualizat îşi pierde copilăria. Copilăria este
prin definiţie o zonă în care copilul poate creşte şi se poate
juca… Copilăria este asexuală. Iar familia are nevoie de o zonă
nesexualizată. Sexul are loc între părinţi şi nicăieri altundeva în
familie. Dacă această regulă cade, cade şi copilăria. Este de
neimaginat ce se petrece în şcolile americane şi germane, în
toate ţările occidentale. Dacă elevii sunt obligaţi la şcoală să
vorbească despre sexualitate, ceea ce se petrece deja, dacă se
uită la desenele din manuale, care sunt obscene şi pornografice,
îşi pierd simţul ruşinii. Aceasta este foarte necesar pentru orice
om, absolut necesar! Chiar şi Sigmund Freud a spus că, dacă
distrugi simţul ruşinii, nu mai poţi educa oamenii.
Dacă ne împingem copiii în experienţe sexuale precoce,
începând de la grădiniţă, dacă îi învăţăm contracepţia la şcoală
şi îi pregătim pentru „prima dată”, tinerii, înainte de a se
maturiza suficient încât să aibă drept de vot, vor avea o mulţime
de experienţe dureroase. Şi vor începe să se îndoiască şi să-şi
piardă capacitatea de a mai crea relații profunde cu altă
persoană. Legăturile profunde sunt necesare pentru căsătorie,
pentru familie. Dacă ai suferit mult înainte să împlineşti 18 sau
chiar 20 de ani, îţi pierzi acest ideal: „Da, vreau să îmi găsesc
pe cineva. Da, vreau să am o familie”. Pierzi această aspirație.
Nu mai îndrăzneşti, nu mai crezi în asta. Aşadar, le distrugem
abilitatea de a-şi întemeia o familie, ceea ce intră în contradicţie
cu însăşi dorinţa tinerilor. Toate anchetele şi sondajele arată că
tinerii au ca ideal de viaţă întemeierea unei familii. Iar generaţia
noastră are datoria să îi facă capabili interior şi din punct de
vedere psihologic pentru a forma o familie şi a-şi folosi
sexualitatea în mod corect. În plus, bolile cu transmitere sexuală
au explodat pretutindeni şi îi fac pe oameni infertili. Şi
practicile homosexuale sunt asociate cu riscuri mari de sănătate.
Ar trebui să prevenim tânăra generaţie în legătură cu riscurile,
dar nu ni se permite, în timp ce cupluri homosexuale sunt
invitate în şcoli (n.r.: să vorbească despre viaţa lor).

şi sistemul nostru de valori. Şi numesc această acţiune
„drepturile omului”: promovarea agresivă a căsătoriei
homosexuale în toate ţările, promovarea agresivă a ideologiei
de gen ca politică de stat, promovarea obligativităţii ca femeile
să aibă asigurate un procent din toate locurile de pe piaţa muncii
şi din alte poziţii-cheie, promovarea preluării de către stat a
îngrijirii copiilor mici la creşă. Pot face aceasta şi chiar o fac.
Dacă pot? Da, pot. Sunt foarte puternice aceste instituţii. Iar în
spatele lor se ascund forţe politice şi economice. Dar vestea
bună este că apare şi rezistenţa politică: în Franţa, în Lituania,
unde a fost interzisă propaganda prohomosexualitate în şcoli, în
Ungaria, unde au acum Constituţie creştină, în Croaţia, unde a
fost organizat un referendum care să consfinţească faptul că
numai un bărbat şi o femeie se pot căsători, şi în Slovacia la fel.
Astfel că în Parlamentul European se construieşte o rezistenţă.
Se petrec lucruri. Oamenii încep să se trezească.
Facşi eu ce pot cu această carte. Reuşeşte să trezească multă
lume cartea mea. Trebuie ca, la toate nivelurile societăţii, să ne
unim forţele şi să intrăm în luptă cu motoarele turate la
maximum, pentru a spune: „Nu!”.
Rep.: Ce sfaturi aveţi pentru români şi în general pentru toţi
oamenii care vor să-şi păstreze familia şi identitatea neştirbite?
În primul rând, nu mai gândiţi că sunteţi în urmă. Nu vă mai
gândiţi că lucrurile bune vin din vest – în realitate este adevărat
exact opusul. De fapt, din vest vin lucruri realmente malefice.
Am auzit o ştire azi. Nişte ONG-uri din România au declarat că
ţara voastră trebuie să prindă din urmă (n.r.: trenul educaţiei
sexuale din Occident). Puteţi fi foarte fericiţi că această
distrugere nu a avut încă loc în ţara voastră. Şi ar trebui să vă
mobilizaţi în toată ţara în orice coaliţie posibilă, cu oricine,
inclusiv de peste graniţe, şi cu oricine din interiorul ţării care
poate lupta împotriva acestui trend. Vor să ajungă la copiii
voştri! Îi vor sexualiza, iar sexualizarea copiilor va prăbuşi
civilizaţia. Fiindcă va prăbuşi mai întâi familia. Aceasta este
rădăcina. Aşa că este necesar să faceţi tot ce puteţi. Şi puteţi fi
fericiţi că dictatura comunistă v-a protejat de revoluţia sexuală
care a început în Occident în 1968. Încă mai aveţi un sistem de
valori conservatoare. Încă mulţi oameni mai cred că familia
(n.r.: naturală) este bună, că homosexualitatea nu este corectă.
Aşa că răspândiţi vestea că nu sunteţi deloc înapoiaţi. Ba
dimpotrivă. Puteţi fi fericiţi că aceste schimbări încă nu s-au
petrecut. Fiindcă are loc distrugerea societăţii, iar Uniunea
Europeană este purtător de stindard în acest sens.

Rep.: În ce măsură sunt instituţiile europene abilitate să pună
în aplicare politici bazate pe ideologia de gen?
G.K.: Instituţiile europene susţin sută la sută această ideologie.
UE şi ONU fac tot ce le stă în putinţă pentru a submina familia
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Satanizarea Bucureștiului – Cinci sstatui ale
lui Bahomed în Bucureşti

Sataniștii în sfârșit și-au dat armele pe față
ță și au început
asaltul asupra României chiar în capitală, la câțiva
kilometri de Sfânta Catedrală.

C

ând au atacat referendumul au zis că luptă pentru
drepturile omului. Când au atacat catedrala au zis că
luptă pentru bugetul țării.

Când au atacat Biserica Ortodoxă Română au zis că luptă cu
turnătorii de la securitate.
În sfârșit
șit am văzut pentru ce luptă. Cine sunt cu adevărat ONGurile și presa Soroșistă. Nu ne mai pot păcăli acum, drag neam
creștin. Uitați dovada:

Studiu: Europa post
post-creștină?
Creștinismul
știnismul este în mod implicit pierdut
Marșul Europei
ei către o societate post
post-creștină a fost
ilustrat în mod clar prin cercetări care arată că majoritatea
tinerilor dintr-o duzină de țări nu sunt adepții vreunei
religii.

U

n studiu efectuat asupra categoriei de vârsta 16-29
16
de
ani a constatat că Republica Cehă este cea mai puțin
religioasă țară din Europa, 91% din acest grup de vârstă
spunând că nu are o afiliere religioasă. Între 70% și 80% dintre
tinerii adulți
ți din Estonia, Suedia și Țările de Jos se clasifică, de
asemenea, ca nereligioși.
Cea mai religioasă țară este Polonia, unde doar 17% dintre
tinerii adulți
ți se definesc ca nereligioși, urmată de Lituania cu
25%.
70% dintre tinerii din Marea Britanie se identifică a fi fără
religie
În Regatul Unit, doar 7% dintre tinerii adulți
adul se identifică ca
anglicani, mai puțin
țin decât cei 10% care se clasifică drept
catolici. Tinerii musulmani, cu 6%, sunt pe punctul de aa-i
depăși
și pe cei care se consideră parte a bisericii consacrate a țării
lor.
Cifrele sunt publicate într-un
un raport intitulat „Tinerii adulți ai
Europei și religia”, de Stephen Bullivant, profesor de teologie
și sociologie religioasă la Universitatea St. Mary din Londra.
Ele se bazează pe date din ancheta socială europeană 20142014
2016.
Religia este „muribundă”, a spus Bullivant. „Cu câteva excepții
notabile, adulții
ții tineri nu se identifică cu religia sau nu o
practică.” Traiectoria ar putea deveni mai accentuată.
„Creștinismul,
știnismul, ca standard, ca o normă, a dispărut și probabil
că va dispărea pentru totdeauna – sau cel puțin
pu în următorii
100 de ani”, a afirmat el.
Dar există și variații semnificative. „Țări care sunt alăturate
una de alta, cu medii și istorii culturale similare, au profiluri
religioase diferite.”

Cei de la PressOne au marcat cu semnul fiarei și statuia lui
Baphomet, demonul: ProTV, Hotnews,, Europa FM,
RECORDER și Times New Roman.

59% dintre tinerii din Marea Britanie nu participă la
serviciile religioase

Frecvența participării
ii la serviciul religios, cu excepția
excep ocaziilor
speciale, la grupa de vârstă cuprinsă între 16 și 29 de ani
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Primele două cele mai religioase țări, Polonia și Lituania, și cele
mai puțin
țin religioase două țări, Republica Cehă și Estonia, sunt
state postcomuniste.
Tendința de afiliere religioasă s-aa repetat atunci când tinerii au
fost întrebați
ți despre practica religioasă. Doar în Polonia,
Portugalia și Irlanda tinerii intervievați au spus, mai mult de
10% dintre ei, că participă la serviciul religios cel pu
puțin o dată
pe săptămână.

Bilderberg 2018 – Elitele mondiale și
programul de «gestionare a plebei»

În Republica Cehă, 70% au spus că nu au mers niciodată la
biserică sau într-un
un alt loc de cult, iar 80% au spus că nu se
roagă niciodată. În Marea Britanie, Franța,
ța, Belgia, Spania și
Țările de Jos, între 56% și 60% au spus că nu merg niciodată la
biserică, iar între 63% și 66% au spus că nu se roagă niciodată.
Printre cei care se identifică ca fiind catolici, au existat varia
variații
mari în nivelurile de devotament. Mai mult de 80% dintre tinerii
polonezi spun că sunt catolici, aproximativ jumătate mergând la
slujbă cel puțin
țin o dată pe săptămână. În Lituania, unde 70%
dintre adulții
ții tineri spun că sunt catolici, doar 5% merg
săptămânal la slujbă.
Aproape două treimi dintre tinerii din Marea Britanie nu se
roagă niciodată

Frecvența rugăciunii,
ii, în afara serviciului religios, la grupa de
vârstă cuprinsă între 16 și 29 de ani
Potrivit lui Bullivant, mulți tineri europeni „vor fi boteza
botezați și nu
vor face niciodată umbră ușii
șii unei biserici. Identitățile
religioase culturale nu sunt transmise de laa părin
părinți la copii. Pur
și simplu acestea nu se lipesc de ei.”
țial explicate de
Cifrele pentru Marea Britanie au fost parțial
imigrația ridicată, a adăugat el. „Unul din cinci catolici din
Marea Britanie nu s-a născut în Marea Britanie.”
„Știm că rata natalității
ții musulmane este mai mare decât la
populația
ția generală și că au rate de retenție [religioasă] mult mai
ridicată.”
În Irlanda, în ultimii 30 de ani, s-aa înregistrat o scădere
semnificativă a religiozității, „dar în comparație
ție cu oriunde în
Europa de Vest, ea pare destul de religioasă”, a spus Bullivant.

În timp ce liderii lumii occidentale se întâlnesc la mult
mediatizatul summit G7 din Canada, la Torino are loc un
eveniment care pentru presa de mainstream pare să nu
existe, deși
și o influențează în fiecare an – reuniunea anuală a
Grupului Bilderberg, discreta organizație
organiza
constituită în
1954 „pentru
pentru a întări legăturile dintre America de Nord și
Europa”.

E

ste pentru prima dată, cel puțin
țin oficial, când la reuniunea
Bilderberg participă un înalt oficial de la Vatican,
cardinalul Pietro Parolin, secretarul de Stat al Sfântului
Scaun, același
și care a participat și la Forumul Economic
Mondial de la Davos,, anul trecut. La începutul lunii mai, papa
Papa Francisc a oferit o posibilă explica
explicație a acestei implicări
oficiale a Vaticanului în acest tip de reuniuni. „Trebuie să îi
angajăm pe toți
ți membrii societății în construirea unei culturi
care favorizează dialogul și în crearea mijloacelor de
construire a consensului și acordului, căutând mereu să
atingem scopul unei societăți
ți drepte și inclusive.”
În urmă cu un an, tema principală a reuniunii Bilderberg a fost
Donald Trump. Anul acesta, atenția
ția ss-a concentrat asupra
populismului în Europa, urmat de problema inegalității
inegalită sociale,
viitorul locurilor de muncă, inteligen
inteligența artificială, situația
politică din SUA, liberul schimb, rolul de lider al SUA în lume,
Rusia, calculatoarele cuantice, Arabia Saudită și Iran, lumea
post-adevăr.
Cum să arate lumea post-adevăr?

