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Lepenski Vir  - 

 aşezarea care sfidează timpul
 

Arheolog  dr. Vicu MERLAN 
 
            Localitatea Lepenski Vir se află pe malul drept al 
Dunării, în amonte  de Clisura Dunării,
teritoriul  Serbiei.  

pre a ajunge din România la Lepenski V
două   variante:  peste Dunăre, pe podul de la Porţile de 
Fier I  şi pe uscat,  pe la  Moraviţa.  

Atracţia principală o reprezintă muzeul neolitic
scara naturală poziţionarea  şi identificarea 
aşezării  preistorice de acum circa 9000 de  ani
drept al Dunării.  

 
Este considerată  una din cele mai vechi aşezări umane
analogii şi pe malul stâng în România  la Schela 

 Aşezarea preistorică era poziţionată  pe 
inferioare din dreapta Dunării, însă odată cu
barajului  de la Porţile de Fier I, nivelul Dunării a 
crescut,  înghiţind  insula  Ada Kaleh şi  terasele
fluviului, inclusiv fostul sit arheologic.  

S 
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aşezarea care sfidează timpul 

dr. Vicu MERLAN - Huşi 

pe malul drept al 
de Clisura Dunării,  pe 

Lepenski Vir  sunt 
pe podul de la Porţile de 

 
l neolitic, care redă la 
ntificarea in sittu a 

ani, de pe malul 

ai vechi aşezări umane  având 
  Cladovei etc. 

 
pe primele terase 

dată cu  construcţia  
de la Porţile de Fier I, nivelul Dunării a 

terasele  joase ale 

Arheologii bulgari au făcut săpături în acest sit 
1970, fiind decopertate 136 de locuinţe
de ani. Satul era compus din case de tip colibă, având fiecare 
locuinţă vatră de foc, altar, râşniţă de măcinat cereale, unelte şi 
arme din piatră şi silex. 

De asemenea în fiecare locuinţă  au fost indenti
de feţe umane expresive, redate pe bolovani di
alte  roci locale.   
Ulterior săpăturilor arheologice, situl a fost demontat, bucată cu 
bucată, fiind reconstituit pe terasele superioare, nu departe de 
fostul sit, fiind dat în circuitul turistic naţional sârb.

     Majoritatea  acestor capete
schematic  figuri  în contemplaţie (parcă
poziţii  rugătoare  cu ochii orientaţii spre în sus ca într
Aceste reprezentări  realiste  sunt o 
populaţiile neolitice timpurii din Epoca Pietrei,
de spiritualitate, de latura  mistică ancestrală, având certitudinea 
unei Forţe Superioare Primordiale.  

istorieistorieistorieistorie    
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în acest sit între anii 1965 – 

pertate 136 de locuinţe  cu o vechime  de  9000 
Satul era compus din case de tip colibă, având fiecare 

locuinţă vatră de foc, altar, râşniţă de măcinat cereale, unelte şi 

 
au fost indentificate  sculpturi 
pe bolovani din gresie sau 

Ulterior săpăturilor arheologice, situl a fost demontat, bucată cu 
bucată, fiind reconstituit pe terasele superioare, nu departe de 

tul sit, fiind dat în circuitul turistic naţional sârb. 

 
acestor capete  mobile  redau 

parcă în meditaţie) având 
cu ochii orientaţii spre în sus ca într-o rugă.  

  dovada  a faptului  că 
din Epoca Pietrei, erau preocupate 

ancestrală, având certitudinea 
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Este interesant faptul că printre scheletele descoperite în sit
unele imitau posturi ale fetusului (chincit – postură întâlnită 
frecvent în tradiţia spirituală de pe teritoriul Daciei), ceea ce 
dovedeşte credinţa într-o viaţă de dincolo, defunctul fiind 
preluat de Marea Mamă a Pământului (Geia)
tatvic prithivi al pământului; dar şi în postură de meditaţie, a  
lotusului, având analogii cu spaţiul oriental 

 (dacă avem în vedere ultimele ipoteze, precum că
carpato-balcanic, au existat valuri de migraţii spre sud şi est
peste 4000 de ani în urmă, descoperirile de la Lepenski Vir, dar 
şi din alte părţi ale României, Bulgariei, Ukrainei şi Basarabiei 
– spaţiu în care a funcţionat comunitatea pelago
demonstrează arheologic, dar şi lingvistic, că dinspre acest 
spaţiu s-au deplasat populaţii cu influenţe spirituale, care 
ulterior au dat naştere la civilizaţii precum cea din Sumer, 
Caşmir, Peninsula Italică etc. Capete mobile s-au descoperit în 
nivelul civilizaţiei Starcevo-Criş din Transilvania
Moldova, în mediul Criş - Ceramica Liniară (Măluşteni,
Şuletea2, Huşi3 etc). 

                                                             

1 Lazarovici, GH.; Kalmar, Zoia, Tărtăria, Cluj Napoca.; Lazarovici Gh., Zoia 
Maxim, Gura Baciului, Monografie arheologică, Cluj Napoca, 1995
Gh., Draşovean Fl., Maxim Zoie, Parţa, 2001. 
2Rotaru Marin, Gh. Gheorghe, Capul mobil de statuetă descoperit la Măluşteni, 
judeţul Vaslui, în revista  Elanul, numărul 17/2002, p. 3; Rotaru Marin, 
de piatră descoperit la Şuletea, jud.Vaslui, în revista „Elanul”, nr.7
2009, p. 2. 
3 Vicu Merlan, Contribuţii monografice asupra Depresiunii Hu
Lumen, 2008, Iași 
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etele descoperite în sit, 

postură întâlnită 
frecvent în tradiţia spirituală de pe teritoriul Daciei), ceea ce 

o viaţă de dincolo, defunctul fiind 
), de elementul 

postură de meditaţie, a  

 
(dacă avem în vedere ultimele ipoteze, precum că, din spaţiul 

au existat valuri de migraţii spre sud şi est, cu 
peste 4000 de ani în urmă, descoperirile de la Lepenski Vir, dar 
şi din alte părţi ale României, Bulgariei, Ukrainei şi Basarabiei 

spaţiu în care a funcţionat comunitatea pelago-dacică, 
demonstrează arheologic, dar şi lingvistic, că dinspre acest 

spirituale, care 
ulterior au dat naştere la civilizaţii precum cea din Sumer, 

au descoperit în 
Criş din Transilvania1 , dar şi în 

iniară (Măluşteni, 

Lazarovici Gh., Zoia 
, Cluj Napoca, 1995;Lazarovici 

Capul mobil de statuetă descoperit la Măluşteni, 
Rotaru Marin, Un cap 

, în revista „Elanul”, nr.72, februarie 

Contribuţii monografice asupra Depresiunii Hușilor, Ed. 

 
Un rege al geților sau un general 

macedonean? – Povestea uimitoare a unui 
mormânt ridicat acum 2.300 de ani în 

sudul Dobrogei
 

         La 1 km de Mangalia se găsește un
uimitoare situri arheologice din țară, dar și unul dintre cele 
mai puțin cunoscute.  

cum 2.300 de ani s-a ridicat la Kallatis un mormânt de 
mari dimensiuni pentru un conducător al regiunii sau 
chiar pentru un rege și s-a construit deas

artificială. De atunci, mormântul din movila denumită 
Documaci a fost prădat de căutătorii de comori, folosit pe post 
de locuință acum mai bine de un mileniu și jumătate, dar și pe 
post de groapă de gunoi până acum doi ani. De la început de 
2017 o echipă de arheologi cercetează mormântul în detaliu 
lucrează la un plan de salvare pentru locul în care o parte din 
fresca de acum 23 de secole este încă vizibilă, în ciuda 
trecutului complicat. 

Informația pe scurt 

• Kallatis a fost una dintre colon
de greci în vestul Mării Negre acum două milenii 
jumătate. Grecii au creat zeci de colonii în teritoriile 
locuite de ”barbari”, atrași de apele bogate în pește, de 
terenurile arabile din zona litorală 
a face comerț cu localnicii. 

• Sute de tumuli – movile funerare 
Antichitate în zona Kallatidei, pe post de morminte 
pentru oamenii importanți și familiile lor. Doar câteva 
zeci au mai rămas în prezent, una dintre ele fiind 
Movila Documaci care avea 52 de metri în diametru 
circa 8 metri înălțime. 

• Ansamblul funerar din Movila Documaci este unic în 
România prin faptul că o bună parte din fresca pictată 
acum 2.300 de ani se mai păstrează încă. Poate fi văzut 
și soclul impozant al unei statu
reprezenta un leu și, aproape sigur era de dimensiuni 
mari, vizibilă de oriunde din ora

• Mormântul a fost descoperit din întâmplare în 1993 
când s-a extras ilegal argilă pentru lucrări de 
construcții. O parte din movilă a fost dis
dar săpăturile ulterioare ale Muzeului din Mangalia au 
arătat că de-a lungul anilor mormântul a fost jefuit, dar 
și folosit pe post de locuință sau poate chiar ca loc 
sacru în sec. X-XI. Apoi, multe sute de ani a fost uitat.

A

istorieistorieistorieistorie    
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Povestea uimitoare a unui 

mormânt ridicat acum 2.300 de ani în 
sudul Dobrogei 

Valentin ROMAN 

ște unul dintre cele mai 
țară, dar și unul dintre cele 

a ridicat la Kallatis un mormânt de 
mari dimensiuni pentru un conducător al regiunii sau 

a construit deasupra o movilă 
artificială. De atunci, mormântul din movila denumită 
Documaci a fost prădat de căutătorii de comori, folosit pe post 

ță acum mai bine de un mileniu și jumătate, dar și pe 
post de groapă de gunoi până acum doi ani. De la început de 
017 o echipă de arheologi cercetează mormântul în detaliu și 

lucrează la un plan de salvare pentru locul în care o parte din 
fresca de acum 23 de secole este încă vizibilă, în ciuda 

Kallatis a fost una dintre coloniile importante înființate 
de greci în vestul Mării Negre acum două milenii și 
jumătate. Grecii au creat zeci de colonii în teritoriile 

și de apele bogate în pește, de 
terenurile arabile din zona litorală și de posibilitatea de 

movile funerare – au fost ridicați în 
Antichitate în zona Kallatidei, pe post de morminte 

ți și familiile lor. Doar câteva 
zeci au mai rămas în prezent, una dintre ele fiind 

care avea 52 de metri în diametru și 

Ansamblul funerar din Movila Documaci este unic în 
România prin faptul că o bună parte din fresca pictată 
acum 2.300 de ani se mai păstrează încă. Poate fi văzut 
și soclul impozant al unei statui ce ar fi putut 

și, aproape sigur era de dimensiuni 
mari, vizibilă de oriunde din orașul antic. 

Mormântul a fost descoperit din întâmplare în 1993 
a extras ilegal argilă pentru lucrări de 
ții. O parte din movilă a fost distrusă atunci, 

dar săpăturile ulterioare ale Muzeului din Mangalia au 
a lungul anilor mormântul a fost jefuit, dar 

și folosit pe post de locuință sau poate chiar ca loc 
XI. Apoi, multe sute de ani a fost uitat. 
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• Cu siguranță monumentul arăta uimitor în jurul anului 
300 î. Hr. când a fost ridicat. Nu se știe cine a fost 
îngropat acolo. S-a presupus că ar fi fost un rege al 
geților ori sciților – aliați militari în acea vreme ai 
orașului grecesc, dar nu este exclus să fi fost chiar 
mormântul unui conducător militar macedonean – 
parte a garnizoanei ce a condus Kallatis în contextul 
cuceririlor lui Philip Macedon, tatăl lui Alexandru cel 
Mare. Cu siguranță a fost un personaj important care a 
dispus de multe resurse și autoritatea de a mobiliza 
forțe mari de construcție. 

• O echipă de arheologi de la Institutul ”Vasile Pârvan” 
a început în 2017 un proiect prin care ansamblul să fie 
studiat amănunțit cu ajutorul tehnologiilor care permit 
”radiografii subterane”, dar și prin săpături. Se caută 
descoperirea unor noi structuri de piatră, dar va fi 
întocmit și un plan de conservare a monumentului și va 
fi publicată o monografie. 

Grecii și uriașul imperiu colonial de acum două milenii și 
jumătate 

 

Coloniile intemeiate de greci in zona Marii Negre 

Grecii de acum aproape trei milenii știau foarte puține despre 
zona Mării Negre – Pontul Axeinos (neospitalier) – cum îi 
spuneau ei la început, denumit, apoi, Euxinos (ospitalier). 
Considerau zona ca fiind locuită de sălbatici și ”teren de joacă” 
al zeilor. Credeau că, undeva la vărsarea Dunării în mare, își 
găsise moartea eroul Ahile, dar și că pe o insulă viețuiesc 
amazoanele, celebrele femei războinice din mitologie. 

Colonizarea a început după anul 800 î Hr. când, datorită unei 
perioade de relativă stabilitate în Grecia populația a crescut 
puternic, dar pământul nu era suficient, astfel că cetățile au 
trimis emigranți către diverse teritorii, spre anul 750 î Hr în 
Mediterană, iar după 700, în zona Mării Negre. 

Marea Neagră avea insule și golfuri puține, adesea izbucneau 
furtuni din senin, iar ceața făcea navigația greoaie. Însă marea 
era bogată în pește și terenurile agricole din zonă erau extrem de 
roditoare. În plus, cu timpul negustorii greci au stabilit relații 
comerciale cu localnicii, toată lumea având de câștigat. 

Kallatis – Un oraș prosper fondat într-un loc foarte bine 
ales 
 
Grecii au înființat începând cu anul 675 Î Hr peste 90 de colonii 
la Marea Neagră în cele mai diverse regiuni ale sale, din Turcia 
de azi până în România și din Abhazia până în Crimeea. Cele 
mai multe au fost înființate de grecii din Milet și din Megara, 
iar un oraș fondat de aceștia din urmă, Heraclea Pontica, a ajuns 
să fondeze Kallatis, cel mai probabil în secolul V î Hr, în zona 
unde astăzi se găsește Mangalia. 

Kallatis a cunoscut maximul de dezvoltare ca oraș independent 
în sec IV î Hr, fiind mai apoi stăpânit de macedoneni și de 
romani care l-au integrat în uriașul lor imperiu în secolul I î Hr. 

Grecii din Heraclea Pontica (în Turcia de azi) au ales strategic 
amplasarea orașului Kallatis deoarece, corăbieri fiind, și-au dat 
seama că locul este potrivit. O vale care în Antichitate era 
navigabilă – dar care a secat între timp – asigura legătura pe 
zeci de kilometri între litoral și interiorul Dobrogei, ca un releu 
într-o rețea de comunicare și transport ce putea ajunge până la 
Dunăre. 

Grecii aduceau vin, ulei de măsline, ceramică fină, vase din 
metal, arme și podoabe și cumpărau de la geți și de alte 
populații locale grâu, pește sărat, carne, lână, piei, blănuri, 
miere, sare, lemn și aur, ori îi angajau ca mercenari. 

Existau terenuri agricole foarte bune și apropierea de mare făcea 
ca locul să fie excelent pentru dezvoltarea unei așezări prospere. 
Coloniile grecești conservau legăturile cu cetatea – mamă, 
având aceiași zei protectori și aceleași instituții. Aveau însă și 
un grad mare de autonomie pe care îl exercitau în relațiile cu 
authotonii. 

Despre Kallatis se știu puține lucruri, dar se poate estima că la 
apogeu a avut câteva mii de locuitori, mai puțin populată decât 
Histria, cea mai mare colonie dobrogeană din acele vremuri. 

Coloniștii greci au venit într-un mediu dificil, dar, cu timpul, au 
ajuns la un compromis cu populațiile tracice din zonă care au 
avut din punct de vedere comercial de câștigat de pe urma 
prezenței acestora. De exemplu, căpeteniile geților primeau de 
la greci daruri – arme, bijuterii, vase de lux -, pe care altfel nu 
le-ar fi putut obține. 

Peisajele tumulare – cimitirele monumentale uitate ale 
Antichității  

Peisajul câmpiei din sudul Dobrogei avea ceva cu totul special – 
chiar și la începutul secolului XX călătorii străini mai puteau 
vedea și consemna plini de uimire, în jurnalele lor, cum 
orizonturile întinse ale stepei începeau în apropiere de 
Mangalia, pe atunci doar un sat cu căsuțe albe, să se onduleze, 
marcate fiind de sutele de movile de pământ ridicate în 
Antichitate ca morminte pentru vechii locuitori ai Kallatidei și 
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așezărilor mai mici din apropiere – Practic, ”cimitirul antic al 
Kallatidei”, cum numesc arheologii zona, era o uriașă 
necropolă, amenajată la scară monumentală. 

 

Movila Documaci și intrarea în mormânt (foto Vlad Barză) 

Doar câteva zeci au mai rămas astăzi, restul tumulilor fiind 
distruși în cea mai mare parte în procesul de dezvoltare urbană a 
Mangaliei, pe parcursul ultimei jumătăți de secol. Una dintre 
ele, movila numită Documaci, s-a dovedit a fi un ansamblu 
funerar cu totul special care este în acești ani cercetat 
îndeaproape de Institutul de Arheologie ‘Vasile Pârvan’ din 
București, care a reunit un grup interdisciplinar de specialiști în 
colaborare cu Muzeul de Arheologie Callatis din Mangalia. 

”Tumulii în sine, înalți fiind, erau puncte de reper în peisaj și 
oamenii acelor vremuri îi considerau sacri, aveau o atracție 
față de ei. Uneori se întâmplă ca în același tumul să găsești 
înmormântări care s-au petrecut chiar la 1.000 de ani 
diferență. În unele cazuri nu era nicio legătură de familie între 
oamenii care s-au înmormântat într-un tumul, dar au fost atrași 
de monumentalitate și de ideea aceasta de sacru și de 
strămoși”, explică Maria – Magdalena Ștefan, arheolog în 
echipa care explorează ansamblul funerar de la Kallatis. 