„Noua setare implicită este «nicio religie», iar pu
puținii care mai
sunt religioși
și se văd pe ei înșiși ca înotând împotriva
curentului”, a spus el. „În 20 sau 30 de ani, bisericile
consacrate vor fi mai mici, iar cei câțiva
țiva (credincioși) care mai
rămân vor fi extrem de devotați.”
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Rezumând temele reuniunii Bilderberg, site-ul
site
american
Zerohedge scrie că este vorba despre un program de
„management al plebei”. Liderii adunați
aduna la Torino s-au întrebat
de ce oare le pasă europenilor atâtt de mult de granițele,
grani
limba și
cultura lor, ce să facă odată ce inteligen
inteligența artificială și
automatizarea vor duce la dispariția
ția locurilor de muncă și cum
să reformuleze discursul public într-oo lume post
post-adevăr în care
nimeni nu mai crede în ce scrie și vorbe
orbește presa mainstream.
Cel mai probabil, întreaga discuție
ție despre „post
„post-adevăr” s-a
învârtit în jurul „știrilor
știrilor false”, care au devenit o etichetă lipită
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foarte facil de reprezentanții clasei conducătoare din Vest pe
orice discurs care nu corespunde cu propria-i viziune.
Anul acesta au fost invitate la reuniunea Bilderberg 131 de
personalități din America și Europa. Se distinge prezența
premierului Serbiei, Ana Brnabic, reprezentanta președintelui
Aleksandar Vucic, un semn al influenței de care se bucură
liderul de la Belgrad. Mai este prezent guvernatorul statului
american Colorado, John Hickenlooper, un politician democrat
despre care presa americană speculează că ar putea fi candidatul
la președinție în 2020. Mai sunt prezenți nelipsiții Henry
Kissinger și Wolfgang Ischinger, președintele Conferinței de
Securitate de la Munchen. Se află la Torino și cel mai puternic
comisar european, germanul Gunther Oettinger, oficialul UE
care își permite să facă declarații extrem de tranșante fără a-i fi
teamă de reacția șefului său, președintele Jean-Claude Juncker.
Oettinger este gazda anuală a unui „mini-Davos”, în Alpii
austrieci.
Grecia și Polonia, reprezentate în an preelectoral
Nu poate fi trecută cu vederea prezența actualului lider al
dinastiei politice Mitsotakis din Grecia, Kyriakos Mitsotakis,
liderul Noii Democrații, partidul conservator care și-a revenit
după ce a aruncat țara în dezastrul economico-financiar și care
conduce acum în sondaje în fața stângii radicale aflată la
guvernare. Este de așteptat ca Mitsotakis să devină premier al
Greciei după alegerile din 2019, iar prezența sa la Torino este
un semnal în acest sens.
A mai fost prezent la reuniunea Bilderbeg și Radoslaw
Sikosorski, fost ministru de Externe al Poloniei în guvernarea
liberala, acum profesor la Harvard, un posibil semnal al unei
contraofesive a liberalilor polonezi la alegerile din 2019. A
participat și vicepremierul Turciei, o țară cu o importanță
geostrategica uriașă, reprezentant al unui regim prezentat drept
autoritar în presa occidentala, dar în egală măsură menajat,
pentru a nu fi înclinat și mai mult către cooperarea cu Rusia lui
Vladimir Putin.
Niciun lider politic italian nu a participat la reuniunea
Bilderberg ce a avut loc la Torino, la scurt timp după ce a fost
învestit guvernul populist format de Liga Nordului și Mișcarea
5 Stele. A participat însă un personaj care, dacă avem în vedere
istoria politică a Italiei, poate deveni oricând noul premier –
viceguvernatorul Băncii Naționale, Salvatore Rossi. Alături de
el, mai mulți profesori universitari italieni, precum și
președintele companiei Fiat, alături de președintele Fincantieri,
cel mai mare constructor naval din Europa.

simțit că nu putem să ne luptăm între noi pentru nimic și să
omorâm oameni, să-i lăsăm fără adăpost. Așa că am simțit că
este un lucru bun să fie o singură comunitate în întreaga lume.”
6 modalităţi de a rupe vraja hipnotică pe care o aruncă
mass-media principală
În cele ce urmează vă prezentăm şase paşi pentru a elimina
„zgomotul” din mass-media, pentru a înlătura hipnoza pe care o
induc mijloacele principale de informare în masă şi pentru a
obţine informaţiile care cu adevărat ne sunt de folos.
Nu ne aflăm în era informației. Aceasta de fapt nu există. Ne
aflăm în Epoca Zgomotului. Deşi pare că acum avem o abilitate
infinită de a vedea tot ceea ce se petrece în lume la momentul
actual, de la poze ale planetei văzută din spaţiu până la faptul că
prietenii noştri nu se decid ce să mănânce diseară, nu avem
abilitatea de a filtra aceste informaţii şi de a sorta ceea ce
contează. Nu avem niciun filtru de încredere pentru media.
Avem în primul rând aşa-zisa „media principală”, care este de
fapt aripa de reclamă a corporaţiilor multinaţionale.
Obişnuiam să plătim oameni pentru a filtra informaţiile pentru
noi: aceştia se numeau jurnalişti profesionişti, scriitori şi artişti,
a căror muncă era de a se scufunda în marea de informaţii şi de
a scoate la iveală „perle” pentru noi. Dar nu îi mai plătim pe
aceşti oameni, deoarece conglomeratele media, care s-au
consolidat în doar câteva holdinguri masive după anii ’90, au
realizat că nu e nevoie să facă aceasta. Interesul lor nu este acela
de a furniza informaţii reale sau adevăr, ci de a furniza cât mai
mult conţinut mediatic la care să se uite cât mai mulţi oameni,
cu scopul de a obţine cât mai mulţi bani din reclame, deoarece
aşa ajung să fie plătiţi şi îşi pot permite salariile şi costurile
asigurărilor pentru grupurile mari de angajaţi de care au nevoie
pentru a face ceea ce fac. Aceasta este realitatea lor zilnică.
Astfel că afacerea lor este de a da oamenilor ceea ce vor.
Începând din anii ’90, tendinţa ce a luat amploare (în media) a
fost aceea de a elimina profesioniştii şi de a angaja oameni care
să spună ceea ce li se cere. Aceasta înseamnă reality show-uri la
televizor, Youtube, Facebook. Nu este nevoie de buget mare
pentru astfel de „afaceri media”, iar profiturile sunt uriaşe. Din
moment ce toată lumea este un star acum, toată lumea în mod
constant generează conţinut media în mod liber, şi este mult mai
mult decât putem consuma vreodată. Astfel că profesioniştii au
luat drumul dinozaurilor, iar în loc de a fi informați despre
chestiuni importante – de exemplu, Karen Silkwood care a făcut
dezvăluiri despre puterea nucleară, sau Garry Webb care a
expus traficul de droguri realizat de CIA – aflăm despre cum o
anumită celebritate este într-o anumită comunitate Twitter.

Un guvern mondial?
Denis Healey, fost lider al Partidului Laburist din Marea
Britanie, a fost vreme de decenii membru în comitetul de
conducere al Grupului Bilderberg. În 2001, întrebat dacă
Bilderberg își dorește impunerea unui guvern mondial, el a
răspuns: „Să spui că luptăm pentru un guvern mondial este
exagerat, însă nu total nejustificat. Noi cei din Bilderberg am
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Nu mai avem profesionişti care să filtreze informaţiile. Suntem
aruncaţi în cele patru vânturi (ale informaţiilor), prin
scufundarea în postările de pe Facebook sau bloguri de
socializare. Aceste mega-bloguri, de la care ne aşteptăm în mod
eronat să înlocuiască posturile principale de ştiri, sunt în aceeaşi
poziţie: sunt pe scară largă la dispoziţia gusturilor audienţei, şi
blocate în a ţine oamenii fericiţi cu un conţinut (informativ) pe

Lohanul nr. 46, decembrie 2018

spiritualitate
placul maselor, care nu ne provoacă în sens benefic, şi care de
fapt direcţionează traficul de internet spre cei care fac reclame
pe site-ul respectiv, astfel ca să poată mânca (şi administratorii
site-ului şi cei care fac reclamă).

din plin, ci reuşeşti să te menţii la subreddit-e pertinente pe
subiecte importante.

Ne putem întreba unde îl lasă această aşa-zisă informare pe
individul sărac în informaţii reale care ar vrea să îşi ridice capul
deasupra apei, atât cât să poată vedea aspectele care contează de
fapt?

Oricine ai fi, te afli într-o anumită zonă demografică, ceea ce
înseamnă că mass-media principală modulează în mod specific
conţinutul de informaţii care ştie că îţi plac, pentru show-urile
pe care le urmăreşti sau blogurile pe care le citeşti, astfel că cei
care fac reclamă au determinat deja gama de produse pe care le
cumperi şi utilizează limbajul şi imaginile la care ştiu că
răspunzi, toate cu scopul de a te face să cumperi.
Extinde-te în afara cutiei în care ei au decis că încapi. Citeşte
bloguri şi media de la surse din afara zonei tale demografice, şi
aceasta înseamnă cu siguranţă în afara zonei politice şi
religioase specifice arealului geografic în care te afli. Altfel, nu
vei cunoaşte ceea ce se petrece în jur şi, de asemenea, vei rata
anumite părţi ale vieţii.

Aceasta înseamnă că este necesar să fii propriul tău filtru de
informaţii. Nu mai poţi da această muncă altcuiva, deoarece
mass-media principală, sau media alternativă, sau blogul X, Y,
sau Z nu fac aceasta pentru tine, aşa cum ai avea nevoie.
Acestea sunt prea absorbite în chestiuni economice, audiență
(rating-uri) şi propriile puncte de vedere. Şi din ce în ce mai
mult, ele probabil nu mai sunt în stare să facă această filtrare
deoarece nu mai sunt antrenate cum se cuvine pentru această
muncă, şi nu este doar cazul bloggerilor, deoarece în prezent
puţini din cei care muncesc în mass-media principală au vreo
pregătire jurnalistică. Nimeni nu mai poate să-ți procure
informaţia de care ai nevoie, trebuie să o obţii singur.
Din fericire, avem unelte care ne ajută să facem aceasta. Iată
câţiva paşi de început:
1. Decide ceea ce contează
În faţa unei multitudini de informaţii, este necesar să decizi ce
anume vrei să selectezi, cel puţin iniţial. Trebuie să
restricţionezi informaţiile într-o anumită marjă, aspect ce pare
contraintuitiv dar este necesar. Nu ai nevoie de mai multe
informaţii, ai nevoie de mai multe informaţii despre ceea ce
contează cu adevărat. Ceea ce contează sunt, pur şi simplu,
informaţiile care influențează direct în mod benefic starea ta de
bine şi a familiei tale, şi informaţii cu privire la binele general al
planetei.
2.Utilizează unelte web pentru a-ţi automatiza preluarea de
informaţii de pe internet
Fiecare dintre noi pe internet se află general în aceeaşi poziţie:
adună informaţii de la câteva surse de ştiri (precum AP sau
Reuters) şi apoi le reciclează în conţinutul unui blog.
Fiecare foloseşte aceleaşi unelte ca şi tine pentru a-şi obţine
informaţiile. Astfel că putem elimina intermediarul. Pentru
început, setează Alertele Google (Google Alerts) pentru a-ți
furniza informaţii despre probleme de care eşti interesat în loc
să aştepţi ca cineva să ţi le ofere. Pe lângă aceasta, este
recomandată utilizarea unui RSS agregator (motor care
organizează modificările de conţinut ce apar pe diverse site-uri
de interes, şi care ne trimit în mail rezultatul bine organizat)
precum Feedly, pentru a extrage informaţii de la mai multe
canale media într-un conglomerat de ştiri uşor de digerat.
Această muncă făcută astfel te va salva de mult timp consumat
ulterior, pentru „răsfoirea” şi trierea informaţiilor din diversele
site-uri de ştiri. Reddit este de asemenea o unealtă excelentă,
atât timp cât nu rămâi în prima pagină care îţi mănâncă timpul
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3. Extinde-te în afara bulei tale demografice