Movila Documaci face parte dintr-un grup de tumuli din 
periferia cimitirului antic kallatian, aflat la 3 km vest de incinta 
elenistică a oraşului. Ansamblul poate fi încadrat într-un grup 
select de monumente funerare elenistice timpurii, dintre care 
unele au fost incluse în patrimoniul UNESCO, cum ar fi cele de 
la Kazanlâk și Shvestari (Bulgaria). 

Sit-ul arheologic Movila Documaci este situat lângă un poligon 
de tragere, la aproximativ 600 de metri de drumul județean 
(DJ391) ce leagă Mangalia de Albești. Situl este format dintr-un 
segment al unei foste movile uriașe de pământ, un cavou cu 
coridor de acces și camera funerară, și din soclul unei statui care 
acum 23 de secole se vedea de la câțiva kilometri, mai ales că 
era plasată într-o zonă cu relief mai înalt. S-a păstrat și o parte 

din zidul care înconjura movila (zid de piatră perimetral – 
krepis). 

”Mormântul a fost descoperit în urma unei nenorociri, în 1993. 
Cineva care avea nevoie de pământ pentru construcții a trimis 
excavatoare și bascule ca să-l ia de acolo. Movila este una 
dintre cele mai mari de pe teritoriul României pentru că a avut 
un diametru de 52 m și o înălțime de cel puțin 8 metri. 
Excavatoarele au luat aproape jumătate din movilă și au dat de 
construcțiile din interior și exploatarea pământului s-a oprit, 
iar colegii de la Muzeul din Mangalia au întreprins doi ani 
săpături, până în 1995”., explică Valeriu Sîrbu, directorul 
proiectului de cercetare numit ”Explorarea interdisciplinară a 
peisajelor tumulare ale anticului Kallatis” (2017-2019), . 

În relație cu necropola tumulară, Movila Documaci face parte, 
alături de cel puțin alți 7 tumuli (cu o excepție, restul puternic 
aplatizați), din periferia vestică a zonei funerare direct legate de 
oraș, aflându-se la 3 km distanță în linie dreaptă de incinta din 
perioada elenistică, fiind aliniată unui drum de culme de tip 
‘centură’ ce făcea legătura între teritoriul orașului antic și 
posibil un port la ceea ce astăzi se numește lacul Mangalia. 

De ce Movila Documaci este un monument cu totul special: 

• Este cea mai impresionantă construcție funerară veche 
de pe teritoriul României, atât prin dimensiuni, cât și 
prin complexitatea structurilor din piatră care s-au 
amenajat. 

• Este cel mai mare ansamblu de frescă veche păstrat pe 
teritoriul României, realizat cu peste două milenii în 
urmă. 

• Este unul dintre puținele monumente funerare din 
Antichitate care a avut și statuie, soclul acesteia încă se 
mai păstrează pe 5 metri înălțime. Posibil să fi fost un 
leu – un simbol preferat al elitei militare macedonene, 
însă este doar o ipoteză. 

• Ansamblul nu este o simplă movilă, ci conține 
construcția funerară propriu-zisă, postamentul statuii și 
ansamblul de construcții de piatră care l-au înconjurat 
și au avut rolul de a consolida movila și de a permite 
desfășurarea de procesiuni. 

Din vremurile legendarului cuceritor Alexandru Cel Mare 

 Mormântul a fost construit undeva în jurul anilor 310-290 î Hr, 
la câteva zeci de ani de la moartea lui Alexandru cel Mare și în 
perioada în care rege al Traciei era Lysimach, macedoneanul 
care s-a luptat cu conducătorul geților Dromichaetes. Lysimach 
reprimase în jurul anului 310 î Hr răscoalele grecilor din 
Kallatis și din alte colonii vest-pontice. În Kallatis au staționat 
garnizoane militare macedonene. 
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Camera funerară și dromosul (foto Dan Ștefan) 

”Arheologia este în general o treabă foarte regională și 
rezultatele interesează maxim două județe sau o țară din 
apropiere. Ei bine, acest monument, prin conexiunile pe care le 
stabilește, se integrează într-un alt tip de istorie. De exemplu, 
lumea mereu a fost preocupată de povestea lui Alexandru cel 
Mare și de urmașii lui, iar acest mormânt se leagă exact de 
acea perioadă și de fenomenele culturale care se petrec atunci. 
Dobrogea a fost integrată într-un imperiu, cel macedonean, și a 
avut acces la idei noi, mercenarii au circulat până în Asia și 
barbarii de aici au avut acces la meșteri din Grecia”, explică 
Maria-Magdalena Ștefan. 

Dar cine ar putea fi înmormântat în ansamblul de la Documaci? 
”Se prea poate ca acest ansamblu să fi fost construit pentru un 
rege ”barbar”, probabil get în acest caz, implicat în conflictele 
militare dintre Kallatis și macedoneni sau chiar pentru un 
general macedonean ori susținător politic al acestora din cadrul 
elitei orașului grecesc, aceaste ultime două variante fiind mai 
probabile, fiindcă orașul a fost stăpânit de macedoneni după 350 
î Hr, până spre anul 200 î Hr”, spune Valeriu Sîrbu. 

O istorie plină de distrugeri – De la jafurile de acum peste 
două milenii la foc făcut în interior acum 2-3 ani 
 
Probabil că primii jefuitori au intrat la maxim câteva zeci de ani 
după ridicarea complexului funerar, fiind probabil oameni care 
știau în detaliu ce era în interior. Apoi, în perioada romana, 2-
300 de ani mai târziu, s-a intrat din nou în mormânt pentru a se 
vedea ce mai este de valoare, dar s-a și locuit în mormânt. 

Și între secolele IV-VI s-a locuit în interior, iar în secolele IX-X 
probabil au stat acolo călugări care au lăsat reprezentări pe 
pereți, practic incizii în piatră. Este clar că s-a locuit acolo, 
fiindcă oamenii au făcut modificări pentru ca locul să devină 
mai confortabil: au ridicat podeaua și au făcut căi de acces, 
dislocând blocuri de piatră. 

”În cel puțin patru – cinci perioade locul a fost jefuit sau locuit 
și probabil că de pe la anul 1000 până în 1993 nu a mai fost 
nimeni înăuntru”, spune Sîrbu. 

Însă chiar și fără prezență umană directă, movila a fost afectată 
în anii 70 ai secolului trecut de amenajarea poligonului militar 
aflat chiar lângă ea. 

Cercetarea din anii 1993-94, prima de după descoperirea 
ansamblului, a fost cordonată de dr. Valeriu – Cheluță – 
Georgescu, directorul de atunci al Muzeului de Arheologie din 
Mangalia. Din păcate, după decesul fostului director, 
documentele de șantier nu au mai putut fi găsite, rămânând doar 
câteva fotografii și un documentar difuzat atunci de TVR. 

După primele săpături, cele din intervalul 1993 – 1995, s-a pus 
totul la conservare cu uși din metal care au fost smulse cu 
tractorul, furate. S-a pus învelitoare din carton bituminos și ușă 
din beton armat, dar acest lucru a avut efect dezastruos asupra 
microclimatului din interior, fiindcă umiditatea a crescut. 
Ulterior când cartonul s-a degradat, rădăcinile au început să 
atace și fresca, iar apa să pătrundă în interior. 

Înainte ca actuala echipă să înceapă în 2017 proiectul de salvare 
a monumentului, din camera funerară au fost scoși zeci de saci 
cu gunoaie și s-au găsit și urme de foc recent făcut de cei care 
au forțat ușa. 

Intrarea și coridorul care ”face legătura între viață și 
moarte” 

 

Coridorul către camera mortuară (Foto – Vlad Barză) 

Intrarea în mormânt este tipic macedoneană ca stil de 
construcție și o parte din construcția funerară este sub nivelul 
solului. Există un coridor de intrare în mormânt care a fost 
construit în două momente temporale diferite, în tehnici de 
construcție diferite. De unde diferența? Există mai multe 
ipoteze: fie a murit comanditarul în timpul, iar cel care i-a urmat 
a construit în alt stil, fie proiectul constructiv a fost modificat 
datorită unor nepotriviri tehnice. Nu este exclus însă ca cele 
două etape de construcție a dromosului să sugereze două 
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înmormântări succesive, a doua fiind însoțită de o mărire a 
movilei, și deci de o necesară prelungire a drumului de acces. 
Coridorul are 9,7 metri lungime și 1,6 metri lățime. 

Termenul folosit de arheologi pentru coridorul funerar este 
dromos, care în grecește înseamnă drum. Este practic ”drumul 
către defunct”, un coridor care, simbolic, face trecerea de la o 
lume la alta, adică de la viață la ”lumea de dincolo”. 

Camera funerară măsoară 3,56 metri X 3 metri și 3,56 metri 
înălțime, iar pereții sunt tencuiți și decorați cu frescă policromă, 
cea mai veche și cea mai întinsă frescă ce s-a păstrat pe 
teritoriul țării noastre, de acum 2.300 de ani. 

În camera funerară sunt semne ale distrugerilor pe care cei care 
au trecut pe acolo le-au lăsat în urmă, fie în timpul locuirii, fie 
când au spart zidul sau podeaua, în căutare de comori. ”Cineva 
a căutat comori aici și oamenii au spart totul. S-au găsit și 
urme de ciocănel pe tencuială, oamenii căutând goluri în ea”, 
spune Maria-Magdalena Ștefan.Două culori se văd pregnant din 
fresca originală: roșu și albastru, care pare mai mult cenușiu, 
probabil din cauza degradării de-a lungul timpului. Primele 
analize sugerează folosirea pigmentului albastru de Egipt, cel 
mai vechi pigment de sinteză al Antichității. Au fost găsite și 
urme de cărbune, o teorie fiind că nuanța inițială a pigmentului 
a fost schimbată cu ajutorul cărbunelui. Roșul provenea din 
pigmenți minerali, probabil din oxizi de fier. 

Dar lucrurile sunt mult mai sofisticate 

”După ce s-a uscat tencuiala udă cu pigment, au pictat cu galben 
și alb ceva pe care noi o interpretăm ca fiind imitație de 
marmură (…) Este un stil specific care apare în Macedonia în 
aceea perioadă, se numește stil iluzionist, imită natura, imită 
marmura, imită lemnul. Stilul acesta s-a dezvoltat mai târziu 
puternic la Pompei unde romanii își pictau pe pereți ferestre, 
uși, dar care nu erau adevărate, doar sugerate”, explică 
Magdalena Ștefan. 

Intrarea în camera funerară a fost, cel mai probabil, decorată cu 
ancadrament de marmură sculptată și pictată cu motive 
specifice stilului ionic, așa cum sugerează cele câteva fragmente 
de marmură identificate în Muzeul din Mangalia. 

Pe pereții dromosului se văd și urmele fumului de opaiț de 
acum două milenii, dar și desenele făcute de cei care au locuit 
acum mai bine de zece secole în mormânt: corăbii, călăreți, 
animale, chiar și rune. 

Soclul unei statui impozante 

S-a păstrat și baza soclului (5 din 8 m), inițial îngropat chiar în 
centrul movilei, ce susținea o statuie, posibil a unui leu, simbol 
al victoriei, al gloriei militare pentru armatele din perioada 

elenistică. Era un loc extrem de important la vremea lui, statuia 
și movila puteau fi văzute de toată comunitatea din Kallatis. 

Doar în cazuri excepționale movilele de pământ și mormintele 
cu cavou au fost însoțite de statui monumentale. Probabil că 
statuia a fost printre primele lucruri distruse. Se poate 
presupune un scenariu confom căruia, când macedonenii nu au 
mai stăpânit acele locuri, cei care au învins au doborât statuia, 
gest simbolic de schimbare a stăpânilor în zona Kallatis. 

 

Soclul (foto – Vlad Barză) 

Modul în care soclul a fost construit și faptul că a rezistat 23 de 
secole sunt argumente cum că la construcția ansamblului au 
lucrat meșteri iscusiți din Grecia. Soclul era îngropat sub movilă 
la momentul construcției și a fost extrem de rezistent. 

Din păcate, nu au fost găsite și inscripții din acea perioadă, iar 
din inventarul mormântului nu s-au păstrat decât un inel de aur 
gravat cu o broască țestoasă, două săgeți din bronz, fragmente 
de amfore, grecești sau romano-bizantine. 

Întreaga movilă a fost înconjurată de un zid circular cu 
diametrul de 52 de metri, un zid care avea o față vizibilă, ca un 
soclu de peste un metru înălțime al movilei de pământ. O bună 
parte dintre construcții s-au păstrat, dar sunt sub pământ. Din 
volumul total inițial al movilei s-a păstrat cam 30%. 

La început, intrarea în mormânt nu era acoperită de pământ, 
pentru că pe timpul vieții defunctului și imediat după moartea 
acestuia s-au ținut ritualuri sacre pentru ”eroizarea” defunctului 
și numai după ce s-a terminat perioada aceasta de procesiuni 
intrarea a fost blocată și totul a fost acoperit cu pământ. Este 
cam cum am spune în creștinism că după 40 de zile sau 7 ani (în 
unele zone) că mortul este cu adevărat mort și nu mai trebuie 
îndeplinite anumite ritualuri”, explică Valeriu Sîrbu. 

Surprizele nu s-au terminat 

Echipa de arheologi, arhitecți, geofizicieni și restauratori a 
câștigat proiectul pe 30 de luni și până la final de 2019 trebuie 
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să cerceteze mormântul, să publice o monografie despre el și să 
prezinte un proiect de conservare a ansamblului funerar. 

”În locurile unde urmează să săpăm anul viitor ne așteptăm la 
surprize. Poate sunt trepte, poate rampă de acces, ca un fel de 
drum monumental sau poate chiar un al doilea mormânt. 
Cercetarea geofizică ne-a indicat o masă mare de piatră, dar 
este greu de spus dacă este o cameră sau o scară 
monumentală”, spune Magdalena Ștefan, referindu-se la un 
”moț” al movilei, cea mai înaltă parte care s-a păstrat și care a 
fost deja cercetată prin metode geofizice. 

Care sunt șansele ca Movila Documaci să devină muzeu? 
Depinde foarte mult de proiectul de conservare și, apoi dacă se 
obține finanțare, se poate trece și la etapa următoare. 
Concluziile vor fi prezentate după campania de săpături din 
octombrie 2018 și cea din mai 2019. 

Tehnologie – Radiografii subterane, drone, hărți 3D 
 
Pentru ca săpăturile arheologice să fie mai eficiente, echipa de 
cercetare utilizează și tehnologii moderne care îți permit să vezi 
ce este sub pământ (reprezentarea 3D a subsolului) și folosind 
aceste tehnici săpăturile pot fi planificate mult mai exact și nu 
sunt făcute la întâmplare, ci exact unde este nevoie. 

”Geofizica este obligatorie, și nu doar ea, ci toate tehnologiile 
posibile trebuie utilizate în cercetarea arheologică, dintr-un 
motiv simplu; săpăturile sunt scumpe și, deși tehnologiile sunt 
și ele scumpe, per total sunt mai ieftine decât săpăturile atunci 
când sunt utilizate coordonat și sistematic. Practic limitezi și 
săpătura, care de fapt este o componentă distructivă a 
cercetării”, spune Dan Ștefan, răspunzător pentru partea 
tehnică a proiectului din tumulul Documaci. 

El explică faptul că săpăturile sunt distructive și marea miză 
este să sapi cât mai puțin, fiindcă arheologii sunt printre puținii 
care își distrug obiectul cercetării, în timp ce îl cercetează. ”Un 
biolog poate să numere fluturi și frunze de câte ori este necesar. 
Un arheolog care cercetează o locuință lasă în urmă un metru 
cub de documente, dacă și-a făcut bine treaba, dar și o groapă în 
pământ care apoi este acoperită”, spune Dan Ștefan. 

La Documaci o serie de tehnologii au făcut ca cercetarea 
arheologică să fie mult mai eficientă decât dacă s-ar fi bazat 
doar pe săpături. 

De exemplu, structura internă a movilelor este investigată cu 
ajutorul metodelor electrice (tomografie de rezistivitate electrică 
3D), iar caracteristicile arheologice ale teritoriului cu ajutorul 
metodei magnetice (metoda geofizică). 

Teledetecția este și ea utilizată, mai ales că fotografia aeriană în 
spectru vizibil și Infraroșu ajută la identificarea și cartarea de 
noi structuri arheologice. 

Analiza spațială este o tehnică ce poate releva aspecte 
importante privind structura socială a comunităților antice 
(existența unor grupuri, ierarhii), dar și detalii concrete privind 
organizarea teritoriului (funcționalitate, drumuri). 

Fotogrammetria se referă la folosirea fotografiilor de mare 
rezoluție, din aer, de la sol sau de detaliu, pentru a recrea în 
mediu virtual, pentru măsurători de mare finețe ori alte analize, 
structurile și peisajele arheologice, sub formă de modele 3D. 
Fotogrammetria înseamnă reconstituirea unor geometrii, 
plecând doar de la imagine și se bazează pe idei din zona 
geometriei în plan și în spațiu. Este folosită o dronă care face un 
”mozaic” de imagini, în funcție de cum o programezi. Un soft 
procesează apoi ce a ”cules” drona (care a zburat la altitudini 
cuprinse între 20 și 120 de metri) șl creează modelul 3D. 

O perspectivă poloneză: Faptul că pictura s-a păstrat de 
mai bine de 2.000 de ani este excepțional 

Ce spune unul dintre arheologii străini care cunosc cel mai bine 
România, venind aici aproape an de an în ultimii 10 ani. 
Thomas Bochnak este profesor universitar în Polonia și a venit 
cu studenți care fac stagii de pregătire în România, inclusiv la 
situl Documaci. El se arată încântat de faptul că pictura a 
rezistat chiar și în aceste condiții, spune că ar fi excelent ca 
mormântul să devină muzeu și adaugă că situl este mult mai 
mult decât un ansamblu funerar. 