4. Citeşte o carte
Nu vei obţine nici pe departe, în luni de extras informaţii de pe
internet, atâta cunoaştere câtă vei obţine din citirea unei cărţi
bine documentate, densă ca informaţie, o carte care, să nu uiţi,
poate reprezenta ani sau zeci de ani de cercetare profesională şi
de experienţă, nu o după-amiază petrecută răsfoind un blog care
te aruncă în ţara nimănui. Nu înceta să citeşti, şi mai ales să
citeşti cărţi bune, provocatoare în sens benefic. Internetul nu
este decât zona de meniu pentru cultură; dar nu uita să şi
mănânci felul de mâncare comandat.
5. Gândeşte critic
Înţelege ce este prejudecata confirmării, şi de fiecare dată
reflectează asupra sursei articolelor pe care le citești. Cine a
scris acele rânduri, care este agenda lor? Ce vând ei? Citează ei
propriile surse? Este un articol al unui jurnalist sau scriitor
profesionist sau al unui visător sau vânzător de mai cine ştie ce
pe net? Pentru a căuta în profunzime, obişnuieşte-te să îţi
formezi această deprindere de gândire critică.
6. Meditează
Sună poate ciudat, dar nu există modalitate mai bună pentru a
învăţa cum să discerni între informaţiile sterile și cele cu miez,
decât meditaţia, deoarece învăţând cum să îţi controlezi
propriile gânduri, atunci când te confrunţi cu „zgomot din
afară” (informaţii de diferite substanţe) va fi mult mai uşor.
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Aforisme şi cugetări despre iniţierea
spirituală

face în mod gradat posibilă dezvăluirea anumitor realităţi
tainice ce nu sunt accesibile fiinţelor umane ce nu au avut
niciodată acces la o astfel de cunoaştere şi experienţă
expe
iniţiatică

Prof. George BIANU – Bucureşti
1. Fiecare iniţiere spirituală este şi rămâne în felul ei un început
decisiv care este de natură să ne transforme. Analogic vorbind,
ea se aseamănă cu primii paşi pe care îi facem atunci când
începem o importantă
mportantă călătorie ce ne conduce spre o ţintă
excelentă.
2. Fiecare iniţiere spirituală veritabilă ce este încheiată cu
succes (ce este dusă la bun sfârşit) reprezintă pentru fiinţele
umane ce sunt capabile să o recepteze aşa cum se cuvine (cu
entuziasm, cu aspiraţie, într-un
un mod atent şi perseverent) o
modalitate secretă nu numai de cunoaştere, ci şi de transformare
lăuntrică şi de realizare spirituală ce implică uneori parcurgerea
într-un
un ritm armonios a unei căi specifice ce implică utilizarea
atentă şi sistematică a unor metode adecvate.
3. Pentru ca o iniţiere spirituală să fie rodnică este întotdeauna
necesară o fiinţă umană ce este pregătită să recepteze
(respectiva iniţiere) cu luciditate, cu aspiraţie, cu entuziasm, cu
perseverenţă şi într-un mod inteligent.
nteligent. În felul acesta putem fi
siguri că ulterior respectiva iniţiere va fi fructuoasă, iar fructele
ei vor fi savurate cu o încântare crescândă, fiind din ce în ce mai
multe pe măsură ce ne apropiem de atingerea stării de măiestrie
pe care respectiva iniţiere o presupune întotdeauna. Pentru
aceasta, nu este cazul să pierdem niciodată din vedere că atât pe
un maestru, cât şi pe o maestră îl (respectiv o) face să devină
astfel şi îi conferă măiestria necesară doar practica atentă,
sistematică, corectă şii perseverentă, a respectivei iniţieri.
4. În cazul fiecărei iniţieri spirituale ce este abordată aşa cum se
cuvine (cu entuziasm şi perseverenţă) un „gram de practică”
valorează cât tone de teorie.
5. Chiar şi atunci când nu ne aşteptăm la aceasta, fiecar
fiecare iniţiere
spirituală ce este apoi abordată cu atenţie şi cu perseverenţă
dezvăluie de la un anumit moment noi orizonturi tainice, vaste,
elevate, surprinzătoare şi totodată ne oferă o perspectivă
lăuntrică uimitoare ce dezvăluie pentru noi o originalitate în
felul ei unică.
6. Fiecare iniţiere spirituală dezvăluie apoi printr
printr-o aprofundare
atentă, perseverentă şi sistematică o viziune transformată asupra
realităţii atât lăuntrice, cât şi exterioare, ce ne apare ca fiind
nouă şi adeseori incomparabilă.

9. Este bine ca fiecare iniţiere spirituală, ce este în prealabil
finalizată exact aşa cum este necesar, să fie aprofundată după
aceea cu multă atenţie, cu entuziasm, cu aspiraţie şi
perseverenţă spre a face să apară apoi, la momentul potrivit,
po
o
anumită transformare lăuntrică cu totul aparte ce devine apoi
definitivă atunci când fiinţa umană iniţiată atinge cu adevărat
starea de măiestrie (respectiva stare de măiestrie corespunde
întotdeauna iniţierii respective).
10. Este necesar ca o autentică
utentică iniţiere spirituală ce a fost
asimilată aşa cum se cuvine să fie după aceea aprofundată în
mod gradat pentru a conduce fiinţa umană iniţiată la o anumită
transformare lăuntrică evidentă. Aici totul se aseamănă,
analogic vorbind, cu faptul de a semăna
ăna într
într-un pământ rodnic
un bob de grâu care, dacă va fi îngrijit şi udat după cum este
necesar, va înmuguri la momentul potrivit, apoi va creşte, va
înflori şi în cele din urmă se va ajunge la momentul când va
oferi un rod bogat. Abia atunci fiinţa umană iniţiată se va
bucura de perioada culesului.
11. Pentru a beneficia din plin, aşa cum se cuvine, de pe urma
unei anumite iniţieri spirituale, este important ca fiinţa umană
ce urmează să o primească să fie cât mai bine pregătită. Pentru
aceasta, este necesar
sar ca ea să îndeplinească anumite condiţii ce
sunt indispensabile şi care sunt cerute pentru ca respectiva
iniţiere să fie cât se poate de eficientă. O astfel de eficienţă
maximă îi va permite ulterior fiinţei umane să se transforme
într-un anumit ritm pe măsură ce urmăreşte aprofundarea atentă,
entuziastă şi perseverentă a acelei iniţieri.

7. Fiecare
iecare iniţiere spirituală ce este aprofundată ulterior într
într-un
mod atent şi perseverent începe să declanşeze transformări
lăuntrice gradate (ce sunt direct proporţionale cu punerea în
practică a acelei iniţieri).

12. Fiecare iniţiere spirituală la care participăm după cum este
necesar, având o stare lăuntrică de aspiraţie, de entuziasm şi de
receptare plenară a acelui moment de graţie, ne oferă dincolo de
aparenţe şi în mod invariabil un anumit început. Ulterior, este
necesar ca respectiva iniţiere să fie aprofundată cu multă
atenţie, cu entuziasm, cu o curiozitate vie şi cu perseverenţă
pentru a o conduce pe fiinţa umană iniţiat
iniţiată la o anumită culme
sau, altfel spus, la o evidentă realizare lăuntrică pe care
respectiva iniţiere o implică încă de la început.

8. Fiecare iniţiere spirituală se adresează
ează înainte de toate
universului lăuntric al fiinţei iniţiate şi (dincolo de aparenţe)