”Aici am avut ocazia de a intra în camera funerară printr-un 
dromos, dar nu ca un turist precum în Bulgaria, ci ca arheolog. 
În Polonia mă ocup de siturile celtice din a doua Epoca a 
Fierului, dar acolo avem reconstituiri și nu s-au păstrat decât 
resturi. Aici, la acest sit, în ciuda istoriei dificile, vedem o 
construcție impresionantă și solidă. Suntem impresionați și de 
starea de conservare, fiindcă nu am avut ocazia să intrăm într-
o cameră funerară care este pictată, iar faptul că pictura s-a 
păstrat de peste 2.000 de ani este excepțional”, spune  Tomasz 
Bochnak, arheolog și profesor la universitatea Rzsesow, care a 
lucrat în numeroase situri arheologice românești. 

Cum vede viitorul sitului Movila Documaci? Ar fi o idee 
deschiderea lui ca muzeu? Bochnak spune că situl ar merita să 
fie accesibil publicului dacă vor exista fondurile necesare pentru 
a-l transforma în muzeu și mai ales dacă se vor găsi metode 
pentru ca locul să nu (mai) aibă de suferit de pe urma 
vizitatorilor. 

 
”Trebuie consultați experții și, dacă își dau acordul, ar fi o idee 
bună ca locul să fie deschis pentru turiști. Este istoria voastră, 
trebuie să fiți mândri de acest loc și turiștii care vin să se 
plimbe pe plajă poate vor vrea să vadă și altceva, ceva cu totul 
deosebit”. 

Dincolo de camera mortuară și de culoarul către ea trebuie să 
ținem cont și de altceva ”Soclul statuii este cu totul deosebit. 
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Acum nu ne gândim la asta, dar când acest ansamblu a fost 
construit nu era un monument funerar, ci o manifestare a puterii 
macedonene care abia preluase controlul asupra Kallatidei. L
construit ca să arate că sunt puternici, ca să marcheze cine este 
proprietarul. Era cam ca steaua roșie în perioada comunistă: se 
vedea de peste tot”. 

El mai spune că ar fi o idee și reconstruirea tumulului într
formă primitivă, dar la mărime naturală, pentru a da publicului 
o idee despre cât de mare era ansamblul, cât de imp
”În plus este necesar să arătăm publicului cum lucrează 
arheologul și de ce vestigiile sunt importante pentru arheolog, 
dar și de ce nu este bine ca un monument să fie umplut de 
gunoaie”, spune Bochnak, făcând referire la trecutul foarte 
recent al sitului. sursa: https://science.hotnews.ro 

 
Chișinăul, construit pe urmele unor 

așezări neolitice vechi de peste 7.000 de ani
 

Valentin ROMAN

     În iulie 2009, în zona Valea Morilor din ora
au avut loc descoperiri importante pentru arheologii 
moldoveni.  

u fost găsite rămășițele unor civilizații din mileniile III 
și V î.Hr. și din secolele III, IV și IX î.Hr., din diferite 
epoci ale istoriei, datând din Paleolitic până în secolul 

al XIX-lea. 

De aceea, Valea Morilor, zona în care au avut loc săpăturile 
arheologilor de la Academia de Științe a Moldovei (ASM), este 
de mare interes pentru specialiștii în domeniu. Sergiu Bodean, 
cercetător al Institutului Patrimoniului Cultural al ASM, 
conducătorul șantierului arheologic a declarat cu privire la 
săpături: „Primele descoperiri datează din mileniul V î.e.n. 
resturile unei locuințe și două gropi din care am recuperat vase 
întregi, statuete antropomorfe de unicat pentru teritoriul 
Republicii Moldova” 

A
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nu ne gândim la asta, dar când acest ansamblu a fost 
construit nu era un monument funerar, ci o manifestare a puterii 
macedonene care abia preluase controlul asupra Kallatidei. L-au 
construit ca să arate că sunt puternici, ca să marcheze cine este 

șie în perioada comunistă: se 

și reconstruirea tumulului într-o 
formă primitivă, dar la mărime naturală, pentru a da publicului 
o idee despre cât de mare era ansamblul, cât de impresionant. 
”În plus este necesar să arătăm publicului cum lucrează 

și de ce vestigiile sunt importante pentru arheolog, 
și de ce nu este bine ca un monument să fie umplut de 

gunoaie”, spune Bochnak, făcând referire la trecutul foarte 

șinăul, construit pe urmele unor 
șezări neolitice vechi de peste 7.000 de ani 

Valentin ROMAN 

În iulie 2009, în zona Valea Morilor din orașul Chișinău 
loc descoperiri importante pentru arheologii 

șițele unor civilizații din mileniile III 
și V î.Hr. și din secolele III, IV și IX î.Hr., din diferite 
epoci ale istoriei, datând din Paleolitic până în secolul 

eea, Valea Morilor, zona în care au avut loc săpăturile 
Științe a Moldovei (ASM), este 
știi în domeniu. Sergiu Bodean, 

cercetător al Institutului Patrimoniului Cultural al ASM, 
ierului arheologic a declarat cu privire la 

săpături: „Primele descoperiri datează din mileniul V î.e.n. – 
țe și două gropi din care am recuperat vase 

întregi, statuete antropomorfe de unicat pentru teritoriul 

 

Grupul de experți a avut primele descoperiri în Valea Morilor, 
lucrând pe cont propriu, fără sprijin din partea statului. Sergiu 
Popovici, arheolog care a lucrat la săpături a declarat: „Am 
descoperit vestigii ale culturii Dridu, o popula
românească, răspanditâ pe tot teritoriul Republicii Moldova si 
pe cel de lânga Prut, spre Carpați, în stepele Bugeacului și 
Bărăganului, până în curbura Carpților. Această cultură a stat la 
bazele cristalizării etosului românesc”.

Experții consideră zona Valea Morilor din Chi
patrimoniu imens pentru promovarea Republicii Moldova, de pe 
urmă căreia țara ar avea foarte multe de beneficiat.
http://www.historia.ro 

De ce a purtat Ştefan cel Mare atât de 
multe războaie?

         Tradiţia populară consemnată de Ioan Neculce spune că 
Ştefan cel Mare ar fi ridicat atâtea biserici câte războaie ar fi 
purtat, astfel încât, potrivit datelor oferite de Grigore Ureche, 
domnitorul Moldovei ar fi condus nu mai puţin de 44 de 
campanii, aproape câte una pentru fiecare an al domniei sale. 
Ştefan cel Mare a luptat împotriva tuturor vecinilor săi, fie că 
este vorba de Imperiul Otoman, Ungaria, Polonia ori de Ţara 
Românească, hanatele tătare sau ducatul Lituaniei. 

storiografia românească a acreditat ideea că Ştefan a fost 
obligat să poarte aceste războaie, cu un eminam
defensiv, pentru apărarea ţării şi a credinţei creştine de 

încercările străine de cotropire, cele mai periculoase fiind cele 
ale turcilor. 

Deşi este fără îndoială că marele domnitor a fost nevoit uneori 
să lupte pentru a păstra independenţa M
căreia Ştefan cel Mare nu a năzuit decât către apărarea ţării şi a 
Creştinătăţii este o exagerare încurajată cu bună ştiinţă, mai ales 
în timpul perioadei comuniste, cu scopul de a dovedi că 
niciodată românii nu au dus o politică ag
fiind dintotdeauna paşnicii apărătorii ai dreptului la 
autodeterminare al popoarelor şi al principiului neamestecului 
în treburile interne ale altor state. 

I
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ți a avut primele descoperiri în Valea Morilor, 
lucrând pe cont propriu, fără sprijin din partea statului. Sergiu 
Popovici, arheolog care a lucrat la săpături a declarat: „Am 
descoperit vestigii ale culturii Dridu, o populație prin excelență 
omânească, răspanditâ pe tot teritoriul Republicii Moldova si 

ți, în stepele Bugeacului și 
ților. Această cultură a stat la 

bazele cristalizării etosului românesc”. 

alea Morilor din Chișinău un 
patrimoniu imens pentru promovarea Republicii Moldova, de pe 

țara ar avea foarte multe de beneficiat. sursa: 

De ce a purtat Ştefan cel Mare atât de 
multe războaie? 

Liviu  IANCU  

Tradiţia populară consemnată de Ioan Neculce spune că 
ridicat atâtea biserici câte războaie ar fi 

purtat, astfel încât, potrivit datelor oferite de Grigore Ureche, 
domnitorul Moldovei ar fi condus nu mai puţin de 44 de 
campanii, aproape câte una pentru fiecare an al domniei sale. 

triva tuturor vecinilor săi, fie că 
este vorba de Imperiul Otoman, Ungaria, Polonia ori de Ţara 
Românească, hanatele tătare sau ducatul Lituaniei.  

storiografia românească a acreditat ideea că Ştefan a fost 
obligat să poarte aceste războaie, cu un eminamente caracter 
defensiv, pentru apărarea ţării şi a credinţei creştine de 

încercările străine de cotropire, cele mai periculoase fiind cele 

Deşi este fără îndoială că marele domnitor a fost nevoit uneori 
să lupte pentru a păstra independenţa Moldovei, opinia conform 
căreia Ştefan cel Mare nu a năzuit decât către apărarea ţării şi a 
Creştinătăţii este o exagerare încurajată cu bună ştiinţă, mai ales 
în timpul perioadei comuniste, cu scopul de a dovedi că 
niciodată românii nu au dus o politică agresivă şi expansionistă, 
fiind dintotdeauna paşnicii apărătorii ai dreptului la 
autodeterminare al popoarelor şi al principiului neamestecului 
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Mai mult, interpretarea voit eronată a mesajelor diplomatice ale 
vremii, prin care Ştefan încerca să îi convingă pe veneţieni şi pe 
papă să îi trimită ajutor, iar aceştia sperau să îl persuadeze pe 
voievodul moldovean să continue lupta antiotomană fără a-i 
trimite însă necesarele resurse pecuniare (de exemplu, celebra 
scrisoare adresată de Ştefan cel Mare către statele apusene la 25 
ianuarie 1475, în care vesteşte despre victoria de la Podul Înalt 
şi în care făgăduieşte şi pe mai departe „pe credinţa noastră 
creştinească şi cu jurământul domniei noastre, că vom sta în 
picioare şi ne vom lupta până la moarte pentru legea 
creştinească, noi cu capul nostru”), a contribuit de asemenea la 
răspândirea opiniei că voievodul de la Suceava ar fi luptat 
împotriva turcilor din datoria sfântă de a salva Creştinătatea de 
pericolul otoman. 

În realitate, viziunea asupra motivelor pentru care Ştefan cel 
Mare a luptat în atâtea războaie trebuie serios nuanţată, în 
lumina numeroaselor argumente documentare şi logice. 

În primul rând, este foarte interesant de observat că una dintre 
principalele surse care ajută în cunoaşterea şi înţelegerea 
domniei lui Ştefan cel Mare, cronica lui Grigore Ureche, este 
citată de istoricii moderni exclusiv pentru datele concrete pe 
care le oferă şi pentru celebrul portret final închinat voievodului 
şi mai puţin pentru motivaţia pe care cronicarul i-o atribuie 
acestuia. Numeroase pasaje din letopiseţ vorbesc despre firea 
războinică a lui Ştefan cel Mare, despre dorinţa lui de a obţine 
pe câmpul de luptă gloria marţială şi despre incursiunile de 
pradă făcute în afara Moldovei. 

Astfel, imediat după urcarea sa pe tronul ţării, „Ştefan vodă 
gătindu-să de mai mari lucruri să facă, nu cerca să aşaze ţara, 
ci de războiu să gătiia, că au împărţitu oştii sale steaguri şi au 
pus hotnogi şi căpitani, carile toate cu noroc i-au venit.”(p. 83). 
Ureche mai spune tot referitor la începutul domniei că „scrie 
letopiseţul cel moldovenescu că fiindu Ştefan vodă om războinic 
şi de-a pururea trăgându-l inima spre vărsare de sânge, nu 
peste vreme multă, ce în al cincilea an, să sculă den domniia sa, 
în anii 6969(1461), rădicându-să cu toată puterea sa şi s-au 
dus la Ardeal, de au prădatu Ţara Săcuiască. ... după multă 
pradă ce au făcut, cu pace s-au întorsu napoi...”(p. 83-84). 

În acelaşi fel, după victoria de la Baia din 1467 împotriva 
forţelor regelui Ungariei, Matiaş Corvin, ca represalii, Ştefan 
„s-au dus şi el la Ardeal, de multă pradă şi robie şi ardere au 
făcutîn Ţara Secuiască...”(p. 86). Apoi, în 1470, în contextul 
rivalităţii cu voievodul muntean Radu cel Frumos pentru gurile 
Dunării, domnitorul moldovean arde Brăila, notând cronicarul 
că acţiunea s-a desfăşurat „pre obiceiul firei omeneşti de ce are, 
de aceia pofteşte mai mult, de nu-i ajunse lui Ştefan vodă ale 
sale să le ie şi să le sprijinească, ci de lăcomie, ce nu era al lui, 
încă vrea să coprinză.”(p. 88). 

Apoi, în bătălia de la Soci din 1471, împotriva aceluiaşi Radu 
cel Frumos, Ştefan, care pornise la luptă „ca un leu gata spre 
vânatu”(p. 88), „pre muli viteji i-au prinsu vii şi pre toţi i-au 
tăiatu, numai ce au lăsatu vii doi boiari de cei mari”(p. 88). 
Doi ani mai târziu, în 1473, Ştefan porneşte spre a-l da jos din 

scaun pe rivalul său muntean, „fiindu aprinsă inima lui de 
lucrurile vitejeşti, îi părea că un an ce n-au avut treabă de 
războiu, că are multă scădere, socotindu că şi inimile voinicilor 
în războaie trăindu să ascut şi truda şi osteneala cu carea să 
diprinsese iaste a doao vitejie”(p. 89).            

Exemplele din cronica lui Ureche în care Ştefan cel Mare 
iniţiază campanii în ţările vecine, atât din considerente 
strategice, dar şi mânat de energia sa războinică, adeseori 
tradusă prin acte de cruzime, pot continua. Este neîndoielnic că 
o parte a mobilurilor pe care Grigore Ureche i le atribuie lui 
Ştefan cel Mare sunt rodul educaţiei pe care cronicarul o 
primise în Polonia, asemuindu-l în consecinţă pe voievod cu 
marii căpitani de oşti şi marii cavaleri ai istoriei antice şi 
medievale. De asemenea, nu poate fi tăgăduit faptul că nu doar 
firea şi idealurile războinice, ci şi calculul strategic şi evlavia 
religioasă, dublate de multe ori de cea mai stringentă necesitate, 
au făcut ca Ştefan cel Mare să îşi conducă oştile în luptă. 

Pe de altă parte, imaginea unui domnitor ambiţios, pătruns de 
un puternic spirit marţial, ducând adeseori o politică agresivă 
atât pentru câştiguri materiale, cât şi în planul faimei sale 
personale, este mult mai consistentă şi mai adecvată timpului pe 
care îl trăia decât cea creionată în ultimele decenii, a patriotului 
paşnic care luptă pentru ţară şi pentru cruce doar atunci când 
invadatorii străini le pun în pericol. O confirmare inedită a 
faptului că Ştefan era cu adevărat un conducător foarte 
ambiţios, al cărui spirit belicos era considerat prea puternic 
chiar de către contemporanii săi, este reprezentată de o scrisoare 
polonă din 21 august 1476, în care există informaţia că mulţi 
ţărani şi boieri părăsesc oastea voievodului în timpul expediţiei 
lui Mahomed al II-lea, acuzându-l de tiranie şi cruzime, evident 
nemulţumiţi de neîntreruptele campanii militare (Xenopol, p. 
76). 

În continuarea documentelor se plasează însă şi logica şi 
interpretarea evenimentelor istorice. Astfel, faptul că o cu totul 
altă abordare a politicii externe era posibilă, cu rezultate 
notabile în plan intern, este demonstrată de contemporanii lui 
Ştefan cel Mare din Muntenia, Radu cel Mare (1495-1508), 
ctitorul mănăstirii Dealu şi cel ce aduce prima tiparniţă în 
spaţiul românesc, şi Neagoe Basarab (1512-1521), ctitorul 
mănăstirii de la Curtea de Argeş şi autorul cunoscutelor 
învăţături, care, cu preţul recunoaşterii suzeranităţii otomanilor 
şi plăţii tributului au reuşit să aducă importante perioade de 
pace şi prosperitate pentru voievodatul lor. Exemplul celor doi 
domni munteni dovedeşte fără doar şi poate că firea şi idealurile 
războinice ale lui Ştefan cel Mare au jucat un rol important în 
creionarea politicii sale externe. 

În plus, însăşi analiza acţiunilor lui Ştefan vine să confirme că 
ambiţia personală şi o predispoziţie către utilizarea forţei au 
deţinut un rol important în acţiunile sale politico-militare. 
Astfel, încă din 1462, Ştefan cel Mare atacă fără succes 
importanta cetate Chilia de la gurile Dunării, chiar dacă era 
controlată la acea vreme de foştii aliaţi care îl sprijiniseră să 
ocupe tronul Moldovei:Vlad Ţepeş şi Ungaria. A.D. Xenopol 
consideră chiar că Ştefan a jucat un rol determinant în pierderea 
tronului de către Vlad Ţepeş în acel an (Xenopol, p. 29-32). Mai 
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înainte, se pare că Ştefan sprijinise activ o revoltă din 
Transilvania împotriva regelui Matiaş Corvin, supărat că Petru 
Aron, ucigaşul şi rivalul tatălui său, fusese primit în Ardeal.

În 1465, aceiaşi cetate Chilia îl aduce în conflict cu muntenii şi 
suzeranii lor turci, conflict pe care Ştefan reuşeşte să îl stopeze 
pentru o vreme printr-o înţeleaptă diplomaţie (voievodul 
moldovean i-a convins pe otomani că schimbarea dominaţiei 
asupra cetăţii nu le va afecta interesele). Evitarea conflictului nu 
a fost însă de lungă durată, Ştefan aventurându-se în schimbarea 
domnitorului agreat de Mahomed al II-lea cu propriul său 
protejat. După cum observă A. D. Xenopol, 
Ştefan cel Mare din războaieîn războaie, să seîncurce
cu Turcii.”(Xenopol, p. 42). 