13. Pentru a recepta şi pentru a asimila aşa cum se cuvine o
anumită iniţiere spirituală, este necesar ca fiinţa umană iniţia
iniţiată
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să fie (încă de la început) înzestrată într-o anumită măsură cu o
reală capacitate de a pătrunde, în primul rând în mod intuitiv şi
apoi prin intermediul imaginaţiei creatoare şi chiar al
inteligenţei practice, ansamblul cunoştinţelor ezoterice de bază
pe care respectiva iniţiere se bazează (sprijină).
14. Fiecare iniţiere spirituală este eficientă numai atunci când
este în prealabil abordată într-un mod atent, transfigurator,
entuziast, înălţător şi cu o mare luciditate căci, în felul acesta,
experienţa pe care o trăim (în ipostaza de iniţiat) pe parcursul
iniţierii ne permite să descoperim anumite adevăruri tainice ce
sunt rezervate celor puţini, care sunt pregătiţi să le recepteze
numai şi numai prin intermediul „gramului de practică”.
15. Fiecare iniţiere spirituală presupune integrarea şi utilizarea
atentă, sistematică şi perseverentă a unei anumite metode ce
face ulterior cu putinţă aprofundarea şi fructificarea în condiţii
optime a respectivei iniţieri.
16. Întotdeauna fiinţa umană ce urmează să fie iniţiată este
necesar în prealabil să fie suficient de capabilă să pătrundă atât
prin intermediul priceperii ei cât şi prin intermediul intuiţiei şi
al inteligenţei creatoare anumite adevăruri prealabile ce
alcătuiesc ceea ce se poate numi temelia iniţierii respective.
17. Fiecare iniţiere spirituală ce este deosebit de puternică
implică o anumită transmutaţie lăuntrică ce îl va face să treacă
în mod gradat pe cel iniţiat printr-o fază inerentă de aşa-zisă
„moarte iniţiatică” ce este urmată de o sui-generis „renaştere
iniţiatică”, tainică şi indescriptibilă, ce va face să fie depăşită şi
abandonată vechea condiţie a fiinţei umane spre a face să se
nască în ea omul cel nou ce începe să fie îndumnezeit.
18. Adeseori anumite iniţieri spirituale ce sunt deosebit de
puternice implică în prealabil trecerea cu succes a anumitor
teste spirituale ori, altfel spus, a anumitor probe iniţiatice ce
sunt inevitabile. Tradiţia înţelepciunii milenare arată că în astfel
de situaţii nu toţi aspiranţii reuşesc să treacă probele spirituale
sau testele iniţiatice ce sunt inerente şi tocmai de aceea unii
dintre ei eşuează în mod lamentabil fie înainte de a primi (aşa
cum se cuvine) iniţierea respectivă, fie după ce au avut din plin
acces la iniţierea respectivă şi, la scurt timp după aceea,
încetează să o mai aprofundeze prin intermediul unei practici
atente, entuziaste, lucide, sistematice şi perseverente. În felul
acesta, unele fiinţe umane iniţiate cad la astfel de teste spirituale
şi fac să devină imposibilă fructificarea acelei iniţieri.
19. Fiecare iniţiere spirituală are, dincolo de aparenţe, un sens
tainic, aproape indescriptibil, ce i se dezvăluie iniţiatului numai
pe măsură ce el aprofundează şi fructifică din ce în ce mai mult
respectiva iniţiere prin intermediul „gramului de practică” ce
implică utilizarea atentă, perseverentă şi sistematică a metodei
sau a modalităţii pe care respectiva iniţiere se bazează.
20. Fie că fiinţa umană iniţiată îşi dă sau nu seama de aceasta,
fiecare iniţiere spirituală foarte puternică implică întotdeauna,
fără excepţie, anumite încercări ulterioare sau, altfel spus, unele
teste spirituale pe care nu toţi aspiranţii la acea iniţiere sunt
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capabili să le treacă în cele din urmă cu succes. În unele cazuri,
testele spirituale sau încercările apar după ce iniţierea respectivă
a fost primită.
21. Atunci când sunt aprofundate în mod sistematic, aşa cum se
cuvine, într-o manieră atentă, entuziastă şi perseverentă,
anumite iniţieri spirituale foarte puternice fac să apară o
eficacitate inerentă ce este independentă de fiinţa umană ce
adânceşte acele iniţieri prin intermediul „gramului de practică”.
22. Scopul esenţial al fiecărei iniţieri spirituale deosebite este de
a introduce în mod gradat fiinţele umane ce sunt pregătite într-o
cunoaştere directă, practică a anumitor învăţături secrete, ce li
se revelează în toată splendoarea lor tocmai prin intermediul
aprofundării acelei iniţieri cu ajutorul metodei ce i s-a dezvăluit
aspirantului cu ocazia iniţierii.
23. Fiecare iniţiere spirituală ce va fi aprofundată prin
intermediul „gramului de practică”, aşa cum este necesar, ne
dezvăluie după aceea, prin intermediul proceselor de rezonanţă
ocultă specifice pe care le declanşează, o realitate tainică, net
superioară, ce nu este accesibilă decât acelora care au acces la
ea prin intermediul aprofundării atente şi sistematice a iniţierii
ce li s-a oferit.
24. Fiecare iniţiere spirituală majoră ce este ulterior aprofundată
aşa cum este necesar oferă un nou punct de vedere atât asupra
lumii înconjurătoare, cât şi asupra universului lăuntric al
iniţiatului. Fiecare iniţiere majoră dezvăluie prin intermediul
„gramului de practică” anumite realităţi tainice ce sunt rezervate
unor elite ce au fost selectate în prealabil și care apoi sunt
transmise prin intermediul unui șir neîntrerupt de inițiați din
vremuri imemoriale.
25. Şcolile spirituale care au funcţii iniţiatice nu-şi disimulează
existenţa, dar este necesar să-şi ascundă anumite învăţături
secrete care prin natura lor le sunt interzise celor neiniţiaţi.
26. Fiecare iniţiere spirituală ce este aprofundată într-un mod
adecvat de către fiinţa umană iniţiată dezvăluie la un moment
dat – prin intermediul „gramului de practică” – existenţa unei
reale tradiţii iniţiatice ce este rezervată celor puţini şi care sunt
pregătiţi să o descopere (la rândul lor) în strânsă legătură cu o
trezire prealabilă a anumitor calităţi şi înzestrări ce sunt inerente
atunci când este vorba de anumite iniţieri majore.
27. Este esenţial să nu pierdem niciodată din vedere că numai o
fiinţă umană ce a aprofundat suficient de mult, prin intermediul
unei practici atente, sistematice, entuziaste şi perseverente, o
anumită iniţiere spirituală este apoi în măsură să iniţieze alte
fiinţe umane tocmai datorită transformării ei lăuntrice profunde
ce o va face să fie aptă pentru a transmite la momentul potrivit
respectiva iniţiere pe care ea însăşi a aprofundat-o în prealabil
(suficient de mult!).
28. Numai cei iniţiaţi care au aprofundat suficient de mult
respectiva iniţiere ştiu că prin practica atentă, sistematică,
entuziastă şi perseverentă a acelei iniţieri se produc apoi în
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fiinţa umană iniţiată transformări rapide şi adecvate ce trezesc şi
dinamizează apoi în fiinţa ei capacitatea de a contempla dintr-un
alt punct de vedere atât propriul univers lăuntric, cât şi lumea
înconjurătoare.
29. Pentru fiinţa umană ce a fost în prealabil iniţiată şi care a
aprofundat după aceea respectiva iniţiere aşa cum se cuvine,
natura înconjurătoare i se dezvăluie într-o nouă lumină şi îi
apare ca fiind un imens şi tainic instrument ce face cu putinţă
aprofundarea rodnică a iniţierii pe care a primit-o.
30. În cazul fiecărei iniţieri spirituale majore, toate
transformările, atât trupeşti, cât şi lăuntrice (vitale, psihice,
mentale, supramentale, spirituale) ce apar în mod gradat pe
măsură ce fiinţa umană iniţiată aprofundează suficient de mult
respectiva iniţiere conduc apoi la o realizare efectivă ce poate fi
considerată un sui generis triumf pe care acea iniţiere l-a făcut
cu putinţă.
31. Numai după ce am realizat aşa cum era necesar, de cel puţin
49 de ori, metoda specifică ce ni s-a pus la dispoziţie cu ocazia
iniţierii se poate spune că am ajuns să descoperim o „firimitură”
din hrana cea valoroasă a acelei iniţieri. Din nefericire, în multe
cazuri entităţile demoniace fac eforturi îndârjite să ne oprească
să avem continuitatea iniţiatică necesară ce ne permite să
savurăm câtuşi de puţin acea importantă „firimitură” ce va face
să crească în mod năvalnic în noi „pofta” de a aprofunda cu
mult entuziasm şi cu o vie curiozitate iniţierea respectivă.
32. În anumite şcoli iniţiatice ale Antichităţii era binecunoscut
şi apreciat la justa sa valoare un aforism celebru: „Nimeni să nu
îndrăznească să treacă pragul unei iniţieri spirituale majore
dacă nu este suficient de pur lăuntric, plin de o vie aspiraţie,
pregătit să recepteze aşa cum se cuvine iniţierea respectivă,
fiind în prealabil însufleţit de un mare entuziasm”
33. Fiecare iniţiere spirituală majoră îşi dezvăluie comorile ei,
ce sunt ascunse, numai şi numai printr-o aprofundare ulterioară
atentă, entuziastă, lucidă, sistematică şi perseverentă. Luaţi
aminte că nu există o altă cale pentru a descoperi cât mai repede
şi pentru a scoate la lumină „diamantele” care sunt cel mai
adesea nebănuite ale unei astfel de iniţieri.
34. Atunci când fiinţei umane iniţiate i se diminuează în mod
evident aspiraţia de a se transforma într-un mod rapid şi rodnic
prin intermediul iniţierii pe care a primit-o, ea va găsi apoi o
mulţime de motive abracadabrante – în fond prosteşti – pentru a
nu o mai pune niciodată în aplicare sau pentru a nu continua să
aprofundeze (într-un ritm susţinut) valoroasa iniţiere spirituală
ce i s-a oferit. În astfel de situaţii, totul se petrece precum atunci
când un bob de grâu ce a încolţit se ofileşte şi moare (la scurt
timp după aceea), înainte să înflorească şi să dea rod, pentru că
nu a fost îngrijit şi udat aşa cum era necesar.
35. O iniţiere spirituală nu se sfârşeşte decât atunci când fiinţa
umană iniţiată a atins deja cele mai înalte culmi (spirituale,
psihice, mentale, supramentale) pe care respectiva iniţiere le
face în mod gradat cu putinţă. Numai astfel de realizări de vârf
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ne permit să afirmăm că iniţierea noastră se apropie cu paşi
repezi de sfârşit.
36. Atunci când este cu adevărat aprofundată aşa cum se cuvine,
cu multă atenţie, cu entuziasm, cu o mare luciditate şi cu
perseverenţă, respectiva iniţiere spirituală ne dezvăluie în mod
gradat anumite taine care anterior erau pentru noi nebănuite şi
păreau a fi inaccesibile.
37. Atunci când depăşim o anumită treaptă de transformare
spirituală rodnică şi atingem o anumită fază de îndumnezeire,
descoperim apoi cu uimire, cu o bucurie crescândă, că întregul
Macrocosmos ni se dezvăluie ca fiind un complex şi neîncetat
proces de iniţiere.
38. Atunci când o iniţiere spirituală majoră nu este aprofundată
după cum este necesar, spre a deveni rodnică, ea se încheie întrun mod lamentabil, iar într-o astfel de situaţie fiinţa umană
respectivă (doar ea!) nu va putea beneficia de pe urma
transformărilor profund benefice, specifice pe care respectiva
iniţiere le face în mod evident să devină posibile în cazul
celorlalte fiinţe umane ce sunt pline de aspiraţie şi care o
aprofundează (respectiva iniţiere).
39. Întotdeauna, fără nicio excepţie, dezvăluirea intenţionată a
secretului iniţiatic atrage imediat după sine anularea totală şi
definitivă a transmisiei iniţiatice oculte de care fiinţa umană a
beneficiat la început, în momentul iniţierii. De îndată ce am
săvârşit
această
cumplită
greşeală
(CE
ESTE
IREPARABILĂ!!!) se poate spune că iniţierea de care am
beneficiat cândva devine în felul acesta inutilă şi ineficientă
(pentru totdeauna!) în această încarnare. Acesta este „MARELE
PĂCAT IREMEDIABIL ŞI DE NEIERTAT” pe care îl săvârşesc
fiinţele umane iniţiate ce se lasă acaparate de influenţele
demoniace care ajung să le posede.
40. Fiinţele umane fluctuante, superficiale, proaste, lipsite de
bun simţ, impertinente, în care încep deja să se trezească şi să
crească din ce în ce mai mult anumite tendinţe demoniace,
manifestă o bizară stare iraţională de frică ori de nelinişte ce
este complet nejustificată, mai ales atunci când urmează să facă
o alegere fermă pentru a primi o anumită iniţiere spirituală
deosebit de importantă. Astfel de sărmane fiinţe umane găsesc
ad hoc o mulţime de motive (în fond prosteşti sau aberante)
pentru a refuza să primească respectiva iniţiere care ar putea să
le transforme radical în bine destinul şi care este cu putinţă să le
salveze de la o gradată scufundare în abisul infernal ce s-a
deschis deja în universul lor lăuntric.
41. Mai ales în cazul sărmanelor fiinţe umane fluctuante,
schimbătoare, superficiale, proaste, larvare, letargice şi
retractile, astfel de fiinţe umane uşor influenţabile în râu se lasă
totuşi manipulate de entităţile demoniace şi au ulterior tendinţa
să reconsidere ori să răstălmăcească în modul cel mai abject fie
conţinutul, fie metodologia secretă ce este specifică unor
anumite iniţieri spirituale secrete. Astfel de sărmane fiinţe
umane resimt o smintită pornire destructivă să dezvăluie
secretul iniţiatic şi apoi manifestă o pregnantă pornire cinică ce
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este de natură să batjocorească iniţierea secretă la care au avut
acces. Acţionând în felul acesta, ele dovedesc că în cazul lor
respectiva iniţiere s-a încheiat într-un
un mod lamentabil,
lamenta
fiind de
fapt un fiasco iremediabil.
42. Fiinţa umană ce este într-un
un mod adecvat pregătită să
primească o anumită iniţiere spirituală receptează totodată în
universul ei lăuntric, prin intermediul unui transfer paranormal,
experienţa tainică indescriptibilă
ptibilă ce este inerentă acelei iniţieri.
În felul acesta, ea asimilează totodată un exemplu foarte
puternic ce o impulsionează să se transforme, oferindu
oferindu-i în
acelaşi timp o temelie solidă de pornire. Cu acea ocazie, ea
beneficiază de transferul unei anumite
ite puteri spirituale oculte ce
este transferată în fiinţa ei din universul iniţiatorului şi care
rămâne pentru totdeauna în microcosmosul fiinţei ei sub forma
unei inestimabile seminţe a începutului. Atunci când receptează
aşa cum se cuvine iniţierea spirituală
ituală ce i se oferă, fiinţa umană
iniţiată participă într-un
un mod tainic la starea de realizare
extraordinară, lăuntrică, a iniţiatorului. Ulterior, dacă ea va
aprofunda într-un
un mod atent, lucid, entuziast, sistematic şi
perseverent iniţierea respectivă, vaa deveni apoi un canal de
transmisie spirituală a direcţiei de manifestare a acelui adevăr
spiritual pe care fiinţa iniţiatorului o reprezintă (şi o manifestă
de fiecare dată atunci când iniţiază o fiinţă umană ce este
pregătită să recepteze aşa cum se cuvine
ine respectiva iniţiere).
43. Aşa-zisul
zisul vector enigmatic de forţă spirituală pe care
iniţiatorul îl propagă şi îl transmite de fiecare dată reprezintă
totodată un lanţ spiritual tainic ce face să se trezească în
universul lăuntric al fiinţei umane iniţiate o anumită putere
spirituală misterioasă ce face apoi să fie transcens timpul şi
spaţiul acestei lumi.
44. Cu ocazia fiecărei iniţieri, iniţiatorul ce a atins starea de
măiestrie înglobează într-un
un mod tainic fiinţa celui iniţiat în
universul său lăuntric şi cu acea ocazie îi încarcă din plin
microcosmosul cu o imensă putere spirituală. În felul acesta,
este aproape instantaneu transferată în cel iniţiat experienţa
uriaşă pe care a acumulat-oo şi îi oferă nepreţuita sămânţă care,
mai ales atunci când este semănată într--un sol fertil,
înmugureşte, creşte, înfloreşte la momentul potrivit şi apoi oferă
rod înzecit în universul lăuntric al iniţiatului. Abia atunci când
este cu adevărat atinsă această etapă, se poate spune că
respectiva iniţiere a fost rodnică, iarr cel iniţiat simte din plin în
universul său lăuntric transformările profunde şi durabile pe
care le face să apară aprofundarea gradată a respectivei iniţieri
la care a avut acces.
45. Întocmai aşa precum o femeie gravidă ce urmează să devină
mamă poartă în ea embrionul copilului pe care îl va naşte,
analogic vorbind se poate spune că în acelaşi fel iniţiatorul
include în universul său expansionat şi care debordează de o
imensă energie spirituală embrionul iniţiatului în care a fost
pusă în prealabil sămânţa
ţa valoroasă a iniţierii spirituale ce i se
oferă.
46. O anumită iniţiere spirituală este extraordinar de puternică
mai ales atunci când în universul lăuntric al iniţiatului se revarsă
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un val uriaş de putere spirituală ce face să fie transferată fie
pentru
u 21 de zile, fie pentru 49 de zile o gamă uimitoare de
trăiri şi experienţe spirituale sau, altfel spus, atunci când este
transferat modelul fundamental al iniţierii la care fiinţa umană
iniţiată are acces.
47. Atunci când fiinţa umană ce aspiră să primească
primea
o anumită
iniţiere spirituală este plină de entuziasm, întru totul pregătită să
o recepteze şi, mai mult decât atât, dispune de o energie
lăuntrică ce este considerabilă, ea va fi capabilă să recepteze
într-un
un mod profund iniţierea respectivă şi va reu
reuşi să se
identifice din plin cu modelul spiritual pe care iniţiatorul îl
transferă în universul ei lăuntric în momentul iniţierii. În felul
acesta „altoiul” iniţierii spirituale este integrat aşa cum este
necesar şi transferat în microcosmosul lăuntric al fiinţei sale.
48. În timpul iniţierii spirituale, mai ales atunci când fiinţa
umană este întru totul pregătită să recepteze aşa cum se cuvine
acea iniţiere, are loc atât un transfer tainic, cât şi o transmisie
foarte puternică de energie vitală, psihică, mentală,
supramentală, spirituală şi în felul acesta devine cu putinţă să se
declanşeze în fiinţa iniţiată o stare copleşitoare de extaz. Atunci
când fiinţa umană iniţiată ajunge să trăiască mai multe zile în şir
o astfel de stare de extaz dumnezeiesc,, se poate spune că încă de
la început iniţierea a fost extraordinar de rodnică şi ea reprezintă
un minunat început ce va oferi cu uşurinţă roade dulci de îndată
ce fiinţa umană iniţiată va continua să aprofundeze, plină de
aspiraţie şi entuziasm, după cum este necesar, iniţierea ce i-a
fost oferită.

Înțelepții recomandă să ținem în secret
aceste 7 Lucruri!
Când eşti fericit, ai vrea ca toată lumea să știe despre asta.
Însă, după cum știți, fericirea e bună numai în tăcere, departe de
ochii invidioșilor. Pe lângă fericire, în via
viață există și alte lucruri
despre care ar fi mai bine să taci.
1. Planurile
Desigur, nu merge vorba despre faptul că vei merge mâine la
cinema, ci despre lucruri măreţe. Despre planuri, în special de
anvergură, e mai bine să taci până
ână când acestea nu capătă
caracteristici reale, dar cel mai bine până când nu se
realizează. Motivele pentru aceste măsuri de precauție
precau sunt: în
primul rând, pentru că de multe ori planurile sunt doar idei care
pot muri ușor
șor sub presiunea criticii externe și scepticismului, iar
în al doilea rând, obținând
ținând o porție de aprobare, omul cel mai
probabil, le va pune în aplicare cu mai pu
puțin zel.
2. Faptele bune
Omul care se laudă peste tot despre ajutorul şi faptele sale bune,
nu provoacă admirație, ci dispreț. Aceste fapte bune devin
pentru el doar hrană pentru un “ego” satisfăcut. În
Înțelepții
indieni spun că nimic nu omoară caritatea, cum o face mândria.
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3. Asceza

întregime dumneavoastră. Nu contează nici pe cine iubiţi: poate
fi un câine, o pisică, o piatră sau un copac.

De asemenea, este necesar să nu vorbeşti despre modul strict de
viață pe care îl duci. Abstinența dee mâncare, somn, via
viața
sexuală – sunt lucruri utile, dar numai în cazul în care merg
împreună cu partea emoțională.
4. Curajul și eroismul
Provocările interioare pe care le experimentăm, sunt nu mai
puțin
țin valoroase decât cele exterioare. Cu toate acestea, pe cele
exterioare oamenii le văd cu ochiul liber, în timp ce celelalte
rămân în secret. De ce ar trebui să taci despre ele? Pentru că
deja ai primit o recompensă sub formă de în
înțelepciune și
experiență
ță și, pe de altă parte asta te protejează de mândrie şi
laudă excesivă.
5. Cunoașterea spirituală
Ce poți
ți adăposti tu, nu poate oricine. Nu te lăuda. Modificările
interioare oricum se vor reflecta în viața
ța ta, de aceea indiferent
care sunt, păstrează totul în interior.
6. Problemele din familie
Dacă eşti soție,, nu vorbi despre neajunsurile soțului
so
în fața
prietenilor și rudelor. Dacă ești soț, nu spune nimic rău despre
soția
ția ta. În acest mod oricum nu veţi soluționa conflictul,
oamenii însă nu vor avea cea mai bună opinie despre cei dragi.
E puternică acea familie,
lie, care nu scoate gunoiul din casă.
7. Despre negativism şi abaterile altora
Sufletul devine murdar din cauza bârfelor, din cauza povestirii
unor acțiuni
țiuni neplăcute ale cuiva, de la condamnări şi cuvinte
urâte. Dacă ați văzut astfel de lucruri, lăsați acest
est negativism să
moară în tăcerea sufletului vostru. Nu răspândiți
ți această infecție
mai departe.

Osho: Dacă înţelegeţi acest secret, puteţi fi
fericiți
ți 24 de ore pe zi...
Atunci când iubeşti, eşti plin de bucurie. Când nu poţi
iubi, nu ai cum să fiii fericit. Bucuria este o funcţie a iubirii,
o umbră a acesteia. Ea urmează pretutindeni iubirea.

D

e aceea, deschideţi-vă
vă din ce în ce mai mult faţă de
iubire şi veţi deveni din ce în ce mai fericiţi. Nu va
trebui să vă intereseze dacă iubirea vă este re
returnată sau
nu; aceasta nu are nici cea mai mică importantă. Fericirea
urmează pretutindeni iubirea, indiferent dacă aceasta din urmă
este returnată sau un, sau dacă celălalt îi răspunde cu aceeaşi
monedă.
În aceasta constă rezultatul iubirii, în faptul că valoarea ei este
intrinsecă. Ea nu depinde de răspunsul celuilalt, ci vă aparţine în
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Aşezaţi-vă
vă lângă o stâncă, cu o atitudine plină de iubir
iubire. Purtaţi
un mic dialog. Sărutaţi piatra şi aşezaţi-vă
aşezaţi
pe ea. Simţiţi-vă una
cu ea şi dintr-o
o dată veţi simţi un val de energie dublată de o
bucurie imensă. Poate că piatra nu a răspuns iubirii
dumneavoastră – sau poate că a făcut-o,
o, dar aceasta nu are nicio
ni
importanţă. Cert este că iubirea dumneavoastră a generat acest
val de fericire.
Cine iubeşte este fericit. De înţelegeţi acest secret, puteţi fi
fericit 24 de ore pe zi. Dacă sunteţi plin de iubire timp de 24 de
ore pe zi, fără să mai depindeţi de un obiect al iubirii, veţi
deveni din ce în ce mai independent, căci veţi putea iubi fără ca
cineva să fie de faţă. Veţi putea iubi chiar şi golul din jurul
vostru. Chiar dacă sunteţi singur în cameră, veţi umple întreaga
cameră cu iubirea voastră. Chiar dacă vă aflaţi într-o închisoare,
o veţi putea transforma instantaneu într
într-un templu. În clipa în
care o veţi umple cu iubire, ea nu va mai fi o închisoare. Invers,
un templu poate deveni o închisoare dacă nu este umplut cu
iubire. Fragment din cartea Farmacie pentru suflet,
suflet de Osho.

Șapte sfaturi simple care te vor apropia de
misiunea vieții
ții tale
Aspiri ca visele tale și menirea pe care o ai în această viață să se
transforme în realitate? Aceste sfaturi simple, pe care probabil
le cunoști deja, îți vor fi dee ajutor, dacă ți le amintești și ții cont
de ele:
1. Ascultă-ţi inima – inima ta cunoaşte întotdeauna calea.
2. Fii sincer cu tine însuţi. Ce te aduce mai aproape de menirea
vieţii tale şi ce crezi că te îndepărtează?
3. Înconjoară-te
te de oamenii care te iubesc,
i
de cei care îţi
apreciază individualitatea şi de cei care îţi încurajează libertatea
personală.
4. Întoarce-ţi atenția
ția spre interior şi observă – ce te împiedică să
faci ce îţi doreşti cu adevărat?
5. Aminteşte-ţi
ţi că tu eşti persoana care ştie înto
întotdeauna ce este
cel mai bine pentru tine, chiar dacă cei din jurul tău nu sunt de
acord. Până la urmă, nimeni nu te cunoaşte mai bine decât te
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cunoşti tu însuţi. Chiar dacă poate să ţi se pară dificil uneori,
răspunsul se află întotdeauna în interiorul tău.

15. Dumnezeu nu te va întreba de câte ori vorbele tale au spus
adevărul, dar te va întreba de câte ori nu au spus adevărul.

6. Transformă orice îndoială şi tendință
ță nefastă prezentă în
interiorul tău şi ai încredere că Universul se asigură tot timpul
că te afli pe drumul cel bun pentru tine.

Acordă-ii lui Dumnezeu Primul Loc în
Viaţa Ta!

7. Trăieşte-ţi viaţa în prezent şi deschide-ţi
ţi inima – locul
înţelepciunii tale interioare.
rioare. Totul se află aici, în acest moment.
Răspunsul există deja în prezent.

Ce nu te va întreba Dumnezeu, atunci
când ai să ajungi și tu în LUMEA DE
DINCOLO, la judecată

Prof. George BIANU – Bucureşti
Trebuie să îi dai aproape întotdeauna lui Dumnezeu
primul loc în tot ceea ce faci, şi care este important.

12. Dumnezeu nu te va întreba cum ți-ai
ai apărat drepturile, dar te
va întreba cum ai apărat drepturile altora;

n cazul în care nu-ii dai aproape întotdeauna primul loc lui
Dumnezeu, care este locul cel esenţial în existenţa ta, pierzi
în felul acesta posibilitatea de a-ii simţi mereu prezenţa sau
altfel spus nu mai ai posibilitatea de a--i savura omniprezenţa. În
felul acesta pierzi posibilitatea de a beneficia fără încetare
înceta de
ajutorul Lui sau altfel spus nu beneficiezi de omnipotenţa sa.
Totodată atunci pierzi posibilitatea de a fi ghidat şi inspirat fără
încetare de Dumnezeu Tatăl în tot ceea ce ai stringent nevoie,
atât pentru tine, cât şi în situaţia în care urmăreşti să-i ajuţi pe
ceilalţi. În situaţia în care nu-ii dai aproape întotdeauna lui
Dumnezeu primul loc în existenţa ta, atunci nu mai beneficiezi
de omniscienţa sa, care fără îndoială ţi
ţi-ar fi putut oferi soluţii
creatoare, absolut noi, geniale, care nu numai că te pot ajuta pe
tine, dar totodată ele îi pot ajuta în mod eficient şi pe ceilalalţi
oameni care au nevoie de ajutor. În concluzie se poate spune că
atunci când nu îi oferi lui Dumnezeu primul loc în existenţa ta
nu poţi beneficia de ajutorul Său pentru toate
t
problemele
dificile care implică fie ajutorul său tainic, fie o soluţie
înţeleaptă şi divin inspirată.
Cere şi ţi se va da!
Este de asemenea esenţial ca în relaţia noastră tainică şi
inefabilă cu Dumnezeu Tatăl să beneficiem fără încetare de
fundamentala
ala lege divină ce a fost exprimată într
într-un mod cât se
poate de clar de Iisus astfel: Cere-ii întotdeauna lui Dumnezeu
Tatăl cu umilinţă şi credinţă şi astfel toate cele bune El ţi le va
da. Caută cu ajutorul lui Dumnezeu tot ceea ce aspiri să
descoperi şi procedând în felul acesta poţi să fii sigur că astfel
vei găsi. Bate, fiind plin de speranţă şi credinţă la «porţile» cele
tainice ale cunoaşterii şi astfel ele ţi se vor deschide şi vei putea
descoperi adevărul sau anumite taine care îţi vor fi dezvăluite
dezvăluite.
Înţelegerea cât mai profundă şi punerea neîncetată în practică a
acestui adevăr fundamental ce este exprimat în această lege
divină o va ajuta imens pe fiinţa umană care este suficient de
credincioasă să beneficieze fără încetare de această lege. Pentru
aceasta este însă esenţial ca fiinţa umană să ceară şi să acţioneze
cu umilinţă, respect şi iubire faţă de Dumnezeu Tatăl.
Procedând în felul acesta fiinţa umană care beneficiază de
această lege Divină fundamentală va descoperi totodată în scurt
timp atotputernicia lui Dumnezeu.