 În aceeaşi notă, domnitorul s-a implicat cu trupe în Crimeea, 
unde apăra drepturile soţiei sale asupra cetăţii Mangopului, a 
ocupat pentru o vreme Pocuţia, în Polonia, şi a înaintat cu 
oştirile sale până la Liov, capturând nu mai puţin de 100.000 de 
oameni pe care i-a aşezat în părţile Moldovei (Ureche, p. 107).

Se conturează astfel o imagine mult mai vie a marelui voievod 
decât ternul şi falsul portret al paşnicului patriot obligat să lase 
plugul pentru sabie din cauza cotropirilor atâtor vecini 
vitregi:aceea a unui talentat comandant militar, ambiţios, dornic 
de a se remarca prin faptele sale de arme, îndrăzneţ, adeseori 
chiar agresiv şi crud, după standardele contemporane nouă, dar 
pe deplin justificat pentru vremea aceea, pe care fără îndoială că 
l-ar fi impresionat în mod plăcut descrierea făcută de cronicarul 
polonez Dlugosz:„O, bărbat minunat, întru nimic inferior 
comandanţilor eroi pe care noi îi admirăm, care în timpurile 
noastre a repurtat cel dintâi dintre principii lumii o victorie 
strălucită contra turcilor;... el este cel mai vrednic pentru a fi 
numit în fruntea unei coaliţii a Europei creştine împotriva 
turcilor”(Toderaşcu, p. 398). 

Această nouă latură a personalităţii lui Ştefan cel Mare nu se 
află cu nimic în contradicţie, date fiind sistemele de valori şi de 
idei din epocă, cu alte însuşiri ale voievodului, subliniate şi mai 
înainte de istoriografia modernă:credinţa sinceră, abili
politică, hotărârea în apărarea propriului său voievodat. O 
atitudine corectă faţă de marele voievod şi faţă de istorie în 
general ne obligă să recunoaştem ambele laturi ale personalităţii 
lui Ştefan cel Mare, fără ca opinia noastră să fie deformată 
determinări ideologice şi ajută la conturarea unei explicaţii cu 
mult mai veriosimile a numărului mare de lupte la care a luat 
parte domnitorul moldovean.                  
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înainte, se pare că Ştefan sprijinise activ o revoltă din 
Transilvania împotriva regelui Matiaş Corvin, supărat că Petru 

ălui său, fusese primit în Ardeal. 

În 1465, aceiaşi cetate Chilia îl aduce în conflict cu muntenii şi 
suzeranii lor turci, conflict pe care Ştefan reuşeşte să îl stopeze 

o înţeleaptă diplomaţie (voievodul 
ani că schimbarea dominaţiei 

asupra cetăţii nu le va afecta interesele). Evitarea conflictului nu 
se în schimbarea 

lea cu propriul său 
opol, „astfel ajunse 

ncurceîn o luptă 

a implicat cu trupe în Crimeea, 
unde apăra drepturile soţiei sale asupra cetăţii Mangopului, a 

vreme Pocuţia, în Polonia, şi a înaintat cu 
oştirile sale până la Liov, capturând nu mai puţin de 100.000 de 

a aşezat în părţile Moldovei (Ureche, p. 107). 

Se conturează astfel o imagine mult mai vie a marelui voievod 
l portret al paşnicului patriot obligat să lase 

plugul pentru sabie din cauza cotropirilor atâtor vecini 
vitregi:aceea a unui talentat comandant militar, ambiţios, dornic 
de a se remarca prin faptele sale de arme, îndrăzneţ, adeseori 

după standardele contemporane nouă, dar 
pe deplin justificat pentru vremea aceea, pe care fără îndoială că 
ar fi impresionat în mod plăcut descrierea făcută de cronicarul 

„O, bărbat minunat, întru nimic inferior 
e noi îi admirăm, care în timpurile 

noastre a repurtat cel dintâi dintre principii lumii o victorie 
strălucită contra turcilor;... el este cel mai vrednic pentru a fi 
numit în fruntea unei coaliţii a Europei creştine împotriva 

Această nouă latură a personalităţii lui Ştefan cel Mare nu se 
află cu nimic în contradicţie, date fiind sistemele de valori şi de 
idei din epocă, cu alte însuşiri ale voievodului, subliniate şi mai 
înainte de istoriografia modernă:credinţa sinceră, abilitatea 
politică, hotărârea în apărarea propriului său voievodat. O 
atitudine corectă faţă de marele voievod şi faţă de istorie în 
general ne obligă să recunoaştem ambele laturi ale personalităţii 
lui Ştefan cel Mare, fără ca opinia noastră să fie deformată de 
determinări ideologice şi ajută la conturarea unei explicaţii cu 
mult mai veriosimile a numărului mare de lupte la care a luat 

De la univeralitatea 
, Bucureşti. Editura Enciclopedică, 2001, pp. 364-399. 

, Bucureşti, Editura de stat 
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Catolicii huşeni – pagini de istorie

Virgil AGHIORG

       Catolicii din Moldova au format de
obiectul unor dispute generate de originea şi provenienţa 
lor, pigmentate adesea cu detalii ideologice.

in acest considerent mă văd obligat din start să 
subliniez că prin demers nu mă declar partizan al unei 
teorii sau poziţii anume, precizările având doar rol de 

informare,  pe cât posibil în limitele realităţii, nu de interpretare. 

       Conform documentelor istorice, strămoşii catolicilor 
moldoveni au venit aici din Transilvania. Motivele plecării lor 
de acolo au fost de natură socială, politică, economică, militară 
şi religioasă. 

Dacă ungurii, secuii şi saşii făceau parte din „naţiunile 
privilegiate”, în spaţiul transilvan românii nu erau consideraţi ca 
având drepturi egale cu aceştia, aflându
„toleraţi”. Aceşti migranţi au ajuns pe teritoriul Moldovei în 
mai multe valuri, primul datând chiar dinaintea întemeierii 
voievodatului, aproximativ în sec. XIII. Este ştiut că anul 1359 
prin descălecatul lui Bogdan marchează începutul statului 
independent moldovean. Pericolul otoman a determinat multe 
ţări din zonă să se orienteze spre alianţe cu puterile apusene, 
pentru a obţine sprijinul militar necesar apărării. Coroborate cu 
evenimentele politice din Moldova, aceste ameniţări îl obligă şi 
pe Bogdan – care nu era în relaţii bune cu regele maghiar 
se îndrepte spre Polonia, la rândul ei interesată de accesul liber 
spre căile comerciale de pe litoralul Mării Negre. În acest 
context asistăm la primele mărturii ale orientării populaţiei 
locale spre catolicism, graţie strădaniei misionarilor franciscani 
şi a călugărilor dominicani. Un asemenea nucleu a fost localizat 
la Siret, unde franciscanii aveau o mănăstire proprie. După 
Bogdan, tronul Moldovei îi revine lui Laţcu (1365
mută capitala de la Baia la Siret. Din aceleaşi considerente de 
protecţie teritorială şi el va continua politica predecesorului, 
favorizând catolicismul. Având în vedere că în anul 1370 regele 
Cazimir al III-lea al Poloniei a dec
conducerea regelui Ungariei, Ludovic I de Anjou (1342
orientarea sa trebuie privită şi ca o concesie făcută acestor două 
mari puteri, prin împletirea intereselor spirituale cu cele 
politice. Din aceeaşi perspectivă se explică 
apropiere de Roma şi chiar intenţia de a generaliza ritul latin în 
Moldova. Deşi a reuşit să obţină înfiinţarea unei Episcopiei 
catolice la Siret, acţiunile sale au fost însă stăvilite de 
elementele conservatoare ale ţării şi de o puterni
antiunionistă, care au generat măsuri pentru păstrarea 

D
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Catolicii din Moldova au format de-a lungul timpului 
obiectul unor dispute generate de originea şi provenienţa 
lor, pigmentate adesea cu detalii ideologice.  

in acest considerent mă văd obligat din start să 
mă declar partizan al unei 

teorii sau poziţii anume, precizările având doar rol de 
pe cât posibil în limitele realităţii, nu de interpretare.  

Conform documentelor istorice, strămoşii catolicilor 
ransilvania. Motivele plecării lor 

de acolo au fost de natură socială, politică, economică, militară 

Dacă ungurii, secuii şi saşii făceau parte din „naţiunile 
privilegiate”, în spaţiul transilvan românii nu erau consideraţi ca 

egale cu aceştia, aflându-se în situaţia de 
„toleraţi”. Aceşti migranţi au ajuns pe teritoriul Moldovei în 
mai multe valuri, primul datând chiar dinaintea întemeierii 
voievodatului, aproximativ în sec. XIII. Este ştiut că anul 1359 

ogdan marchează începutul statului 
independent moldovean. Pericolul otoman a determinat multe 
ţări din zonă să se orienteze spre alianţe cu puterile apusene, 
pentru a obţine sprijinul militar necesar apărării. Coroborate cu 

a, aceste ameniţări îl obligă şi 
care nu era în relaţii bune cu regele maghiar – să 

se îndrepte spre Polonia, la rândul ei interesată de accesul liber 
spre căile comerciale de pe litoralul Mării Negre. În acest 

ii ale orientării populaţiei 
locale spre catolicism, graţie strădaniei misionarilor franciscani 
şi a călugărilor dominicani. Un asemenea nucleu a fost localizat 
la Siret, unde franciscanii aveau o mănăstire proprie. După 

ui Laţcu (1365-1373), care 
mută capitala de la Baia la Siret. Din aceleaşi considerente de 
protecţie teritorială şi el va continua politica predecesorului, 
favorizând catolicismul. Având în vedere că în anul 1370 regele 

lea al Poloniei a decedat, ţara trecând sub 
conducerea regelui Ungariei, Ludovic I de Anjou (1342-1382), 
orientarea sa trebuie privită şi ca o concesie făcută acestor două 
mari puteri, prin împletirea intereselor spirituale cu cele 
politice. Din aceeaşi perspectivă se explică şi tendinţa sa de 
apropiere de Roma şi chiar intenţia de a generaliza ritul latin în 
Moldova. Deşi a reuşit să obţină înfiinţarea unei Episcopiei 
catolice la Siret, acţiunile sale au fost însă stăvilite de 
elementele conservatoare ale ţării şi de o puternică mişcare 
antiunionistă, care au generat măsuri pentru păstrarea 
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ortodoxiei. După decesul lui Laţcu în istoria Moldovei a urmat 
o perioadă oarecum confuză. Fără a intra în detalii, ca soţie a 
domnitorului Costea (cca.1373-1275), Margareta Muşata devine 
mama neamului Muşatinilor. Fiul ei Petru domneşte între anii 
1375-1391, fixând capitala ţării la Suceava. Sub protecţie 
domnească Margareta Muşata a fost cea care a ajutat în 
continuare răspândirea catolicismului, care face progrese 
semnificative.  

       După cum este cunoscut, în sânul bisericii catolice s-au 
manifestat în timp unele tendinţe sectare, de interes în context 
fiind bogomilismul şi husitismul. Ambele reprezintă fenomene 
complexe, cu caracter social (lupta împotriva clerului înalt, a 
nobilimii şi a statului feudal), bisericesc şi cultural 1). 

Teologul reformator ceh Jan Hus (1369-1415), admirator al 
omologului englez John Wycliff, un critic acerb al papalităţii, a 
generat prin ideile sale reformatare mişcarea revoluţionară 
reţinută istoric sub denumirea de husitism, cu manifestare în 
plan religios, dar şi cu însemnate conotaţii politice. Aceste idei 
au fost expuse în lucrarea De Ecclesia (Despre Biserică), scrisă 
în 1413. Conform uzanţelor ecumenice ale vremii acţiunile sale 
au atras citarea la Consiliul de la Konstanz, unde  i s-a cerut să 
se dezică de convingerile răspândite, iar în urma refuzului a fost 
condamnat la moarte prin arderea pe rug. Vestea execuţiei a 
cauzat în Boemia şi Moravia o serie de proteste ale adepţilor 
săi, care au culminat în Boemia cu unele lupte militare (1420-
1434). Deşi aceste acţiuni au fost copleşite, reverberaţiile lor 
puternice s-au resimţit un timp şi în alte ţări ale Europei. Cele 
mai numeroase şi mai importante ca semnificaţie s-au constatat 
în Moldova, ca efect al măsurilor prin care regalitatea maghiară 
a reuşit să domine situaţia în Transilvania, provocând însă noi 
valuri de emigrări ale elementelor husite din rândul ungurilor, 
secuilor şi, se pare, a unor saşi. De altfel, eterogenitatea etnică a 
catolicilor din Moldova este probată prin documente încă din 
secolul al XIII-lea, fiind menţionaţi aici ca fiind de confesiune 
catolică valahi, unguri, secui, saşi şi cumani. Episcopia 
Cumanilor, numită şi a Milcoviei (1227-1241), fiinţa tocmai 
datorită existenţei catolicilor respectivi. Emigrările continue de 
transilvăneni vor asigura dăinuirea în timp a populaţiei catolice 
din satele şi oraşele moldoveneşti prin integrarea noilor veniţi, 
indiferent de etnie, în cadrul comunităţilor locale. Cum 
asigurarea identităţii confesionale era foarte importantă pentru 
omul medieval, domnitorii au acceptat ca împreună cu localnicii 
catolici migranţii să aibă episcopii proprii. Pentru aceşti 
locuitori vor fi înfiinţate episcopiile de Siret în 1371, de Bacău 
în 1391/1392 şi de Baia în 1418. Pe fondul unor acţiuni de 
misionariat prin care şi-au propagat ideile şi au atras de partea 
lor unii adepţi, husiţii au găsit în Moldova lui Alexandru cel 
Bun (1400-1432) un mediu tolerant şi au obţinut o oarecare 
influenţă, întrucât clerul catolic era în mare parte dezorganizat 
şi adesea cu pregătire necorespunzătoare. Favorizaţi de 

îngăduinţa domnească aceştia au desfăşurat în continuare o 
intensă activitate misionară, care se adresa cu precădere 
comunităţilor catolice. Drept dovadă, într-o scrisoare a 
episcopului catolic (polonez) Ioan din Baia, datată din acest 
oraş la 5 martie 1431 şi adresată episcopului de Cracovia 
Sbigniew Oleśnicki se arată că în Moldova se află un 
propagandist husit Iacob, odinioară închis în temniţele din 
Cracovia, care se bucură de sprijinul domnului Moldovei, având 
privilegiul să cârmuiască pe toţi husiţii aflaţi în această ţară, şi i 
s-a fixat scaun în oraşul Bacău. În faţa voievodului moldovean 
s-a organizat o dispută teologică între episcopul catolic şi 
propagandistul husit, care, cu acest prilej, a criticat pe catolici, 
declarându-i depărtaţi de la dreapta credinţă creştină. Iacob 
husitul a mai spus că a fugit din Ungaria şi apoi din Cracovia, 
venind în Moldova, pentru că în aceste ţări nu a aflat niciun 
singur preot drept-credincios (husit). Domnul Moldovei, care a 
organizat disputa, s-a arătat pe faţă favorabil lui Iacob husitul şi 
a interzis oricui, sub pedeapsa unei amenzi, să-i tulbure pe el şi 
pe discipolii săi husiţi. Socotind această situaţie primejdioasà 
pentru catolicii din Moldova, episcopul de Baia cere celui de 
Cracovia să obţină de la regele Vladislav al Poloniei trimiterea 
unei scrisori către domnul Moldovei, prin care să pretindă 
trimiterea lui Iacob la curtea regelui. Ruga însă ca în demers să 
nu se arate că iniţiativa provine de la episcopul de Baia, căci 
domnul Moldovei ar putea să-1 pedepsească 2).  