13. Dumnezeu nu te va întreba ce vecini ai avut, dar te va
întreba ce fel de vecin ai fost tu lor;

Sincronicitatea exprimă misterul omniprezenţei divine

1. Dumnezeu nu te va întreba ce fel de mașină
șină ai condus, dar te
va întreba câți oameni
meni ai condus cu ea, atunci când aveau
nevoie de un mijloc de transport;
2. Dumnezeu nu te va întreba câți
ți metri pătrați are casa ta, dar te
va întreba câţi oameni au fost bine primiți în ea;
3. Dumnezeu nu te va întreba despre hainele la modă pe care le
ai în dulap, dar te va întreba pe câți
ți oameni nevoiași ii-au
îmbrăcat acele haine;
4. Dumnezeu nu te va întreba ce poziție
ție socială ai avut, dar te va
întreba cum te-ai comportat cu ceilalți;
5. Dumnezeu nu te va întreba câte proprietă
proprietăți și bunuri
materiale ai avut, dar te va întreba cum ți-au
au condus acestea
viața;
6. Dumnezeu nu te va întreba care a fost salariul cel mai mare
pe care l-ai
ai avut, dar te va întreba ce compromisuri ai făcut
pentru a-l obține;
7. Dumnezeu nu te va întreba cât de mult ai muncit pe
peste
program la serviciu, dar te va întreba cât de mult ai „muncit
peste program” cu familia și pentru cei dragi;
8. Dumnezeu nu te va întreba câtă lume te-aa recomandat, dar te
va întreba pe câți ai recomandat tu la rândul tău;
9. Dumnezeu nu te va întreba ce meserie ai avut, dar te va
întreba dacă ai schimbat meseria după cea mai bună abilitate a
ta;
10. Dumnezeu nu te va întreba ce ai făcut să te ajuţi, dar te va
întreba ce ai făcut să îi ajuți pe ceilalți;
11. Dumnezeu nu te va întreba câți
ți prieteni ai av
avut, dar te va
întreba pentru câți
ți oameni ai fost un adevărat prieten;

14. Dumnezeu nu te va întreba ce culoare a avut pielea ta, dar te
va întreba ce fel de caracter ai avut;
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Atunci când suntem plini de umilinţă şi manifestăm o candoare
şi o mare credinţă care este caracteristică unor copii divini ai lui
Dumnezeu, îi putem cere lui Dumnezeu să ne îndrume
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(ghideze) şi să ne inspire prin intermediul
diul anumitor mesaje sau
semen. Procedând în felul acesta vom putea interpreta tot ceea
ce apare atunci când formulăm în minte întrebarea noastră într
întrun mod clar, simplu, cu o intenţie fermă. Tot ceea ce apa
apare
atunci nu este altceva decât necesitate şi nu întâmplare.
Procedând în acest mod putem primi semnele sau ghidarea de
care avem nevoie şi pe care providenţa lui Dumnezeu ni le
transmite prin această modalitate. Pentru a fi înţeles aşa cum
trebuie acest aspect
spect care este revelat aici trebuie să fie intim
corelat cu principiul tainic al sincronicităţii, care nu este altceva
decât o expresie accesibilă posibilităţilor noastre omeneşti de
înţelegere a misterului copleşitor al omiprezenţei şi
atotputerniciei permanente
rmanente a lui Dumnezeu. Atunci când
urmărim să primim această ghidare de la Dumnezeu Tatăl este
foarte important să realizăm în prealabil consacrarea fructelor
respectivei acţiuni lui Dumnezeu Tatăl şi totodată este necesar
să realizăm trei binecuvântări ale spaţiului în care ne aflăm
atunci când realizăm această acţiune.
Suntem făcuţi după chipul şi asemănarea lui
Dumnezeu Tatăl
Aşa cum se spune în Geneză, omul a fost creat de Dumnezeu
Tatăl bărbat şi femeie în acelaşi timp. Altfel spus el este în stare
potenţială un androgin divin care însă trebuie să fie trezit şi
conştientizat ca atare. Tot în Geneză ni se revelează că în
realitate omul a fost creat la începuturi după chipul şi
asemănarea lui Dumnezeu Tatăl. Aceasta indică existenţa
fiecărui om ca fiind
nd un veritabil microcosmos în miniatură care
nu este altceva decât o sui-generis
generis copie în miniatură a
întregului Macrocosmos. Fiinţa fiecărui om este prin urmare o
fidelă copie a întregului Macrocosmos. Acest adevăr
fundamental este exprimat de înţelepciunea
nea ezoterică orientală
prin dictonul: «Ceea ce există aici în fiinţa noastră (în
microcosmosul tainic al fiinţei noastre) se află totodată
pretutindeni (în întregul Macrocosmos, care în realitate este
corpul cel tainic al lui Dumnezeu). Ceea ce nu există în fiinţa
noastră (în microcosmosul fiinţei noastre) nu există nicăieri (în
întregul Macrocosmos).»
Această revelaţie ne arată că de fapt fiecare fiinţă umană este în
realitate o parte componentă din marele Tot al manifestării lui
Dumnezeu. Altfel spus fiecare
care microcosmos al unei fiinţe
umane conţine şi reflectă în el într-un
un mod tainic şi totodată
analogic Totul sau cu alte cuvinte întregul Macrocosmos.
Această revelaţie ne dezvăluie un adevăr spiritual fundamental
şi anume că Totul se află “oglindit” în fiecare
iecare parte a sa, şi la
rândul ei fiecare parte a sa (altfel spus microcosmosul fiecărei
fiinţe umane) se află integrată într-un
un mod perfect în marele Tot
(Macrocosmosul sau altfel spus întreaga manifestare a lui
Dumnezeu).
Prin urmare putem spune că întotdeauna
tdeauna fiecare parte
componentă a sa se află fără încetare integrată în marele Tot, iar
Totul se află integrat şi totodată se oglindeşte în fiecare parte.
Deci, în concluzie putem spune că fiecare parte există fiind
integrată în Tot, iar Totul există fiindd integrat şi oglindit în
fiecare parte componentă a sa. Acest adevăr esenţial ne
dezvăluie că de fapt întregul Macrocosmos este (am putea
spune) o gigantică hologramă, iar microcosmosul fiecărei fiinţe
umane este de asemenea o hologramă minusculă care în
realitate este o parte componentă din gigantica hologramă în
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care el (microcosmosul) se află inclus ca parte constitutivă a
acestei holograme gigantice. Acest aspect misterios este
cunoscut în întelepciunea sub numele de principiul holografic
ocult.
Totul este rezonanţă
În lumina acestei revelaţii se poate spune că fiecare fiinţă
umană (care este o parte componentă în cadrul acestui gigantic
Tot) este deci o minusculă hologramă care este în permanenţă
integrată în gigantica hologramă a Totului sau altfel spus în
Macrocosmosul creaţiei lui Dumnezeu Tatăl. Acest aspect tainic
este fără încetare corelat cu Legea Ocultă a Rezonanţei, care
implică faptul că în realitatea fundamentală a întregii
manifestări a lui Dumnezeu absolut totul este în permanentă
rezonanţă.
nţă. Întreaga creaţie a lui Dumnezeu se bazează pe o
mulţime de fenomene de rezonanţă.
Există nenumărate frecvenţe distincte de vibraţie care fac să
apară felurite procese de rezonanţă atunci când sunt întrunite
toate condiţiile necesare care fac să se declanşeze
dec
anumite
procese de rezonanţă. Legea ocultă a Rezonanţei şi Principiul
Holografic Ocult sunt perfect complementare cu fizica cuantică,
şi ele împreună reprezintă baza care va face posibilă apariţia
Religiei Superioare a secolului XXI în care omul va face paşi
imenşi către cunoaşterea directă, nemijlocită şi superioară, a lui
Dumnezeu Tatăl de către toţi oamenii. În felul acesta va apare o
Ştiinţă Spirituală care va fi perfect complementară cu religia şi
astfel cele două se vor putea ajuta una pe celalaltă.
cela
Noua religie
a secolului XXI va fi am putea spune cu ajutorul Legii Oculte a
Rezonanţei, cu ajutorul Principiului Holografic Ocult şi cu
ajutorul fizicii cuantice o religie a ştiinţei spirituale.
Cunoaşterea spirituală care va apare în felul acesta va putea fi
probată şi fundamentată cu ajutorul ştiinţei şi aceasta va face cu
putinţă un salt imens în ceea ce priveşte cunoaşterea de sine şi
revelarea Esenţei Divine care există în fiecare fiinţă umană.
Credinţa puternică în Dumnezeu Tatăl este în reali
realitate o
rezonanţă puternică, ea poate astfel să facă posibile multe
miracole. În această direcţie Iisus spune: Dacă veţi avea
credinţă cât un bob de muştar şi nu vă veţi îndoi deloc veţi
putea muta chiar şi un munte din loc.

Avva Antonie: «Am
m văzut toate cursele
vrăjmaşului întinse pe pământ şi
suspinând am zis: oare cine poate să le
treacă pe acestea?»

O

„Şi am auzit glas zicându-mi:
mi: smerenia!”
profeție
ție îngrozitoare a Sfântului Antonie se împlinește
chiar sub ochii noștri!

„Va veni vremea
remea ca oamenii să înnebunească și când vor vedea
pe cineva că nu înnebunește
ște se vor scula asupra lui, zicându-i
zicându
că el este nebun, pentru că nu este asemenea lor”, sună
prezicerea Sfântului Antonie.
Sfântul a mai spus: „Nimeni neispitit nu va putea să intre
i
în
Împărăţia Cerurilor”. „Am văzut toate cursele vrăjmaşului
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întinse pe pământ şi suspinând am zis: oare cine poate să le
treacă pe acestea? Şi am auzit glas zicându-mi:
mi: smerenia!”

Cine a fost Sfântul Antonie cel Mare
Sfântul Antonie cel Mare a trăit în secolul al III--lea şi începutul
secolului al IV-lea.
lea. Este socotit a fi întemeietorul vieţii
monahale şi este probabil cel mai reprezentativ ascet pentru
duhul vieţii călugăreşti. Născut în satul Coma din Egiptul de
Mijloc în anul 251, acest mare luminător
uminător al credinţei a fost fiul
unor ţărani creştini înstăriţi.
În acest mediu a deprins calea credinţei. Pe când Antonie avea
20 de ani, după moartea părinţilor săi, întrebându
întrebându-se despre
drumul său în viaţă, fericitul a auzit în biserică cuvintele lui
Hristos: „Dacă voieşti să fii desăvârşit, du-te,
te, vinde averea ta,
dă-oo săracilor şi vei avea comoara în cer; după aceea, vino şi
urmează-Mi” (Matei 19, 21).
Antonie, punând aceste cuvinte în inima sa, şi-aa împărţit averea
la săraci, şi-a încredinţat sora unei comunităţi de fecioare şi ss-a
retras în singurătate. După ce a petrecut o perioadă de asceză
într-oo colibă de lângă satul natal, aflat sub povăţuirea unui ascet
mai bătrân, Antonie s-a mutat într-un
un mormânt idolesc; apoi, pe
când avea 35 de ani, Sfântul Antonie s-aa mutat într
într-un alt loc
numit Pispir, la marginea deşertului. Aici a rămas timp de 20 de
ani, până când ucenicii săi l-au
au silit să plece de acolo, întrucât se
afla într-oo stare foarte precară. Antonie devine apoi părintele
duhovnicesc al multor
or călugări din diversele comunităţi
monastice din pustia egipteană, cele mai vestite fiind cele din
Nitria şi Sketis.
După ce în anul 310 face o călătorie la Alexandria pentru
îmbărbătarea creştinilor prigoniţi din cauza persecuţiei lui
Maximin, Antonie se stabileşte în 312 în adâncul deşertului, pe
muntele Kolzim. Aici a rămas până la sfârşitul vieţii, împreună
cu doi ucenici, nemaipărăsindu-şi
şi locul decât pentru a-şi
a vizita
discipolii şi pentru a doua sa călătorie la Alexandria, în sprijinul
Sfântului Atanasie cel Mare, persecutat de arianiști.
Sfântul Antonie a trecut la cele veşnice în anul 356 d. Hr. în
deşertul de pe malul drept al Nilului. Informaţiile pe care le
avem despre Sfântul Antonie sunt relatările Sfântului Atanasie,
ucenicul său.
Iată ce spune Antonie despre trecerea sa la Domnul: „Eu, o
fiilor, precum este scris, mă duc pe calea părinţilor, căci mă
văd singur chemat de Domnul; iar voi treziţi-vă,
vă, ca pustnicia
voastră cea veche să nu o pierdeţi, ci ca şi cum aţi face început
de pustnicie, aşa sârguiți-vă
vă să păziţi osârdia voastră întreagă.
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Că ştiţi pe diavolii cei ce va bântuiesc, ştiţi cum sunt de
sălbatici, dar neputincioşi cu puterea; deci, nu vă temeţi de
dânşii, ci mai vârtos să credeţi în Hristos de-a
de pururea. Apoi,
ca şi cum fiecare
ecare aţi muri, aşa să vieţuiţi, luând
luând-aminte şi
pomenind sfătuirile pe care le-aţi
aţi auzit de la mine. Nicio
împărtăşire să nu aveţi cu schismaticii, nici cu ereticii arieni,
că ştiţi că şi eu mă abăteam şi mă feream de aceştia pentru
eresul lor cel de Hristos
tos urător şi rău credincios; ci sârgui
sârguiți-vă
mai cu seamă de-a
a pururea a vă împreuna mai întâi cu Domnul,
apoi cu sfinţii; ca astfel după moarte, întru veşnicele locaşuri,
ca pe nişte prieteni cunoscuţi să vă primească şi sfinţii pe voi.
Acestea gândiţi-le, acestea cugetaţi-le
le şi de aveţi vreo purtare
de grijă pentru mine, mă veţi avea ca pe un părinte al vostru;
dar să nu lăsaţi pe nimeni să ia trupul meu şi să
să-l ducă în Egipt,
ca nu cumva să-ll pună în casele lor, după cum au obicei, căci
pentru aceasta am venit aici în munte.
Să recitim împreună, pentru că ne priveşte… Ştiţi cum de
de-a
pururea opream pe cei ce fac aceasta şi le porunceam să
înceteze un obicei ca acesta; deci, voi îngropaţi trupul meu şi
sub pământ ascundeţi-l.
l. Apoi să păziţi taina între vvoi, ca nimeni
să nu ştie locul, afară de voi singuri. Iar eu la învierea morţilor
îl voi lua nestricăcios de la Mântuitorul. Mântuiţi-vă
Mântuiţi
fiilor, fiţi
sănătoşi; că Antonie acum se mută şi nu mai este împreună cu
voi.”
După ce sfântul a rostit aceste cuvinte
cuvin şi ucenicii săi l-au
sărutat, aceștia
știa au văzut îngerii care au venit la dânsul, care
păreau ca nişte prieteni. Sfântul, bucurându-se
bucurându
de îngeri, şi-a
întins picioarele şi, zăcând cu faţa în sus, se arăta vesel; după
aceea şi-a dat sufletul şi s-aa dus în Lumea de Dincolo. Iar
ucenicii lui, precum le dăduse poruncă, ii-au înfăşurat trupul şi lau îngropat în pământ într-un
un loc ascuns. Şi nimeni nu ştie până
acum unde este ascuns, în afară de cei doi ucenici ai lui.

Aminteşte-ţi
ţi cu putere de Dumnezeu în
zilele
ilele tale de pace, ca şi Dumnezeu să-şi
să
amintească de tine în zilele de necaz!
Avva Efrem Filotheitul
Dumnezeu doreşte să miluieşti cu ceea ce ai, nu doreşte
mai mult decât ai. Ai o mână? Cu o mână să miluieşti! Ai
două mâini? Miluieşte cu amândouă!
două! Ai două picioare? Să
Să-l
slujeşti pe cel bolnav, pe cel beteag, pe cel nefericit cu două
picioare, cu câtă putere ai! Milostenia se face în multe
moduri.

U

n om era foarte milostiv şi avea şi copii, pe care
care-i
povăţuia întotdeauna să fie evlavioşi, să facă
f
milostenie
şi altele. Şi acesta dăduse poruncă femeii sale ca atunci
când veneau săracii în casă, să-ii miluiască, iar când se ducea la
piaţă şi-i găsea pe săraci, să-ii aducă în casa şi să-i
să găzduiască.
Într-o
o zi, pe când dormea, a văzut în vis un om care
ca i-a spus:
– Urmează-mă!
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Într-adevăr, l-aa urmat. Pe când mergeau însă pe cale, călăuza sa
a dispărut, iar el s-a aflat singur, s-aa uitat în jur şi a văzut că
că-l
vânează demonii. A alergat ca să scape şi de teamă a intrat într
întro casă. În timp ce demonii se străduiau sa spargă porţile, să intre
şi să-l răpească, a văzut trei oameni care s-au
au arătat în faţa lui şi
i-au spus: „Nu te teme, nu vei păţi nimic, noi te vom ocroti!”.
Demonii, privindu-i pe aceştia, au dispărut.
Atunci, el i-a întrebat:

moral, şi tot ce se poate numi semn al normalităţii, ci câştigă în
plus
lus şi un neasemuit mai mare adânc şi subţirime a acestor
putinţe decât se observă la omul de rând.

Când te nedreptăţeşte cineva, să te
gândeşti că nu te nedreptăţeşte din răutate,
ci pentru că aşa a văzut el lucrurile

– Ce sfinţi sunteţi, de aţi venit să mă ajutaţi, ca să vă fiu
recunoscător şi să vă aprind o lumânare?

Sfântul Paisie Aghioritul
– Părinte,
nte, de multe ori, atunci când mi se face o observaţie, mi
se pare că trebuie să dau explicaţii şi spun: „Da, aşa este,
dar…”.

Aceia i-au răspuns:
– Suntem cei pe care ne-ai luat din pieţe şi ne-ai
ai găzduit în casa
ta, când n-aveam
aveam unde să rămânem! Pentru binele şi pentru
milostenia pe care ni le-ai
ai făcut, am venit şi noi să te ajutăm în
nevoia ta, pentru că acum suntem mântuiţi. Este necesar să ne
amintim de Dumnezeu întotdeauna, şi când ducem zile fericite
şi liniştite, cu pace, cu sănătate şi belşug, nu numai când avem
necazuri, nevoi, primejdii,
ejdii, pentru că astfel Dumnezeu îşi va
aminti de noi în strâmtorarea noastră. Să avem întotdeauna
înaintea ochilor milostenia materială şi duhovnicească şi să
spunem: „Ale Tale dintru ale Tale!” Nu este nimic al nostru,
toate sunt ale lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu
D
mă
binecuvântează, am, dacă n-o face, nu am!

Cei ce iubesc pe Dumnezeu trec prin multe
și grele ispitiri
Sfântul Siluan Athonitul
Dumnezeu îi cheamă pe toţi. Dar nu toţi răspund
chemării Lui. Cei ce au răspuns sunt greu încercaţi de către
Dumnezeu, iar greul încercării Dumnezeu îl măsoară cu
gradul credinței şi dăruirii faţă de Dânsul.

C

ei ce iubesc pe Dumnezeu trec prin multe și grele
ispitiri. Aş voi aici să ating o problemă cât se poate de
însemnată, despre care totuşi nu ştiu de
deloc cum să mă
exprim. Nu aflu nici cuvinte, nici căi de a lămuri această temă.
De este cu putinţă, încercaţi să mă înţelegeţi din următoarele
neputincioase cuvinte.

– Ce-ţi
ţi trebuie „dar”? „Dar” nu are… sare şi pe toate le
preschimbă în sensul cel rău. Să spui: „Iartă-mă! Cu
rugăciunile Sfinţiei
ei Voastre altă dată voi lua aminte”.
– Părinte, atunci când cineva trage o concluzie greşită despre o
acţiune a mea, trebuie să explic cum am acţionat?
– Dacă ai putere duhovnicească, adică smerenie, să primeşti
cum că tu ai greşit şi să nu vorbeşti. Lasă
La ca să te îndreptăţească
Dumnezeu. Dacă nu vorbeşti tu, va vorbi Dumnezeu după
aceea. Vezi, Iosif, atunci când fraţii lui ll-au vândut, oare a spus:
„Sunt fratele lor; nu sunt rob. Tatăl meu mă iubea mai mult
decât pe ceilalţi copii ai lui”? Nu a vorbit, dar după aceea a
vorbit Dumnezeu şi l-aa făcut împărat. Ce crezi? Oare Dumnezeu
nu poate descoperi adevărul? Şi dacă Dumnezeu descoperă
adevărul pentru folosul tău, bine. Dar dacă nu-l
nu descoperă, tot
pentru folosul tău va fi. Când te nedreptăţeşte cineva, să te
gândeşti că nu te nedreptăţeşte din răutate, ci pentru că aşa a
văzut el lucrurile. Apoi, dacă nu are răutate, Dumnezeu îl va
vesti, va înţelege că a nedreptăţit şi se va pocăi. Numai atunci
când există răutate, Dumnezeu nu vesteşte, pentru că frecvența
frecv
în care lucrează Dumnezeu este smerenie-dragoste.
smerenie

Datini şi obiceiuri de iarnă din Moldova

Prof. înv. preșcolar
școlar Magdalena MUNTEANU
Bunești
ști - Averești, Jud.Vaslui

Cel ce iubeşte pe Dumnezeu trece prin astfel de suferinţe, pe
care cel ce nu are o credinţă adâncă în Dumnezeu nu le
le-ar putea
răbda, ci s-ar
ar îmbolnăvi sufleteşte. Din credinţa adâncă şi din
dragoste se naşte marea bărbăţie despre care vorbeşte Stareţul.
Este bărbăţia ce izbăveşte omul de a se îmbolnăvi când
întâlneşte lumea duhurilor rele.

Neamul nostru românesc este recunoscut pentru istoria sa,
pentru personalităţile
tăţile sale, pentru frumuseţile locurilor şi
pentru tradiţiile care înfrumuseţează fiecare motiv de
sărbătoare. Neamul românesc este unul, care se remarcă
prin datinile şi obiceiurile din fiecare zonă în parte.

Cel ce iubeşte pe Dumnezeu ştie aceste suferinţe dar, în ciuda
experienţei lor, nu numai că rămâne normal, adică îşi păstrează
putinţa stăpânirii de sine, putinţa controlului de sine logic şi

n Moldova, tradiţiile sunt şi acum vii. Aic
Aici, copii sunt
învăţaţi încă din pruncie ce înseamnă postul, colindul,
Crăciunul, Anul Nou, într-un
un cuvânt, Sărbătorile de iarnă.
Izul sărbătorilor se simte încă din noiembrie, în ziua de Lăsatul
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Secului, atunci când gospodarii îşi reunesc familia, organizează
ultima „masă de dulce“, urmând ca de a doua zi să intre în
Postul Naşterii Domnului.