       Fără a extinde prezentarea de ansamblu, subliniez că 
dincolo de vicisitudinile istoriei prin care au fost nevoiţi să 
treacă şi locuitorii catolici din Moldova, prezenţa lor în acest 
spaţiu este permanentă, având continuitate în întreaga perioadă 
medievală şi modernă. Acesta este contextul istoric în care 
putem vorbi de existenţa husiţilor şi în spaţiul huşean. În prima 
parte a sec. al XV-lea, se dezvoltă şi oraşul Huşi, unde se pare 
că Alexandru cel Bun a instalat un grup de husiţi. Atenţia 
acordată de Alexandru acestei zone se explică tocmai prin 
faptul că era slab urbanizată 3).  Potrivit reputatului istoric G. C. 
Giurescu, un prim grup de husiţi a venit în Moldova în anul 
1420, apoi în anul 1437, şi în continuare până în 1481. Cu 
privire la aşezările husiţilor din Moldova sunt dovezi multiple, 
afirmă şi Şerban Papacostea, membru titular al Academiei 
Române. S-au aşezat la Trotuş, Bacău, Huşi, în sudul 
Basarabiei la Ciubărci şi în alte aşezări 4). Şi pr. Ioan Mărtinaş 
menţionează că husiţii s-au stabilit la Bacău, Roman, în câteva 
sate din jurul Romanului, unii la Huşi, iar alţii au ajuns până la 
Nistru, în apropiere de Cetatea Albă 5). Pe plan local Anton I. 
Popescu menţionează: Conform tradiţiei, husiţii   s-ar fi aşezat 
pe locul numit Benţa…dar din cauza unei molimi cumplite, s-au 
mutat ulterior spre văile Turbata şi Şara. Melchisedec 
consideră în Chronica Huşilor că husiţii au întemeiat, la o mică 
distanţă de curtea domnească, un sat pe moşia domnească 
Corni, în timpul lui Ştefan cel Mare. Satul lor se numea iniţial 
Ieronim, devenit ulterior Corni 6). Cu privire la acelaşi subiect 
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istoricul Vicu Merlan, afirmă că: Prima comunitate catolică îşi 
întemeiază satul pe Valea Benţei (la S de Epureni, lângă iazul 
Benţa Veche) unde se înfiripă şi un târguşor 7), iar preotul 
Ieronim Budulai localizează toate referirile cu privire la 
migranţii husiţi doar pe Huşi 8). Este ştiut că Ţara Moldovei s-a 
extins încetul cu încetul de la nucleul unde se formase, regiunea 
din nord-vest cu capitala la Suceava, cu marele oraş Baia, din ce 
în ce mai mult. Astfel, Moldova lui Alexandru cel Bun se 
întindea până la Marea Neagră, incluzând şi Cetatea Albă la 
Nistru. Este, de asemenea, atestat şi faptul că printr-un 
document datat din anii 1414-1419 Alexandru cel Bun dăruie 
lui Nechita şi Dobre nişte pământuri pe Drisliviţa (Huşul de 
azi) 9), sursa citată menţionând în continuare că odată cu 
venirea ungurilor husiţi,  aici trebuie plasată şi intensificarea 
culturii viţei de vie. Confirmarea ne este oferită de un alt 
document, datat 20 august 1436, care face referire la ... Iezerul 
şi via ... din acelaşi spaţiu menţionat la 1415, ceea ce 
demonstrează că existau plantaţii de vii întinse pe plaiurile 
Epureni - Pâhneşti - Huşi. Semnele unei prime comunităţi 
umane în zona Benţei au fost semnalate prin cercetărilor de 
teren efectuate de muzeografii huşeni şi înainte de anul 1989, 
dar mai ales după 1990 de către acelaşi profesor şi istoriograf, 
cu o bogată activitate arheologică, Vicu Merlan, redate în 
lucrarea citată anterior. Acestea atestă existenţa arheologică a 
unei prime comunităţi catolice în punctul Benţa Veche. 
Ceramica descoperită aici arată o vieţuire îndelungată a acesteia 
între secolele XV-XVII. Tot aici în urma terasării terenului 
agricol cu buldozerul de către proprietarul Vasile Moraru, în 
2006 au fost descoperite resturile a peste 50 de schelete, 
ceramică şi obiecte caracteristice comunităţii locale (primul 
cimitir catolic). Prezenţa cimitirului dovedeşte că aşezarea 
husiţilor pe acest amplasament a fost de durată, artefactele 
medievale descoperite arheologic demonstrând că ei se mută 
prin sec. XVII-XVIII în partea de sud-vest a satului, între Huşi 
şi Epureni şi în cartierul Corni. Strămutarea acestui mic sat care 
se numea Ieronim s-a făcut pentru a evita atacul constant al 
turcilor şi tătarilor dinspre valea pârâului Recea şi ca efect al 
ciumei. În urma unui asemenea episod satul a fost ars din 
temelii, iar supravieţuitorii s-au mutat mai sus, pe dealul Cârţei, 
cu extindere pe spaţiul dintre pâraiele Şara şi Turbata, iar cu 
timpul s-au contopit în satul Corni.  

       Deşi nu se poate preciza cu exactitate data la care primii 
husiţi au ajuns pe meleaguri huşene, cronica ungară a lui 
Szekely Istvan consemnează faptul că pe vremea împăratului 
Sigismund (decedat în 1437) husiţii au trecut în Moldova, unde 
voievodul i-a aşezat în Huşi 10). Este de presupus deci că 
prezenţa lor pe acest amplasament este anterioară anului 
menţionat. Citându-l pe Andreas Wolf, autorul lucrării 
Contribuții la o descriere statistico-istorică a Principatului 
Moldovei, Melchisedec Ştefănescu aminteşte în Chronica 
Hușilor și a Episcopiei cu asemenea numire că husiţii au venit 

în Huşi cu învoirea lui Ştefan cel Mare la 1460. În context, 
Bogdan Petriceicu Haşdeu apreciază că husiţii au găsit adăpost 
în Moldova în două rânduri: întâia oară pe la 1435 şi a doua 
oară la 1460, sub Ştefan cel Mare. Se consideră că ar fi fost 
două valuri de migraţiune a husiţilor: unul între 1440-1460 şi 
celălalt pe la 1480, în timpul lui Ştefan cel Mare, afirmă şi Gh. 
Ghibănescu 11), iar Episcopul Marco Bandini informează că 
husiţii au venit la Huşi pe timpul regelui Matiaş Corvin, mai 
exact în anul 1460 12). Varianta o întâlnim şi la Bogdan 
Petriceicu Haşdeu, care susţine că sub Ştefan cel Mare în 
Moldova s-a aşezat un nou val de husiţi, fraţii boemi, care se 
refugiaseră în Ungaria şi regele Matei Corvin nu i-a dorit. 
Dincolo de aceste mici inexactităţi temporale, cert este că 
Ştefan cel Mare, un apărător remarcabil al creştinătăţii, ridicând 
la Huşi o nouă reşedinţă domnească, pentru a supraveghea sudul 
ţării şi valea Prutului, a determinat decisiv viitoarea dezvoltare a 
aşezării. După desele războaie, voievodul adăsta la Huşi nu 
numai cu oastea ci şi cu Sfatul domnesc. Această lume trebuia 
hrănită şi îngrijită în bune condiţii, iar pentru aceasta Ştefan a 
constituit, pe lângă biserica devenită ulterior Episcopie, o curte 
şi un ocol al târgului. Acesta se întindea pe o rază de câţiva zeci 
de kilometri în jurul Huşului, cu menirea de a  aproviziona şi 
deservi atât curtea, cât şi ctitoria amintită. Din acest ocol făcea 
parte şi teritoriul Benţei Vechi, amintit anterior, pe care se va 
forma mai târziu satul Epureni. Pentru a evita confuziile, 
subliniez că o mică aşezare umană, formată doar din câteva 
case, ce purta numele Epureni, dar care nu era recunoscută ca 
sat, s-a creat abia pe la sfârşitul secolului al XVII-lea- începutul 
secolului al XVIII-lea. Folosind modelul preluat din vecini, 
domnitorii au încurajat colonizarea de meşteri şi negustori 
specializaţi. În cadrul procesului de consolidare a tronului 
domnii Moldovei au preluat controlul asupra colonizării, 
încurajând venirea de germani şi armeni din Polonia sau 
Rutenia în toate oraşele. Grupuri de germani s-au aşezat la 
Suceava, Hârlău, Cotnari şi Iaşi, unde întâlnim şi unguri, care s-
au ocupat de meşteşuguri şi cultivarea viţei de vie. În fine, în 
prima parte a sec. al XV-lea, alţi colonişti vin în Huşi, Vaslui, 
Bârlad şi, probabil, Tecuci şi Orhei. Populaţia catolică este 
venită în Huşi, din satul Epureni încă din timpul lui Ştefan cel 
Mare. Domnitorul îi primeşte cu scopul de a popula intensele 
moşii domneşti, pustiite de turci şi tătari. Sosiţi într-un număr 
semnificativ, husiţii revin la vechea lor credinţă catolică, iar cei 
care s-au aşezat în locuri mai izolate şi-au pierdut limba şi 
naţionalitatea păstrându-şi doar amintirea despre originea lor 
străină 13).  

       De prin 1560, prin fixarea capitalei la Iaşi, prezenţa 
domnilor a fost însă din ce în ce mai rară la Huşi. După 
decăderea curţii, aceştia încep să doneze moşii din teritoriul 
târgului la diferite persoane pentru serviciile făcute sau acceptă 
vânzarea terenului către persoane fizice. În ansamblu deci, în 
secolul al XVI-lea, catolicismul moldovean a fost marcat atât de 
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politica religioasă a domnilor moldoveni, cât şi de pătrunderea 
curentelor reformate dinspre Transilvania. Mişcarea protestantă 
a determinat reacţia Bisericii romane, care generează o 
puternică acţiune de recuperare a teritoriilor pierdute. În 1535 
este menţionată pentru prima oară mănăstirea franciscanilor din 
Bacău. Aceştia, împreună cu dominicanii, se vor îngriji în lipsa 
episcopilor de cei rămaşi în religia catolică, încercând şi 
reuşind, de cele mai multe ori, să-i readucă pe cei căzuţi. 
Ocaziile de întărire a relaţiilor cu Roma vor fi puţine şi cu 
rezultate reduse. Catolicismul va lua un nou avânt prin predica 
şi zelul călugărilor franciscani din Pera (lângă Constantinopol) 
şi Polonia, care purtau în ei suflul nou de viaţă religioasă adus 
de Conciliul din Trento. Acestora li se datorează, printre altele, 
şi convertirea husiţilor din Huşi. Ştirea este confirmată de 
istoricul Constantin C. Giurescu, care vorbind despre aşezările 
husite din Moldova, afirmă că în anul 1571 călugărul ungur din 
Trotuş, Michaël Thabuk Fegedinus, îl anunţa pe episcopul 
catolic din Cameniţa că ungurii din Huşi şi din alt oraş, Roman 
şi satele vecine, care mai înainte urmaseră erezia lui Ioan Hus 
timp de aproape 150 de ani, s-au convertit la credinţa catolică 
13). În context, pr. Iosif Gabor consideră această informaţie, 
transmisă pe 20 august 1571 nunţiului apostolic al Varşoviei de 
către Gheorghe Vasari, secretarul Episcopului de Cameniţa, ca 
fiind prima semnalare oficială indirectă a prezenţei husiţilor la 
Huşi. Rândurile catolicilor din Moldova se vor îngroşa ori se 
vor subţia în funcţie de situaţia internă din zonă, de cauzele 
economice, sociale, militare şi politice existente. În a doua 
jumătate a secolului al XVI-lea, Ştefăniţă Rareş (1551-1552) îi 
persecută aprig pe catolici şi pe armeni. Alexandru Lăpuşneanu 
(1552-1561; 1564-1568), Ioan Vodă cel Viteaz (1572-1574) în 
chiar primul an de domnie îi alungă pe călugării franciscani de 
la Bacău sau Iancu Sasul (1579-1582) au fost şi ei potrivnici 
catolicismului, favorizând pătrunderea protestantismului, erezie 
care, caz unic în istoria ei, a fost înlăturată total de pe aceste 
meleaguri.  

       Un an de graniţă în istoria locală este 1598, anul în care a 
luat fiinţă Episcopia Hușilor, compusă la acea dată din ţinutul 
Fălciului și cel al Lăpușnei de dincolo de graniță. Episcopia 
Huşilor a fost înfiinţată de către Ieremia Movilă, domnitor al 
Moldovei (1595 -1600; 1600 - 1606), în vremea când fratele 
său, Gheorghe, era mitropolit al ţării, pentru a sprijini şi 
administra, din punct de vedere religios, populaţia şi teritoriul 
ţării din stânga Prutului. Deşi motivele înfiinţării nu sunt 
precizate în documentele de început, Melchisedec Ştefănescu, 
cel dintâi autor care s-a ocupat de redactarea unei istorii a 
acestei eparhii, considera că raţiunea întemeierii episcopiei a 
fost: înlesnirea privegherii şi administraţiei bisericeşti în partea 
dinspre răsărit a ţării, care era mai mult ameninţată de 
mahomedanism 14)  şi care pentru depărtarea ei de reşedinţele 
episcopale de mai înainte, nu se putea vizita după canoane şi a 
se căuta cu acurateţe de către episcopi 15). Nicolae Iorga 

susţinea că episcopia a fost aşezată la Huşi pentru că aici erau 
moşii ale Domniei, ce puteau fi dăruite şi pentru că în oraş se 
afla o bună biserică veche de la Ştefan cel Mare 16). O opinie 
cumva aparte exprimă istoricul huşean Costin Clit care afirmă: 
În ceea ce priveşte cauzele întemeierii episcopiei de la Huşi, se 
consideră a fi sporul demografic, lupta împotriva islamismului, 
protestantismului şi catolicismului 17), deşi cu altă ocazie 
apreciază că așezarea catolicilor în Huși a contribuit la 
dezvoltarea meșteșugurilor și la plantarea viței de vie. Dincolo 
de aceste nuanţe de interpretare, este sigur că existenţa 
Episcopiei a influenţat hotărâtor dezvoltarea zonei.  

      În ansamblu apariţia oraşelor din Moldova nu a urmat o 
traiectorie unitară, ci a cunoscut particularităţi, în funcţie de 
regiune, context politic şi economic. În vreme termenul de 
„oraş” apare foarte rar în actele slavone, mai pe larg fiind folosit 
termenul „târg”. Potrivit estimărilor oficiale, în anul 1494 Huşul 
avea 500-600 de locuitori, iar la 1590 circa 1500-1800, iar din 
informaţiile transmise de Nicolae Iorga rezultă că în anul 1590 
în Huşi existau 435 de credincioşi de rit catolic. Informaţia este 
preluată şi de V. Merlan şi de pr. I. Budulai în lucrările citate. 
Doar că domnul Merlan îi localizează pe aceşti credincioşi în 
satul Corni, iar pr. Budulai în oraşul Huşi. În prezentarea 
parohiei Naşterea Sfintei Fecioare Maria întâlnim menţiunea: 
Comunitatea catolică din Corni are o istorie mai îndelungată, 
având prima biserică în partea de nord-est a satului actual, pe 
locul numit „Benţa” 18). Cum menţiuni alternative, Corni sau 
Huşi, se întâlnesc şi în Istoria Huşilor, consider necesare unele 
lămuriri. E drept că potrivit organizării administrative de la acea 
vreme unele sate: Corni, Broşteni, devenite ulterior cartiere ale 
oraşului, au avut altă subordonare. Melchisedec afirmă în 
Chronica sa că: În partea de miază-noapte a Huşilor, pe moşia 
Episcopiei, se află satul Corni, de asemenea locuit de Unguri 
papişti…Din planul Episcopiei (realizat de Iorest Dan în anul 
1771) se vede că pe locul unde acum este satul Corni locuiau 
„posluşnici amestecaţi cu târgoveţi”. Prin posluşnici se 
înţelege în documentele Episcopiei oameni venetici, aduşi de 
prin alte ţări, în deosebite rânduri, spre serviciul Episcopiei. 
Însă totodată în planul citat se înseamnă că acolo „a fost silişte 
de sat vechiu”. Putem presupune, că colonişti husiţi, pe la 
1460, vor fi fondat şi locuit acel sat vechiu... De fapt menţiunea 
exactă de pe planul menţionat, aflat în anexă şi în Istoria 
Huşilor, este: Corni, unde a fost silişte de sat vechi şi până la 
târg cale de un ceas, mestecaţi posluşnici şi târgoveţi. Este ştiut 
că potrivit tradiţiei meşteşugarii îşi duceau traiul în apropierea 
curţii domneşti, că schimburile comerciale gravitau şi ele în 
general în jurul locului domnesc, iar Episcopia a primit în timp 
mulţi robi. Este, de asemenea, cunoscut faptul că datorită 
pericolelor şi greutăţilor mulţi dintre locuitorii din Plopeni, 
Broşteni, Corni sau din târg au pribegit ori au decedat, episcopii 
fiind obligaţi să aducă în multe rânduri cu ajutor domnesc noi 
colonişti, majoritatea provenind din românii plecaţi din ţările 
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învecinate, pentru a completa deficitul intervenit. Înca din 1699, 
Antioh Cantemir incuviintează aducerea de colonişti cu înlesniri 
de ordin fiscal. Cu siguranţă aşa au luat fiinţă Cotrocenii, Şara, 
cartierul ţiganilor şi Vatra târgului (Centrul). În documentele 
referitoare la Corni sau catolici emise de Episcopie se aminteşte 
uneori şi de Corni Unguri sau ungureni, de ţintirimul unguresc, 
iar după 1756, când satul este dăruit de Constantin Cehan 
Racoviţă acesteia, de moşia Corni. Termenii de ungur şi mai rar 
boanghen- boanghină au fost foarte des folosiţi în zonă, mai 
ales de creştinii de rit ortodox, primul având un sens 
preponderent teritorial, adică de dincolo de munţi, din 
„Ungaria”, iar secundul ca epitet ofensator. Dincolo de faptul că 
satele din vatra târgului, inclusiv cele dăruite de Ieremia 
Movilă, au făcut iniţial parte din ocolul târgului, ţinând cont şi 
de aspectul că o perioadă îndelungată a existat o singură 
biserică catolică, este de înţeles cumva de ce mulţi dintre 
călătorii care au lăsat mărturii despre trecerea lor prin zonă au 
făcut raportări la Huşi sau târgul Huşi şi uneori la Corni.  

       O amplă trecere în revistă a situaţiei catolicismului 
moldovean face în anul 1599 episcopul  

Bernardino Quirini. Într-o relatare trimisă Sfântului Scaun 
acesta informează că în Moldova sunt 

10.774 catolici în 1.691 familii, răspândite în 15 oraşe şi 16 
sate. Huşul este menţionat în raport cu 72 de familii, însumând 
435 de credincioşi. Din activitatea misionară a epicopului aflăm 
că acesta a reuşit sa aducă la catolicism mulţi eretici, printre 
care se numără şi ortodocşi, aceasta fiind prima menţiune care 
se referă explicit la românii trecuţi la catolicism. Lipsa preoţilor 
care să păstorească populaţia catolică va fi o problemă şi la 
începutul secolului al XVII-lea, un raport anonim din 1606 
specificând că lipseau preoţii din marile comunităţi: Săbăoani, 
Huşi, Hotin, Fărăoani şi Trotuş. Drept efect, credincioşii erau 
puţini, slab pregătiţi din punct de vedere religios, iar când li se 
cereau taxe puţin mai mari pentru susţinerea bisericilor şi a 
parohiilor, ameninţau cu trecerea la ortodoxie. Mulţi dintre ei 
chiar făceau acest lucru, deoarece li se promitea uşor iertarea 
păcatelor 19). După mărturiile pr. Andrei Bogoslovich, în 1621 
la Huşi erezia husită încă persista dar cu ajutorul lui Dumnezeu 
şi cu osteneala mea de 4 ani au fost readuşi acei locuitori la 
credinţa catolică, deşi se întâmplă totuşi că unii doresc să ia 
împărtăşania sub ambele specii 20). Vizitatorul apostolic Petru 
Bogdan Baksič ne transmite că la 20 septembrie 1641 în Huşi 
exista o biserică de lemn, iar numărul catolicilor era de 495 
suflete, paroh fiind Iacob de Ossimo, lăsat de episcopul 
Zamoyski 21). Preotul I. Gabor nuanţează puţin: Sunt 400 de 
catolici pentru împărtăşanie şi 95 de copii; sunt de neam 
maghiar şi vorbesc la fel de bine ungureşte şi româneşte. Au o 
biserică de lemn , lungă de 12 paşi şi lată de 6, acoperită cu 
paie, închinată sfintei Marii celei Mari, cum îi zic ei, adică 
Adormirea Maicii Domnului. Împrejurul bisericii se află un 

cimitir … N-au preot, vine uneori cel de la Iaşi 22). În 1633 
Barsi dă 100 de case în Corni, iar peste trei ani, Raimaidi dă 
acelaşi număr de locuitori 23). 

       Episcopul Marcu Bandulovič (latinizat Marco Bandinus) 
prin aşa-numitul Codex Bandini realizează cel mai cuprinzător 
raport oficial asupra vieţii catolicilor din 42 de localităţi 24), 
vizitate în perioada 19 octombrie 1646 –20 ianuarie 1647 (după 
alte surse 1647-1648). La Huşi a fost la 2 noiembrie 1646, 
constatând că târguşorul era locuit de români şi unguri, catolici 
fiind 124 de familii, cu 682 suflete. „Biserica se află într-o 
poziţiune foarte frumoasă, dar, altfel, n-are nici o asemănare de 
biserică, luând-o din afară drept casă ţărănească făcută din 
lemne lipite cu un strat uşor de lut şi acoperită cu paie. Altarul 
este din pământ, iar cele câteva icoane sunt de pânză şi pe 
hârtie. Puţinele albituri şi odăjdii dovedesc sărăcia lăcaşului de 
cult. Clopotniţa exterioară, formată din  patru stâlpi, sprijineşte 
două clopote. Preot este un ungur din secuime, om simplu şi 
fără învăţătură, pe nume Mihai Rabezon” (după alte surse 
Rapezon). Tot el îi consemnează ca dascăli pe Demetrius şi 
Georgius. Potrivit afirmaţiilor sale, conducerea târgului era 
încredinţată de un şoltuz (primar), numit alternativ, pe câte un 
an, din rândul valahilor şi al ungurilor. Odată ales, şoltuzul era 
obligat să reprezinte în mod egal interesele tuturor orăşenilor, 
indiferent ce religie aveau sau din ce categorie etnică făceau 
parte. Practica era însă mai veche pentru că la 28 aprilie 1605, 
printre martorii care întăresc un act de vânzare îl întâlnim pe 
Zole, şoltuz din Huşi, iar în 1609 localnicii Lorinti şi Matei Ajod 
sunt menţionaţi alături de şoltuz în aceeaşi postură 25). 

       Anii de după moartea lui Vasile Lupu (1653) au fost ani de 
cumpănă, iar situaţia politică a avut influenţe nefaste şi asupra 
catolicilor. Intervenţiile străine la numirea domnitorului, ca şi 
desele războaie ale turcilor împotriva Poloniei, silesc populaţia 
să ia drumul codrilor, astfel încât, la un moment dat, mai 
rămăseseră în Moldova doar vreo 300 de catolici 26). Din 
raportul, episcopului Ştefan Rudzinski, încheiat în urma 
sinodului ţinut sub conducerea lui la Bacău, în perioada 27 
aprilie -1 mai 1663, aflăm că situaţia persista, acesta 
menţionând că aproximativ 25 de biserici erau doar în grija a 5 
parohi, la Huşi şi Bârlad fiind trimis Ioan Zlatonya, având 
reşedinţa la Galaţi 27). Aceeaşi concluzie rezultă şi din detaliile 
privind catolicii din Huşi transmise de Vito Piluzzio, care 
raporta în 1668 nunţiului papal din Polonia că În Huşi sunt 150 
de suflete şi se află acolo un preot. De la biserică nu are nici un 
venit, că este săracă. Îi vine ceva de la oameni, în timpul 
culesului viilor şi are să plece, căci nu are cu ce trăi acolo 28). 
Probabil este vorba de Ionăş, pentru că în actele Episcopiei 
Huşi, inventariate de Costin Clit în lucrarea Documente Huşene, 
la 24 mai 1669 apare martor la o vânzare 

popa Ionăş din Huş(i), ce iaste popă ungurescu 29). Acelaşi Vito 
Piluzzio va scrie în 1682 că în Corni sunt 40 de case, este o 
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biserică de lemn cu două clopote, un altar cu ornamente, un 
potir, o vie părăginită, că mai înainte fusese un preot 
franciscan, Francesco Antonio Renzi, care fără ştirea mea, a 
delăsat acel popor şi s-a dus la Iaşi 30). Şi misionarul Ioan del 
Monte, prin mai multe relatări făcute în 1670-1671 ne-a lăsat o 
descriere a bisericii catolice din acel timp, apreciind că la Huşi 
existau 150 de credincioşi. În anul 1691 este consemnată tot o 
singură biserică catolică. Potrivit relatărilor pr. Franciscanio 
Renzi, fost paroh la Huşi, aici existau 50 şi mai bine de familii, 
dar acestea locuiesc în  păduri, din cauza fluxului şi refluxului 
continuu de tătari. Biserica este năruită, un clopot s-a furat, 
rămâne un clopot îngropat în pământ 31). 

       O oarecare pâlpâire de viaţă religioasă şi de libertate s-a 
aprins după pacea de la Karlowitz (1699) însă a fost înăbuşită, 
nu peste mult timp, prin înfrângerea lui Dimitrie Cantemir la 
Stănileşti (1711). Noi semne de încurajare a revenirii apar în 
timpul domnitorului Mihai Racoviţă, care la 14 noiembrie 1719 
acordă scutiri de dări pentru preotul catolic din Huşi 32. Preotul 
Franciscanio Manzi, care venise aici în anul 1728, a refăcut 
biserica dărâmată şi a înzestrat-o cu cele necesare cultului, dar 
nu după mult timp aceasta a fost distrusă de un trăsnet. A 
refăcut-o tot din lemn preotul Ferdinand Boni în anii 1732-
1739, fiind închinată sfântului Anton de Padova 33). Într-un 
raport adresat Romei în 1744 Franciscanio Manzi estima că la la 
Huşi şi Ciubărciu erau 100 de familii de catolici 34). Catolicii 
din Huşi l-au avut o vreme paroh pe franciscanul Ioan Iannucci, 
care se îngrijea în paralel şi de credincioşii din Ciubărciu, 
Galaţi, Vaslui şi Bârlad. În 1745, relatarea trimisă la 
Propaganda Fide de misionarul Giovanni Ausilia ne informează 
că în Moldova sunt 21 de comunităţi cu 787 familii catolice 
aparţinând singurei episcopii, de Bacău, Huşul având 48 de 
familii. 

      Un an hotărâtor în existenţa catolicilor huşeni a fost, aşa 
cum am amintit anterior, anul 1756, în care voievodul 
Constantin Cehan Racoviţă dăruieşte Episcopiei o bucată de 
pământ domnesc din hotarul târgului Huşi, numită Corni, 
acordând oamenilor care vor sta pe acel loc o serie de scutiri. 
Asistăm astfel oficial la separarea târgului Huşi în două 
comunităţi catolice distincte: Huşi şi Corni. Potrivit Istoriei 
Huşilor, Cornii, devenit astfel moşie episcopală (statut avut 
până în 1863, când s-a legiferat Secularizarea averilor 
mănăstireşti), s-a format ca aşezare treptat. O parte dintre 
coloniştii aduşi de Ştefan cel Mare au fost aşezaţi pe moşia 
domnească Corni. Husiţii au fost colonizaţi aici pentru a cultiva 
via35). Este de presupus că unii dintre ei, meşteşugarii, şi-au 
schimbat domiciliul, preferând avantajul de a fi târgoveţi. 
Corelând menţiunea cu informaţiile anterioare, este de reţinut că 
migranţii husiţi au întemeiat o primă aşezare Ieronim, iar 
ulterior, din motivele subliniate, s-au ridicat spre dealul Cârţei, 
cu extensie spre valea Turbatei. Varianta este susţinută şi de 

textele ce urmează: Spre răsărit de comuna Epureni, pe locul 
numit Cârţa, se află un deal - sub numirea de piscu lui Vodă, 
unde - odinioară - a fost un târguşor. În vecinătatea piscului 
numit al lui Vodă, se afirmă că oare-când au fost palate 
Domneşti, şi că târguşorul aflat aci era populat cu unguri, cari 
- în urma unei holere    s-au retras prin păduri până aproape 
unde astăzi este oraşul Huşi; probabil că aceştia să fie ungurii 
„papişti”- după cum îi numeşte Presfinţitul Melchisedec în 
„Chronica Huşilor” pag. 5 şi 6, din satul Corni-Unguri „fondat 
la 1460” (poate că de Ştefan cel Mare?); pe o întindere de loc 
către răsărit de piscul lui Vodă, unde a fost cimitirul unguresc, 
se fac şi acuma serbări religioase de către ungurii din Corni şi 
Epureni, în anumite epoci anuale, avându-l răscumpărat acest 
loc 36). Pe marginea sublinierii Gh. Ghibănescu opinează şi el: 
Cornii şi Cotrocenii situate la nordul târgului, şi locuite astăzi 
numai de Unguri, şi a căror nume iarăşi sunt prea comune, nu 
le ştim bine originea: Populaţia de unguri ce-o găsim însă aici 
pare a avea o dublă origine. Avem o veche tradiţiune despre 
numele unui fost oraş (?) Cârţa, ce ar fi fost în jos de Epureni, 
şi în sus de Huşi, care ar fi fost locuit de unguri. Din cauza unei 
mari holere ungurii de acolo s-au mutat mai pe deal şi între 
codri pe locul unde astăzi sunt „Cornii”. Tradiţiunea mi-a fost 
şi mie comunicată de învăţătorul de Epureni P. Onufre; eu nu o 
ştiu însă în amănunţimi, căci este lungă. „Cotrocenii”, ce 
găsim mulţi în ţară, ne aminteşte pe cuvântul a se cotroci, a se 
ascunde, cum încearcă d-nul Gr. Lahovari a explica originea 
Cotrocenilor de lângă Bucureşti. Avut-au cine să se ascundă la 
Huşi, pentru a fi şi acolo un Cotroceni, nu găsim cine, de cât 
poate ungurii fugiţi de holeră.37) 

       Potrivit izvoarelor istorice, epidemiile de ciumă apar la noi 
în secolele XVI-XIX cam la fiecare deceniu. Iezuiţii care au 
vizitat Moldova în anul 1653 povesteau şi ei că în anul acesta 
ciuma a bântuit toată ţara. Ei au avut însă grijă de localnicii 
catolici, astfel încât nici unul nu a pierit de această molimă 38). 
Se cunoaşte faptul că în timpul domniei lui Dumitraşcu 
Cantacuzino (1673-1674 / 1674-1675 / 1684-1685) numărul 
oamenilor morţi din cauza ciumei era atât de mare, încât nu mai 
aveau unde să fie îngropaţi, iar într-un anumit context se 
vorbeşte despre existenţa unui cimitir (loc de îngropare) pentru 
ciumaţi şi în Huşi. Date certe însă despre un asemenea 
eveniment nu am întâlnit. Doar ulterior, în două acte ale 
Episcopiei, la 1768 se aminteşte colateral de boala ciumei la 
Huşi, la 19 iulie 1849 despre morţi de holeră, iar la 29 mai 1852 
este atestat „țintirimul unde sânt îngropați de holeră”, pe „vatra 
târgului la mahalaoa Răești. Pe marginea subiectului, în 
prezentarea parohiei Sfântul Anton” Huşi, făcută de preotul I. 
Budulai, se menţionează că această relocare s-a făcut: Pe la 
1700, din pricina năvălirilor tătare, a războaielor, sau din 
cauza vreunei ciume, când Majoritatea catolicilor fiind în 
Corni, preotul îşi va muta locuinţa acolo iar Biserica din oraş 
devine filială.  
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       În context, amănunte despre starea comunităţilor catolice şi 
despre biserici ne sunt oferite la 9 aprilie 1762 prin raportul 
preotului Ioan Hrizostomul Dejoannis, care notează: Usci: oraş 
mic şi amărât, la două zile depărtare de Săbăoani. Sunt 65 de 
familii, cu 300 catolici. Au biserică din lemn, acoperită cu stuf, 
închinată Sfintei Cruci. Paroh este părintele Lamacchia (după 
alte surse Ioan La Macchia). Într-o pădure situată în apropierea 
oraşului se află cea mai mare parte a catolicilor, care 
frecventează o biserică închinată Sfântului Anton (biserica din 
Corni). Aici misionarul are o casă de locuit şi o grădină cu 
pomi fructiferi. Cu prilejul sărbătorilor, Sfânta Liturghie se 
celebrează în oraş, iar în cursul săptămânii în cealaltă biserică. 
Preotul are o mică vie şi două dughene în oraş 39). Preotul Alois 
Moraru în prezentarea parohiei Naşterea Sfintei Fecioare 
Maria, citată şi anterior, subliniază un aspect extrem de 
interesant şi important: Relatarea părintelui Ioan Dejoannis, 
din 9 aprilie 1762, prezintă clar situaţia catolicilor din zonă: 
existau două comunităţi catolice şi trei biserici, atestate şi de 
unele documente posterioare. Cea mai veche era în Corni şi era 
dedicată Naşterii Sfintei Fecioare Maria, în târg era una 
închinată Sfintei Cruci, iar în pădurea de la marginea 
localităţii era o bisericuţă cu hramul „Sfântul Anton de 
Padova”, lângă care era şi reşedinţa misionarului. Existenţa 
celei de-a treia biserici clarifică semnele de întrebare legate de 
comunitatea husiţilor şi a cimitirului lor din zona Benţei Vechi. 
Bisericuţa cu hramul „Sfântul Anton de Padova” aparţinea 
acestora.      

       Se ştie că în 1775, a avut loc ocuparea Bucovinei de către 
austrieci, iar propaganda lor de colonizare, împreună cu toate 
restricţiile impuse în viaţa economică şi socială, au culminat în 
1781 cu interzicerea relaţiilor, chiar şi bisericeşti, între 
Bucovina şi Moldova. Viaţa comunităţii moldovene a fost astfel 
scindată şi obligată la unele reorganizări. Dintr-un raport 
anonim şi nedatat din această perioadă (posibil 1776), referitor 
la situaţia catolicilor moldoveni aflăm că la Usci exista o 
biserică cu parohie şi casă pentru dascăl având 300 suflete, iar 
în Al corni 200 de suflete 40). Cu caracter de curiozitate, din 
acelaşi raport aflăm că la Jassi, capitala Moldovei, unde era 
reşedinţa prefecturii misiunii, exista o simplă capelă, deoarece 
biserica este arsă, comunitatea catolicilor având 170 de suflete, 
iar Bârladul 10. Misiunea franciscanilor minori conventuali din 
Moldova, va avea pe parcursul întregului secol al XIX-lea o 
activitate rodnică pentru creşterea populaţiei catolice. Lipsa 
resurselor financiare, a posibilităţilor de a studia şi mai ales a 
raporturilor dificile cu Biserica Ortodoxă şi cu statul vor 
îngreuna totuşi predicarea evangheliei. Apariţia funcţiei de 
dascăl în acest secol se datorează tocmai lipsei misionarilor. 
Dascălii aveau datoria să conducă rugăciunea dinaintea sfintei 
Liturghii dar şi să instruiască pe alţii în doctrina creştină. 
Privind starea materială, catolicii erau aproape toţi săraci şi 
obligaţi să lucreze adesea şi duminica, mai ales în timpul verii. 

       La 9 ianuarie 1782 un alt act domnesc va marca din nou 
viaţa urbei huşene: Constantin Dimitrie Moruzi întăreşte 
episcopiei Huşilor toată vatra târgului Huşi cu locul ce îl are 
împrejur. Drept urmare, în raportările privitoare la comunitatea 
catolicilor nu peste mult timp vom întâlni şi consecinţele. În 
1789 prefectul Rocchi a trimis la Congregaţia De Propaganda 
Fide o scurtă relatare despre starea misiunii, din care aflăm că 
în parohia Huşi erau 400 de credincioşi. Din aceeaşi sursă aflăm 
că la Huşi: deja de mult timp „puţini misionari putuseră să 
trăiască în pace” cu episcopul local, după cum va scrie Rocchi 
în 1791 42). La aceea vreme bisericuţa din oraş închinată Sfintei 
Cruci ajunsese într-un stadiu avansat de degradare, catolicii 
solicitând episcopului Veniamin Costache (la Huşi 1792-1796) 
aprobarea refacerii. Acesta s-a opus, apreciind că pentru cei 
câţiva catolici din oraş nu se justifică lucrarea, fiind suficientă 
biserica din Corni. În vara anului 1796 (în Istoria Huşilor 1797) 
un incendiu puternic care a afectat o mare parte din târg, a 
distrus din temelii şi capela. De această dată episcopul 
Gherasim Barbovschi-Clipa (1796 -1803) a avut aceeaşi poziţie 
respingătoare, cu toate intervenţiile repetate ale Prefecturii 
Misiunii. Situaţia va trena de altfel foarte mulţi ani. La 5 august 
1811 Mitropolitul Gavriil Bănulescu Bodoni îi cerea lui Meletie 
Episcop al Huşului să-i comunice care au fost cauzele că fostul 
Episcop Veniamin Costache nu le-a dat voie catolicilor din 
târgul Huşi să-şi construiască biserică 43). La 12 septembrie 
1820 Meletie, Episcopul Huşului îi răspunde Mitropolitului 
Moldovei în legătură cu documentele referitoare la capela 
catolică din Huşi: 

Preosfinţite Stăpâne 

      După pornire(a) de aici a feciorului înadins venit cu cartea 
Preosfinţiilor voastre pentru capela catolicească ce s-a aflat în 
acest târg, aducându-mi aminte că de oareşcare scrisori şi 
căutându-s(e) mai cu dinadinsul prin hârtii, am găsit numai pe 
acestea ce le trimit, din care vă ve-ţi pliforisi Priaosfinţia 
Voastră, atât din cea domnească de oprire, ce se hotărăşte ca 
nici morţii să nu şi-i mai îngroape, nici vreo bina pe acel loc să 
nu se mai ridice de oricine, cât şi din ce(a) al doile(a) 
întrebătoare a cărui răspuns ce am făcut se vede ca au prins loc, 
de nici atunci nu li s-a slobozit oprire de care erau ţinuţi. 
Acestea şi de acum vor trebui păstrate iarăşi(i) aici de veţi 
socoti. 