Crăciunul este sărbătoarea familiei, momentul în care toţi
trebuie să încercăm să fim mai buni. Gospodinele au un rol
foarte important, ele trebuie să se pregătească astfel încât din
fiecare casă să nu lipsească bucatele tradiţionale. Toba,
caltaboşii, cârnaţii afumaţi, sărmăluţele, piftia sunt doar câteva
dintre bucatele caracteristice. ce se regăsesc pe mesele de
Crăciun din satele din zona Moldovei. De pe masa tradiţionala
nu lipsesc celebrele „poale-n brâu“, plăcinte specific
moldoveneşti, cozonacul sau vinul roşu. În unele sate se
desface, în prima zi de Crăciun, putina cu brânză păstrată încă
din toamnă.
Casele sunt şi ele pregătite de sărbătoare. Cu ani în urmă,
gospodinele îşi împodobeau locuinţa cu plante ornamentale
(busuioc, mentă creaţă, ochişele). Acest aspect reiese şi din
colindele specifice zonei: „Streaşina de busuioc,/ Să vă fie cu
noroc./ Streaşina de măghiran,/ Să vă fie peste an./ Streaşina de
mintă creaţă,/ Să vă fie pentru viaţă./ Streaşina de bumbişor,/ Să
vă fie de-ajutor,/ La fete şi la feciori/ Şi nouă de sărbători.“
Astăzi casele sunt împodobite cu fel şi fel de luminiţe, coroniţe,
care mai de care mai frumoase, toate pentru a-i întâmpina pe
colindători.
În
Moldova, colindatul este mai mult decât o simplă
tradiţie. În preajma Crăciunului, fiecare localitate freamătă de
pregătiri. Respectând obiceiurile străbune, tinerii şi nu numai îşi
organizează programul pe care îl au de prezentat în faţa
sătenilor. Începând cu câteva săptămâni înaintea Ajunului, copii
formează cete, fac repetiţii şi se hotărăsc care vor fi colindele pe
care le vor rosti, dar şi ordinea lor. Ei se îmbracă în costume
populare şi pornesc încă de cu ziuă prin sat, nu cumva să
rămână o casă necolindată. Tinerii au răspundere mai multă, ei
se organizează în grupuri mai mari. Mândri de hainele pe care le
poartă, încep colindatul de la casa preotului, apoi merg la
primărie, acolo unde este cazul, la profesori, după care se abat
la fiecare dintre ei acasă şi în special la fete. Colindele mai
vechi sunt rostite de ei cu drag, ele au rolul de a împrospăta
parcursul Naşterii Domnului, a magilor. Altele fac urări de bine
gazdelor. Pentru acest moment de bucurie, tinerii sunt răsplătiţi
cu mere, nuci, cozonac sau colăcei. Pentru că toate cele
prezentate mai sus să fie conforme cu tradiţia, tinerii
organizează repetiţii în diferite locuri, la Căminul Cultural, la
şcoala şi chiar la casele unora dintre ei.
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În prima zi de Crăciun, locuitorii Moldovei obișnuiesc să
participe la slujbele de la biserică, după care are loc masa în
familie. În toate cele 3 zile de Crăciun, cetele de colindători
umplu casele moldovenilor cu glasurile lor. În seara de 31
decembrie urătorii vizitează toate casele și intonează cu putere
plugușorul tradițional. Acest obicei este de fapt maniera de a
ura un bun venit Anului Nou și de a le dori gazdelor toate cele
bune. Şi pentru ca anul să se încheie în paşi de sărbătoare, zona
Moldovei răsuna de tineri dornici de întâmpinarea noului an în
acelaşi ritm. Urăturile şi colindele de rit agrar sunt prezente şi în
zilele noastre. Acum, în ultima zi din an, copiii merg cu uratul,
iar tinerii formează diferite cete de mascaţi pentru a întâmpina
un nou început. Se remarcă, în special, jocul caprei, al ursului,
dar şi cel al căiuţilor. Este importantă şi prezenţa mascaţilor, a
irozilor, dar şi a personajelor biblice: craii Baltazar, Gaspar şi
Melchior, Irod împărat, preotul Ozia, îngerul şi ciobanul.
În sate, jocul caprei este cel mai apreciat obicei. Apariţia
caprelor se face în pocnete de harapace, cântece din fluier şi
stigăturile toboşarului, ele evoluează săltăreţ asemeni
animalelor pe care le întruchipează. Evoluţia jocului este
evidentă şi apreciată prin măiestria conducătorului sau a
toboşarului. Capra simulează că se urcă în copac, apoi se
îmbolnăveşte şi moare, căzând la pământ, moment în care
ciobanul intră în panică, urmând un dialog straniu cu animalul.
În cele din urmă capra reînvie, spre bucuria tuturor, glumele şi
ghiduşiile animalului reluându-şi cursul.
Un joc spectaculos, plin de istorie, care este prezentat prin
intermediul măştilor este jocul căiuților Tinerii care aleg să
prezinte acesta tradiţie trebuie să deţină şi calităţi de dansatori,
pentru a nu-i ştirbi din frumuseţe. În general, jucătorii de căiuţi
sunt echipaţi cu capete de cal, lucrate din lemn şi îmbrăcate în
pânză roşie, albă sau neagră, la care se adaugă şi alte elemente
ornamentale (oglinzi, peteala, canafi, mirt, panglici). Pentru a fi
purtat în timpul jocului, capul de cal este fixat într-un suport de
lemn, de obicei o covată găurită la mijloc sau două vesce de
sită, care se acoperă cu un covor sau o fustanelă din pânză albă
sau colorată. Peste aceste ţesături se cos elemente decorative.
Tinerii care joacă căiuţii se dezlănţuie în cerc sau se desfăşoară
liniar şi radial, faţă în faţă, simulând o şarjă de cavalerie, sub
comanda unui căpitan sau vătaf.
În Moldova, ca în oricare altă regiune de pe plaiurile mioritice,
tradiţiile şi obiceiurile de Anul Nou sunt păstrate cu sfinţenie şi
se transmit din tată în fiu.
Pluguşorul şi plugul mare
Cei mici merg cu pluguşorul,de la primele ore ale
dimineţii,dar nu mai târziu de înserat. Copii sunt răsplătiţi
pentru uretele lor cu bani,colaci,nuci şi mere. Odată cu lăsarea
întunericului,pe uliţe îşi fac simţită prezenţa cetele de băieţi
mari,care merg cu plugul mare,să ure pe la casele vecinilor.
Flăcăii aleg acele locuinţe în care ştiu că există fete de măritat.
Tinerele trebuie să fie pregătite de musafiri şi să îi servească cu
prăjituri pregătite de ele,iar în semn de mulţumire le vor oferi
acestora crenguţe de busuioc frumos ornate. Apoi, “plugul
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mare” este invitat în case şi cinstit cu un pahar de vin,după care
sunt invitaţi să guste din bucatele tradiţionale.
Dansul căluţilor

șadar, Moldova este poate cea mai frumoasă
fru
regiune a țării
Așadar,
când vine vorba de obiceiurile de iarnă. Aceste tradi
tradiții sunt
transmise de la generație
ție la generație și crează o atmosferă
deosebită și un Crăciun de poveste.

Potrivit tradiţiei,băieţii tineri îmbracă straiele tradiţiona
tradiţionale,îşi
pun măşti pe faţă-care
care reprezintă diferite figuri mitologice,şi
organizează un spectacol în mijlocul satului. Tinerii se distrează
de minune,cântând şi dansând,pentru a întâmpina anul următor
plini de voie bună.
Apoi urmează dansul căluţilor. Flăcăii
lăcăii se grupează în
cete,fiind conduşi de un căpitan,şi poartă măşti împodobite cu
panglici,clopoţei,ciucuri de lână,şi alte ornamente strălucitoare.
La finalul dansului,tinerele nemăritate sunt invitate la joc,de
către flăcăi.
Jocul ursului
Un alt obicei păstrat din moşi strămoşi este jocul
ursului,având în centru un animal sacru,pe care tinerii îl
pregătesc cu multă migală. Înainte de seara de Anul Nou ,flăcăii
se adună să pregătească masca şi costumul celui care va juca
rolul ursului. Acesta trebuie să poarte o blană ornată cu
ciucuri,iar pe cap va avea un schelet din lemn,care va semăna cu
un cap de urs.
Este un obicei spectaculos
os la care iau parte tineri care cântă
la diverse instrumente de suflat,în timp ce alţii bat la tobe sau
trag de buhai. Ritualul implică foarte multe persoane,unele care
cântă,altele care strigă,iar altele care dansează. La finalul
momentului,acestea transmit
mit urări de sărbători pentru gazde,iar
în schimb primesc colaci şi mere.
Alte obiceiuri şi tradiţii de Anul Nou
Tot în ajunul Anului Nou,copii pleacă prin sat cu
“sorcova”,cu o crenguţă de brad sau de pom fructifer,pe care o
împodobesc cu migală,iar
ar apoi pornesc către casele
vecinilor,colindându-i şi făcându-le
le urări pentru anul ce va veni.
În prima zi din noul an,cu mic,cu mare,se merge la semănat.
Tinerii căsătoriţi,împreună cu copiii merg să îi semene pe bunici
şi pe prieteni,pentru ca aceştia să aibă un an îmbelşugat. În timp
ce aruncă în hol cu orez sau grâu,aceştia strigă gazdei
“Sănătatea Noului şi la anul cu sănătate”. Se spune că orezul şi
grăul din casă nu trebuie măturat decât abia a doua zi.

Colindul prizonierilor români din Rusia

Prof. Ştefan Tumurug
Sub fereastra amintirii ne-adunăm,
Cântecul de altădată-l colindăm.
Şi-a cernut un înger florile, tiptil,
peste fruntea mea senină de copil.
REFREN:
Mamă, mamă, cresc nămeţii, suferim...
Flori de măr într-o cunună, Velerim...
Brazii ard în vatra vechiului cătun,
noi cântăm colindul unui nou Crăciun.
Doamne, cerne-n focul inimii zăpezi,
fruntea noastră, mamă, iarăşi s-oo dezmierzi...
REFREN:
Mamă, mamă, cresc nămeţii, suferim...
Cad pe gene flori de gheaţă, Velerim...
Răbufneşte-n vuiet stepa către Cer,
brazii leagănă în vârfuri cântul Lerui-Ler...
Ler...
Trec în caravană magii dorului
peste fruntea rece-a luptătorului.
REFREN:
Mamă, mamă, cresc nămeţii şi pierim
fără ţară, fără nume, Velerim...
Gândul nostru-n gândul Ţării să-mpletim,
mpletim,
Flori de măr într-o cunună, Velerim...
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Contact – colectivul redacţional
redac ional

ARGENTUM+ 77 argint coloidal
ionic 77ppm 480ml
ARGENTUM+® - soluţie de argint coloidal.
Argentum+® 77 acţionează în mod sporit asupra glandei
pineale.
Sporeşte
secreţia
de
melatonină, regenerarea celulară
prin producerea propriilor celule
stem, accelerează procesele de
cicatrizare,
stopează
apariţia
simptomelor răcelilor, este un
puternic antioxidant, antiinflamator,
antiviral, antifungic şi bacterostatic.
Este supranumit cel de al doilea sistem imunitar al
organismului.
Agnes Itara SRL; Tel. 0742132394

Sponsori:
Ec. Floriana ENACHE, Farm. Dumitra CATARGIU, Ing. Valentin ASANDEI, Ing. Marcel TOFAN,
Ing. Mariana FODOR, Ec. Sergiu BUNESCU jr., Ing. Ioan NECHIFOR, Ing. Ioan CIOMAGA,
Dr. Nelu TĂTARU, Jr. Cătălin DOGARU, notar Ionuț ARMAȘU, Ing. Neculai ŞELARU, Ing. Constantin SILIMON,
Ec. Neculai BALTAG, Ing. Constantin KOGĂLNICEANU, Vasile MARIAN, Adrian DOMINTE, Jr. Carmen PIVNICERU,
Av. Cătălin ȚOCU, Av. Radu BOBÂRNAT, Ing. Victor BORDEI, Petrică LUPU, Pr. C. PĂDURE.
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Dr. Camelia SURUIANU, Prof. dr. Dragoș L. CURELEA, Prof. Daniela CURELEA, Corneliu VLAD, Ştefan BURZĂNESCU, Adrian PĂTRUŞCĂ, Ing. Calistrat M.
Atudorei, Radu PLUGARU, Prof. univ. Cătălin ZAMFIR, Lucian DAVIDESCU, Cosmin ŢÎNTĂ, Ilie ŞERBĂNESCU, Liliana SIME, Olivia FIRI, Dr. Aurel
ŞEITAN, Constantin COJOCARU, Ilie ŞERBĂNESCU, Leif Kullman, Prof. Vasile CÂRCOTĂ, Radu UNGUREANU, Lect. univ. dr. Bogdan Gabriel RĂŢOI, drd.
ing. Bogdan HAIDUC, drd. Elena PĂUN, Prof. univ. dr. Vlad CODREA, Acad. Constantin TOMA, Dr. Alan Jackson, Oliver Müller, Pierre Auger, Karl-Heinz
Kampert, Ec. Aurel CORDAŞ, Prof. Mircea COŞEA, Gheorghe PIPEREA, Prof. Daniela SUSCA, Prof. Carmen-Mariana SOCHERI, Nicoleta - Steluța
BĂHNĂREANU, Prof. Cristinel C. POPA, Prof. V. ISPIR, Vasilica GRIGORAŞ, Nicolae VĂLĂREANU SÂRBU, Prof. dr. Cornelia PĂUN HEINZEL, Prof. Corneliu
VĂLEANU, Bibl. Elena OLARIU, Luca CIPOLLA, Gh. NICULESCU, Ion Gheorghe Pricop, Pr. paroh Paul-Iosif GURALIVU, Cristian Gabriel MORARU, Prof.
Lina CODREANU, Vasilica GRIGORAŞ, Pr. Tarciziu-Hristofor ŞERBAN, Valentina LUPU, Prof. dr. ing. Avram D. TUSOSIE, prof. Mirela VOICULESCU,
Sociolog Ingride Emanuela BUJDER, L. Petranovskaia, Pjotr Garjajev, Zachary Lippman, Conf. univ. dr. Costel STANCIU, Ştefania BRÂNDUŞĂ, Horia TURCANU,
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Prof. univ. dr. acad. Constantin TOMA (biologie), prof. dr. doc. H.C. Grigore POSEA (geomorfologie), asist. univ.
dr. Bogdan Gabriel RĂŢOI (geologie), Magda STAVINSCHI (astronomie), prof. dr. ing. Avram D. TUDOSIE
(viticultură), dr. Doina GRIGORAȘ (psihologie), dr. George SILVESTROVICI (medicină generală), ec. Aurel
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