   Al preosfinţiilor Voastre   1820 sept(embrie) 12 
Prea plecată slugă 
Meletie Episcop Huş(u)lui 
Subliniind aceste intervenţii, în lucrarea sa Huşii, Constantin 
Chiriţă arată că din disperare: Papiştii pentru a nu-şi pierde 
dreptul lor de a-şi face biserică în Huşi,aduceau morţii lor de 
prin alte locuri şi-i înmormântau în cimitirul fostei capele. 
Prefectorul papiştilor de la Iaşi, s-a jeluit de aceasta domnului 
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Moruzi; domnul însă informându-se de adevărata cauză a 
opririi, nu a ţinut în seamă jeluirea.  

În anul 1847 pe Lista imobilelor din Huşi mistuite de incendiu 
se află şi Casă a ţintirimului unguresc, cuprinzând 2 acareturi 
44). Cu siguranţă C. Chiriţă se referă la decedaţii din Corni, 
pentru că până în anul 1806 în cimitirul din oraş s-au îngropat 
toţi catolicii din zonă. Abia din 1806 s-a interzis folosirea 
acestuia şi pentru corneni, pentru care s-a înfiinţat un mic 
cimitir în jurul bisericii lor. Din anul 1880 ambele au fost însă 
închise, pentru toţi catolicii locului înfiinţându-se actualul 
cimitir La doi brazi.  

Deşi era poate de aşteptat ca măcar prin Legea secularizării 
averilor mânăstirești, votată la 17 (SV) /29 decembrie (SN) 
1863, să  poată fi găsită o soluţie, catolicii nu au avut o biserică 
a lor în zona centrală a oraşului până în anul 1931. 

       În aceste condiţii, creşterea numărului de credincioşi ca şi 
amprentele timpului au impus găsirea unor soluţii de 
modernizare pentru bisericile din Corni. O nouă biserică a 
început a fi construită pe actualul amplasament în anul 1805. De 
această dată Episcopia Huşi, proprietara vetrei satului nu s-a 
mai opus. Prin „cisla” familiilor catolice din cele patru sectoare 
ale satului: Cotroceni, Cârţa, Corni Deal şi Corni Vale şi alte 
resurse s-a reuşit să se ridice o biserică din cărămidă acoperită 
cu draniţă, care a fost terminată în anul 1808. În acelaşi an în 
condica de decese a bisericii se regăseşte şi o victimă a 
războiului ruso-turc dintre anii 1806-1812. Potrivit notei în 
limba latină: în ziua 15 Nicolai Sciombanschi din Polonia cu 
gradul de sergent în armata rusă, catolic, a fost îngrijit de 
biserică cu sfintele Taine şi şi-a dat sufletul în Spitalul militar 
din acest oraş Huşi, în vârstă de 26 ani, a cărui corp a fost 
înmormântat de mine parohul N. Longhi.     

       Cu toate valurile de încercări prin care a trecut, Huşul îşi 
continua viaţa sa patriarhală. Într-o descriere din jurnalul 
excursiei botanice făcută în Moldova în anul 1835 de către 
botanistul Iulius Edel şi farmacistul Iosif Szabo, din 
însărcinarea Societăţii de medicină şi istorie naturală din Iaşi, 
aflăm că: Oraşul este de o întindere relativă, însă acoperişurile 
de paie ale caselor îi dau o înfăţişare neplăcută. Numărul 
caselor mai bune este în comparaţie cu acestea cu totul 
neînsemnat… În apropierea oraşului este un sat unguresc, 
Corni, ai cărui locuitori se ocupă cu cultivarea tutunului. 
Aceştia sunt de origine catolică dar nu mai vorbesc limba ţării 
lor.  

       Biserica zidită în 1808 a fost reclădită şi mărită în anul 
1840 de către parohul Antonio de Stefano, cu sprijinul 
credincioşilor şi cu ajutor străin. Se ştie că Legea rurală a fost 
sancționată și promulgată la 14 (SV)/25 august (SN) 1864. În 
aplicarea ei, la 7 iunie 1869 s-a făcut Hotarnica târgului Huşi, 

din care aflăm unele detalii interesante privind comunitatea din 
Corni: Am început cu măsura şi grăniţuirea moşiei orăşenilor 
huşeni despre cotuna Cornii Unguri din comuna Epureni. De la 
două pietre colţu în colţul viei lui Anton Biru, arătată în plan cu 
No1, ce este din de(a)l de bariera despre Corni, din care punct 
măsurându-se spre Nord la împlinirea de 20 stănjini am ajuns 
la o piatră vechi pusă în despărţirea locurilor locuitorilor foşti 
clăcaşi din această cotună despre moşia orăşenilor arătată în 
plan cu No2, din care piatră întorcându-se măsura spre Est, 
trecând piste matca părăului Turbata şi la deal pe costişă, la 
împlinirea de 84 st(ân)j(eni) am ajuns la alte două pietre colţ 
despărţitoriu Moşiei târgului despre locurile locuitorilor, 
arătate în plan No3; de acolo întorcându-se măsura spre Nord 
la împlinirea a 68 st(ân)j(eni) am ajuns la altă piatră vechi 
arătată în plan cu No4; de acolo tot spre Nord şi pe margin(e)a 
drumului din Corni, la împlinirea de 60 st(ân)j(eni), am ajuns 
la două pietre colţ cu No5, ce sânt în marginea drumului şi din 
deal de Biserica Unguriească; din care punct întorcându-se 
măsura spre Est alături cu gardul ogrăzei lui Vasile Bosoiu, la 
împlinirea de 42 stănjini am ajuns la alte două pietre vechi, 
arătate în plan cu No6; din care punct întorcându-se măsura pe 
dosul casei lui Vasile Bosoiu la 57 st(ân)j(eni), am ajuns la 
două pietre arătate în plan cu No7; din care punct întorcându-
se măsura spre Vest şi alături cu gardul numitului la 16 
stânjini, am ajuns la alte două pietre colţ cu No8, puse în 
marginea drumului din deal; din care punct întorcându-se 
măsura în sus spre Nord la împlinirea de 54 st(ân)j(eni), s-a 
pus piatra cu No9, ce este din vale de drumul ce merge prin 
Corni; din care punct măsurându-se spre tot spre Nord la 52 
st(ân)j(eni) am ajuns la o piatră cu No10, ci este iarăşi din vale 
de drum; din care punct măsurându-se spre spre Nord şi din 
vale de drum la 106 stânjeni, am ajuns la alte pietre colţ, 
arătate în plan cu N011, ce desparte moşia târgului de locul 
locuitorilor din Corni; din care punct întorcându-se pe linia 
hotarului spre Est şi la deal la împlinirea de 74 stânjini am 
ajuns la o piatră cu No12, pusă în muchia zării; din care punct 
întorcându-se pe linia hotarului în sus la 20 stânj(eni), am 
ajuns la două pietre cu No13, ce sunt co(a)ste moşiei târgului 
Hussy şi colţ moşiei Epureni, a foştilor clăcaşi, şi de unde la 
acest punct s-a finit grăniţuirea moşiei târgului despre 
locuitorii din Corni. 

       Dintr-un discurs rostit de Mihail Kogălniceanu într-o 
şedinţă de guvern, aflăm şi despre vitejia catolicilor locali: În 
Moldova au fost romano-catolici, moşneni din veacuri, iar 
aceştia, susţinători ai grafiei latine, oameni buni şi patrioţi buni 
au format a treia parte din regimentele teritoriale de la Roman, 
Neamţ şi Huşi pe vremea războiului de la 1877 şi au înălbit cu 
osemintele lor câmpiile Bulgariei 45).  

       În anul 1890 satul Corni figura în comuna Epureni, plasa 
Prut, cu o suprafaţă de 24 ha şi o populaţie de 217 familii cu 
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738 suflete şi 214 contribuabili. Este ştiut că această împărţire 
administrativă a survenit prin Legea 304 pentru comunele 
urbane şi rurale şi înfiinţarea Consiliilor judeţene promunlgată 
la 31 martie 1864 de domnitorul Al. I. Cuza. Aceeaşi împărţire 
administrativă a fost menţinută prin Constituţia din 1923 şi apoi 
prin Legea administrativă din 27 martie 1936. În context, Cornii 
au făcut parte din comuna Epureni până în anii 1926-1927 46).      

       În Dare de seamă asupra higienei, salubrităţii şi serviciului 
sanitar al oraşului Huşi pe anul 1897, şi Radu Chernbach, 
medicul oraşului şi al spitalului comunal ne relevă noi date 
despre urbe şi despre comunitatea catolică. Din cuprins rezultă 
că: Mahalalele foarte întinse cuprind case de bârne, de nuiele şi 
pământ amestecat cu paie şi acoperite cu stuf ce abundă prin 
bălţile din judeţ. Există şi câteva bordeie în ţigănimea din dosul 
Episcopiei, care ar trebui desfiinţate… Huşul are o populaţie de 
14309 suflete, dintre care 8972 ortodocşi, 1750 catolici şi 3587 
evrei. În enumerarea acestora pe naţionalităţi aminteşte şi de  
Români Ungureni de religie catolică, descendenţi ai unei 
colonii de Unguri cari locuiesc mahalalele Cotroceni şi Corni.  

       Ca şi în cazul majorităţii comunităţilor catolice formate 
până la jumătatea sec. al XIX-lea, existenţa comunităţii catolice 
din Huşi este strâns legată de activitatea misionară şi pastorală a 
fraţilor franciscani minori conventuali. Parohia Corni face parte 
din cele 10 încredinţate la 26 iulie 1895 de Sfântul Scaun grijii 
pastorale in perpetuum, Provinciei franciscane „Sfântul Iosif” 
din Moldova. Acest ordin cuprinde două comunităţi: călugării 
angajaţi în activitatea pastorală parohială şi Postulandatul 
franciscan - casa de formarea tinerilor care doresc să urmeze 
idealul de viaţă a Sfântului Francisc. Între anii 1898-1904 
biserica reclădită în 1840 a fost mărită şi consolidată. A fost 
înzestrată cu altar şi amvon din lemn noi şi cu orgă de preotul 
Just. Succesorul său, preotul Felix Rafaelli, a adus în 1927 din 
Germania patru clopote şi un orologiu cu patru cadrane. 
Populaţia catolică din Huşi era în anul 1930 de 3983 de suflete. 
Până în 1932 strada principală din Corni trecea prin faţa 
bisericii. Decizia administraţiei de a schimba traseul acesteia 
prin spatele bisericii a impus găsirea unor soluţii constructive de 
adaptare la noua situaţie. Astfel, în acelaşi an, deasupra celor 
două sacristii s-au construit turnuleţe şi s-a înălţat turnul 
clopotniţă, iar în absidă s-a amplasat un crucifix donat de Iosif 
Olaru. Ideea înălţării clopotniţei s-a dovedit însă a fi 
neinspirată. La cutremurul din 10 noiembrie 1940 acest turn nu 
a rezistat, prăbuşindu-se peste biserică, pe care a avariat-o. Din 
acest motiv biserica a necesitat reparaţii capitale, care din cauza 
războiului s-au prelungit mult, fiind finalizate abia în 1957. 
Restaurarea făcută a trecut cu bine de încercările cutremurului 
din 4 martie 1977, dar cel din 31 august 1986 i-a afectat serios 
structura de rezistenţă. Prin iniţiativa părintelui Iosif Simon în 
1987 şi apoi a parohului Benone Butacu, cu sprijinul generos al 
unor binefăcători şi al administraţiei locale s-a demarat şi pus în 

aplicare un amplu proiect de consolidare, renovare şi decorare, 
concretizat între anii 2009-2012. Lăcaşul închinat Naşterii 
Sfintei Fecioare Maria a fost sfinţit la 4 septembrie 2016, 
devenind un splendid spaţiu sacru spre mulţumirea 
credincioşilor aparţinători dar şi un punct de reculegere şi 
încântare pentru vizitatorii oraşului. De subliniat că până în 
1986 biserica din Corni a fost singura parohie din oraş. Lângă 
biserică există Casa parohială, construită în preajma Primului 
Război Mondial, sub îngrijirea preotului Bernardin Just. Între 
anii 1991-1995 prin strădania părintelui Iosif Simon alături s-a 
ridicat o clădire, destinată iniţial Noviciatului tinerilor îndreptaţi 
spre viaţa monahală şi sfânta Preoţie, din Ordinul Fraţilor 
Minori Conventuali. În prezent clădirea are alte întrebuinţări. 
Tot în Corni Surorile Săracilor „Don Morinello” au edificat 
Centrul de Zi pentru Copii „Preasfânta Inimă a lui Isus” şi 
Centrul pentru Îngrijirea Persoanelor Vârstnice la Domiciliu.                                                                

       Aşa cum am precizat anterior, pentru a participa la Sfânta 
Liturghie, catolicii din oraş au trebuit să meargă de-a lungul 
anilor la biserica din Corni. După Primul Război Mondial, 
pentru a veni în ajutorul copiilor orfani, preotul Ulderic 
Cipolloni a luat iniţiativa de a construi un orfelinat pe locul 
vechii capele şi a cimitirului din oraş. Sfinţirea acestuia a fost 
făcută la 3 octombrie 1921 de către episcopul de Iaşi, 
Alexandru Th. Cisăr. Mai apoi, în apropiere s-au construit şi 
două ateliere, unde orfanii învăţau diverse meserii. Pentru 
susţinerea instituţiei Episcopia Catolică de Iaşi a cumpărat două 
hectare de pământ învecinate cu orfelinatul, iar Primăria Huşi a 
donat alte două hectare la Albiţa. La cutremurul din 1940 
clădirea principală a orfelinatului a fost grav avariată, cu ocazia 
reparaţiilor făcute renunţându-se la etaj. În august 1948 clădirile 
au fost confiscate şi atribuite liceului, pentru activităţi practice. 
Împreună cu terenul aferent acestea au fost recuperate după 
1990 când, dată fiind starea lor, au fost demolate. Pe locul 
respectiv au fost construite actuala casă parohială şi, de către 
surorile franciscane misionare, Centrul de Zi „Sfântul Anton” 
având rol educativ, urmărind în special prevenirea abandonului 
şcolar. 

       Ideea construirii unei biserici în această zonă aparţine 
călugăriţelor „Del Giglio”, care se îngrijeau de orfani. 
Construirea acesteia a început la 9 aprilie 1931, cu fonduri 
subscrise de credincioşi din toată Moldova. Lucrările s-au 
finalizat în anul 1938, biserica fiind sfinţită de episcopul Mihai 
Robu. Din păcate lăcaşul a fost grav deteriorat de cutremurele 
din 1940 şi 1977, după care s-au executat doar reparaţii 
superficiale. Din aceste considerente, după cutremurul din 
august 1986 biserica prezenta un pericol real pentru siguranţa 
credincioşilor. Din mai 1981 credincioşii catolici din oraş au 
fost păstoriţi de preotul Ieronim Budulai. Prin ştiinţa sa de a fi 
duhovnic şi om a pătruns rapid în viaţa comunităţii, devenind 
un nume cunoscut şi respectat. Ca efect al relocării populaţiei 
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catolice prin procesul de industrializare şi a construirii masive 
de blocuri, în anul 1986 filiala „Sfântul Anton” a devenit 
parohie de sine stătătoare. Sarcina găsirii unei soluţii de durată 
pentru existenţa bisericii avariate i-a revenit în aceste condiţii 
primului ei paroh: I. Budulai. Detalii privind consolidarea 
(practic reconstrucţia) se regăsesc în cartea sa de suflet: Huşi 
repere monografice, deci nu insist. Cert este că dincolo de 
funcţia monahală, asigurată în condiţii moderne, prin strădania 
sa lăcaşul a devenit şi punct de atracţie pentru mulţi dintre 
vizitatorii Huşului. Sfinţirea a fost un eveniment deosebit, fiind 
făcută de episcopul Petru Gherghel înconjurat de mulţi preoţi, 
simultan cu conferirea sfântului Mir la 300 de tineri. Părintele 
Budulai a plecat din Huşi exact peste 15 ani de la venire, în mai 
1996.          

       Peste drum de biserica „Sfântul Anton” tot surorile 
franciscane au construit după 1990 Casa rezidenţială „O Rază 
de Soare”, având ca scop asistenţa şi îngrijirea tinerilor sero-
pozitivi. Prin preocuparea preotului Andrei Ciobănică după anul 
2000 foarte aproape de biserică, pe str. I. L. Caragiale, s-a 
construit Casa tineretului - Centrul „Divinei Îndurări”, unde 
tinerii huşeni să se poată aduna şi desfăşura diverse activităţi, 
iar după anii 2010 o mică biserică şi o Grădiniţă de Copii la 
răsărit de oraş, în noul cartier Dric. 

        Înainte de a concluziona, câteva sumare aprecieri de 
ansamblu. Prins în tăvălugul istoriei Huşul a nimerit mereu la 
marginea oportunităţilor de progres. Nu a devenit centru 
administrativ o bună vreme pentru că episcopii nu doreau să 
plătească dări mai mari. Alipirea Basarabiei de către Imperiul 
Țarist în 1812 dă o lovitură puternică nu doar ţării şi Episcopiei 
Huşi - care pierdeau teritorii însemnate, ci şi dezvoltării 
comerţului din zonă, Huşul ieşind de pe axele tradiţionale ale 
acestei îndeletniciri. A avut mai apoi ghinionul ca Gh. 
Gheorghiu-Dej să fie bârlădean. Şi reorganizările administrative 
ulterioare  l-au proiectat tot în zona de aşteptare a momentului 
când, după alte centre de interes, să-i vină şi lui vremea. Un 
perioadă cumva mai prielnică a înregistrat spre finalul aşa-
zisului socialism multilateral dezvoltat, în 1991 înregistrând 
vârful său de salariaţi (13261) şi ca populaţie în 1994, care era 
de 33757 locuitori, din care 6440 catolici: 3159 în Corni şi 3281 
la parohia din oraş. La recensământul din 2011 populaţia 
scăzuse la 26266 locuitori, din care 6218 catolici: 3191 pe 
Corni şi 3027 în parohia „Sfântul Anton”. Cu titlu orientativ, în 
2014 Huşul mai avea doar 5102 salariaţi. Ce se întâmplă astăzi 
aici se pliază perfect pe situaţia din zona de sărăcie lucie, în care 
a decăzut o mare parte a Moldovei.  

Dar cum speranţa se zice că nu moare niciodată…  

       Neîndoilelnic, tot ce am menţionat că s-a întâmplat are ca 
fundament factorul uman. Am subliniat pe parcurs numele 
multor slujitori ai Domnului care au lăsat semne trainice în 

evoluţia comunităţii catolice locale. În lucrarea sa şi părintele 
Budulai trece în revistă multe alte nume, care au contribuit prin 
sacrificiul lor la menţinerea acesteia pe calea dreaptă a 
credinţei. Tuturor, prinosul nostru de recunoştinţă. Mai ales 
astăzi, când această cale se întrepătrunde cu tentaţiile agresive 
ale unei libertăţi interpretate mai curând ca libertinaj.  

Note: 
1) P.P. Panaitescu-Husitismul şi cultura slavonă în Moldova; 
2) Ş e r b a n Papacostea - Ştiri noi cu privire la istoria husitismului în Moldova în timpul 
lui Alexandru cel Bun, 
în « Studii şi cercetări ştiinţifice » (Istorie), Academia Republicii Populare Române, filíala 
Iaşi, X I I I , 1962, nr. 2, p. 2 5 3 - 258, cu un facsímil; 
3) Mihail P. Dan, Cehi, slovaci şi români în veacurile XIII-XVI (Sibiu: 1944), p. 84-88; 
Giurescu, Târguri, p. 249-250; 
4) Ş e r b a n Papacostea- Husitismul în spaţiul românesc; 
5) Pr. Ioan Mărtinaş – Istoria creştinismului la români şi a catolicismului în Moldova, 
Editura Sapienţia, Iaşi 2013; 
6) Anton I. Popescu - op.cit.p. 41;  
7) Vicu Merlan - Contribuţii monografice asupra Depresiunii Huşilor, Editura Lumen 2008; 
8) Pr. Ieronim Budulai - Huşi repere monografice, Editura Presa Bună, Iaşi 2018; 
9) Istoria Huşilor, coordonator Theodor Codreanu, Editura Porto-Franco, Galaţi, 1995;  
10) Idem 5, p. 441; 
11) Idem 7, p 506; 
12) Idem 5, p. 444; 
13) Idem 7-11, p. 506; Cantemir 1986, 275; 
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Bucureşti, 1928, p. 240; 
17) Costin Clit, Condiţiile înfiinţării Episcopiei de Huşi şi jurisdicţia sa până la 1812 în 
Cronica Episcopiei Huşilor, anul II, 1996, p. 393; 
18) Pr. Alois Moraru – prezentare parohia Naşterea Sfintei Fecioare Maria, Lumina 
creştinului, ianuarie 2004, p. 11; 
19) Emil Dumea – Istoria bisericii catolice din Moldova, Iaşi, 2005, p. 60; 
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36) Vasile Săghinescu, Geografia judeţului Fălciu, în C. Clit, M. Rotariu, Studii şi articole 
privind istoria oraşului Huşi, Ed. Sfera, Bârlad, 2009, p. 18; 
37) Gh. Ghibănescu, Originea Huşilor. Studii istorice în în C. Clit, M. Rotariu, Studii şi 
articole privind istoria oraşului Huşi, Ed. Sfera, Bârlad, 2009, p. 59; 
38) Călători străini despre Ţările Române, vol. VI, îngrijit de M. M. Alexandrescu-Dersca 
Bulgaru, 1976, p. 505;  
39) Idem 19, p. 95-96; 
40) Idem 19, p. 103; 
41) D.A.N.I.C., F.E.H. LXXI/35, publ. și de Melchisedec Ştefănescu în Chronica Huşilor, 
p. 329-331; 
42) Idem 19, p. 108; 
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Serviciile de informații românești în 
timpul Primului Război Mondial

 

Tiberiu TĂNASĂ

Prima mare conflagrație mondială a fost, în faza sa 
inițială, un război caracterizat de cinci conflicte geopolitice: 
între Anglia și Germania pentru supremația maritimă, între 
Franța și Germania pentru hegemonie în Europa Centrală
Occidentală, între Italia și Austria pentru Adriatica și 
Balcanii de Nord, între Austria și Rusia pentru Peninsula 
Balcanică, între Rusia și Turcia pentru strâmtorile de acces 
în Marea Mediterană.  

e deschidea astfel în istoria contemporană nu numai un 
de războaie – ceea ce i-a făcut pe unii istorici să 
denumească secolul XX nu ca un secol al violen

războaielor și al masacrelor –, ci și o adevărată „epocă de aur” a 
spionajului și contraspionajului ce avea să demonstreze că 
superioritatea militară pe câmpul de luptă nu era suficientă 
pentru obținerea deciziei finale. Mai era nevoie 
superioritate pe frontul secret, în acțiunile de spionaj, 
contraspionaj, diversiune, influență, propagandă, 
contrapropagandă etc., adică în acele domenii în care sunt 
angrenate de regulă serviciile și organizațiile secrete de 
informații1. 

Tratate care se anulau reciproc   

La 14 august 1916 s-a încheiat tratatul secret2 
forma unei convenții politice și militare) între România, Rusia, 
Franța, Anglia și Italia, prin care Antanta garanta integritatea 
României pe toată întinderea teritoriilor sale de atunci. România 
se obliga, în schimb, să declare război Austro
înceteze orice legături cu dușmanii Antantei. Această coaliție 
politico-militară recunoștea României dreptul de unire a 
teritoriilor locuite de românii din Austro-Ungaria. Alia
obligau să nu încheie pace decât în unire și în același timp, iar 
prin tratatul de pace teritoriile respective să fie recunoscute 
României. De asemenea, României i se garantau acelea
drepturi ca și Puterilor Antantei la preliminariile 
pace. Antanta se obliga să păstreze secretul Tratatului până la 
închiderea păcii generale3.  

Dar, la 11 august 1916, deci cu trei zile înainte de semnarea 
Tratatului cu Antanta, se încheiase un acord ruso
prin care Franța și Rusia se angajau în secret ca, în spatele 
României, să se înțeleagă asupra deciziilor pe care le vor lua la 
conferința păcii (neadmiterea statului român la viitoarele 
negocieri de pace cu titlu egal al principalelor puteri ale 
Antantei, întinderea teritorială ce va fi atribuită României 
alte măsuri) care de fapt anulau esența angajamentelor și a 
spiritului tratatului ce s-a semnat la 14 august 1916

Diplomația secretă a făcut ca România să încheie tratate care în 
esență se anulau reciproc, iar condițiile angajării în opera
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Tiberiu TĂNASĂ 

ție mondială a fost, în faza sa 
, un război caracterizat de cinci conflicte geopolitice: 

și Germania pentru supremația maritimă, între 
ța și Germania pentru hegemonie în Europa Centrală-
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și organizațiile secrete de 

 de alianță (sub 
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ritoriilor sale de atunci. România 

se obliga, în schimb, să declare război Austro-Ungariei și să 
șmanii Antantei. Această coaliție 

ștea României dreptul de unire a 
Ungaria. Aliații se 

și în același timp, iar 
prin tratatul de pace teritoriile respective să fie recunoscute 
României. De asemenea, României i se garantau aceleași 

iile și tratativele de 
pace. Antanta se obliga să păstreze secretul Tratatului până la 

Dar, la 11 august 1916, deci cu trei zile înainte de semnarea 
se încheiase un acord ruso-francez, 

se angajau în secret ca, în spatele 
țeleagă asupra deciziilor pe care le vor lua la 

ța păcii (neadmiterea statului român la viitoarele 
negocieri de pace cu titlu egal al principalelor puteri ale 

ială ce va fi atribuită României și 
ța angajamentelor și a 

a semnat la 14 august 19164.  

ția secretă a făcut ca România să încheie tratate care în 
ile angajării în operațiunile 

militare, suveranitatea și integritatea național
într-un grav pericol, deoarece a lipsit acea institu
prevenire, adică serviciul secret, care să fie cu un pas înaintea 
diplomației. 

Acest lucru a reprezentat un mare pericol, pentru integritatea 
suveranitatea României, datorat lipsei unor informa
valoare strategică pentru factorii de decizie politică 
În esență, a fost marea deficiență cu care s
într-un fel sau altul, mai toate serviciile de informa
militare înainte de începerea Primului Război Mondial

În timpul primei conflagrații a secolului XX din structurile 
informative ale statului român făceau parte structurile 
informative din Ministerul de Interne 
Statului, Serviciul de Informații și Siguranță al Deltei,
Informativă a Ministerului Apărării Na
Informații al Armatei, dar și alte structuri informative:
Militară Secretă din Transilvania, 
Știrilor6 și Biroul de cercetări informative de pe lângă 
Ministerul Justiției7. De asemenea, au existat structuri de 
cooperare apărute din necesitățile desfășurării războiului, cum 
au fost Serviciul de Informații și Contrainformații româ
rus și o structură care colabora cu experții francezi din cadrul 
Misiunii speciale condus de Henri Berthelot (foto sus)

Structuri informative ale Ministerului de Interne 

Primele structuri cu atribuții informative și contrainformative ci 
vile din țara noastră au fost create în structura Ministerului de 
Interne, astfel: prin Legea pentru organizarea Serviciului 
Administrației Centrale a Ministerului de Interne, la 19 aprilie 
1892 s-a înființat Biroul Siguranței Generale
atribuții în domeniul culegerii de informa
creată Direcția Administrației Generale a Personalului, 
Poliției și Statisticii9, o structură de informa
țară în centrele mai importante, condusă de Iancu Panaitescu 
director în Direcția Generală a Poliției și Siguranței, ulterior 
desființată și asimilată de Siguranța Generală a Statului

O nouă reorganizare a structurilor informative de siguran
produs în baza Legii pentru organizarea Ministerului de Interne 
din 20 iunie 191310, conform căreia în cadrul Serviciilor 
Centrale funcționa Direcția Poliției și Siguranței Generale
timpul primei conflagrații mondiale (1914
acestor reorganizări în Ministerul de Interne, s
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acestor reorganizări în Ministerul de Interne, s-au constituit ca 
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structuri informative Poliția și Siguranța Generală (director 
Ion Panaitescu - foto), Siguranța Generală a Statului (primul 
director Romulus P. Voinescu), Serviciul de Informații și 
Siguranță al Deltei / Serviciul de Siguranță al Dobrogei 
(Mihail Moruzov).   

Siguranța Generală a Statului  

Siguranța Generală a Statului era condusă de comisarul Iancu 
Panaitescu și integrată Direcțiunii Poliției și Siguranței 
Generale11. Această structură informativă a fost principala 
structură secretă pentru culegerea și valorificarea informațiilor 
cu relevanță pentru asigurarea siguranței statului și a avut în 
compunere două compartimente: Serviciul Secretariatului 
(organ central care aduna și sintetiza fluxul informațional) și 
Brigăzile speciale de siguranță (numite și Servicii speciale de 
siguranță), ca organisme teritoriale cu atribuții informative și de 
contraspionaj12.  

Pentru îndeplinirea misiunilor încredințate, structurile 
informative din siguranță cooperau cu formațiunile de poliție 
din orașe, gări, porturi și punctele de frontieră, precum și cu 
cele ale Jandarmeriei13. Serviciile de siguranță au inițiat acțiuni 
ofensive care au vizat interceptarea documentelor secrete ale 
serviciilor de spionaj străine.  

Eugen Cristescu – director al Serviciului Special de Siguranță 
(până în 1929)14 și apoi Director General al Serviciului Special 
de Informații15 - menționa în lucrarea sa memorialistică faptul 
că „Siguranța Generală a devalizat o serie de curieri 
diplomatici ai statelor din Europa Centrală, ceea ce a adus un 
important material informativ, politic și militar” și s-a reușit 
astfel dejucarea unor acțiuni politico-diplomatice ale Austro-
Ungariei împotriva României16.  

Trebuie menționat că după retragerea în Moldova, Direcția 
Poliției și Siguranței Generale a trecut la înființarea unor 
brigăzi speciale în orașele Roman, Bârlad, Tecuci, Piatra-
Neamț, Vaslui, iar în birourile de siguranță centrale din Iași 
lucrau 73 de agenți care se ocupau cu munca informativă. 
Această activitate era dificilă întrucât se bănuia, ulterior s-a 
confirmat, că numărul suspecților ajunsese deja foarte mare.  

Serviciul de Informații și Siguranță al Deltei / Serviciul de 
Siguranță al Dobrogei  

O altă structură informativă și contrainformativă creată în 1917 
și de care se leagă strâns activitatea lui Mihail Moruzov a fost 
Serviciul de Siguranță al Deltei17. Informațiile privind modul 
în care a fost înființată respectiva structură le aflăm dintr-un 
raport înaintat de Moruzov la 18 iunie 1917 directorului 
Siguranței - I . Panaitescu. În respectivul raport Moruzov scria: 
„Ca rezultat al delegațiunei ce mi-ați dat pentru organizarea și 
conducerea Serviciului [ de] contraspionaj din Delta Dunării 
am onoarea a vă raporta următoarele: în ziua de 14 martie a.c., 
împreună cu personalul ce mi s-a încredințat, am plecat spre 
Deltă”18.  

Denumirea serviciului apare într-un document din 25 
septembrie 1917 drept „Echipa de Siguranță din Delta 
Dunării”19, iar la 31 ianuarie 1918, apare în documente sub 
denumirea „Brigada de Siguranță din Delta Dunării”. După 
armistițiul cu Puterile Centrale se pare că s-a transformat în 
Serviciul de Siguranță al Dobrogei, fiind singura autoritate 
românească de acest gen autorizată să funcționeze în zonă20. 

În realitate, Serviciul de Informații și Siguranță al Deltei era 
o „structură informativă secretă” care lucra tot sub ordinele 
Marelui Cartier General al Armatei române, dar deosebirea 
consta în faptul că era mai bine acoperită, deci cu posibilități de 
risc mai mici, comparativ cu rețelele de rezistență care în marea 
lor majoritate se organizau spontan, din dorința sinceră de a 
contribui la sprijinirea cauzei naționale.  

De altfel Mihail Moruzov refuzase practic să-și asume 
răspunderea reorganizării și conducerii Serviciului de informații 
al armatei pe motiv că „un asemenea aparat nu se poate 
improviza“, dar în schimb a acceptat „să înjghebeze” un aparat 
tehnic pe frontul dobrogean și țărmul Mării Negre, cu sediul la 
Ismail-Sulina. Din punctul de vedere al efectivului acesta era 
puțin numeros, câțiva agenți experimentați - pe care Moruzov 
nu ia destăinuit niciodată -, dar care aveau de partea lor pescari 
lipoveni din Deltă și alți locuitori ce cunoșteau rețelele de 
traficanți sau aveau posibilități mai simple de infiltrare.  

Principala misiune a acestei structuri informative secrete era de 
a penetra în rețelele inamicilor în scop de contracarare a 
acțiunilor de spionaj desfășurate împotriva armatei române. A 
acționat în zona Deltei Dunării întrucât aceasta constituia un 
punct strategic important folosit pentru traficul de informații și 
trecerea clandestină a agenților secreți dintr-o parte în alta a 
frontului.  

 

Dintr-un raport întocmit în 1934 de Moruzov, intitulat Expunere 
asupra serviciilor de informații ale Armatei21, aflăm și cifre de 
bilanț al activității contra-informative a Serviciului de 
informații, care ,,a reușit capturarea a 156 de spioni dintr-un 
total de 178 câți fuseseră trimiși în liniile de apărare ale 
armatei române de Serviciul de informații al armatei germane”. 

Același document mai menționează că „inamicul” n-a reușit să 
distrugă niciun depozit de muniții, de aprovizionare, nici case, 
cum s-au petrecut lucrurile în zona celorlalte fronturi, toc mai 
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datorită vigilenței agenților lui Moruzov. Despre modalitățile 
concrete în care s-au petrecut faptele, raportul întocmit de 
Mihail Moruzov aduce amănunte interesante, împreună cu 
câțiva agenți experimentați, profitând și de împrejurările 
confuze din rândurile armatei ruse, s-a reușit infiltrarea în 
compunerea delegației Armatei Roșii.  

După cum atestă documentul din 1934, „acest Serviciu a adus 
un aport însemnat acțiunii armatei noastre prin aceea că s-au 
putut salva ofițeri, trupe și/demnitari, căzuți în mâinile 
bolșevicilor”, și că „s-au putut dejuca toate acțiunile armatei 
bolșevice și acapara toate depozitele rusești”.  

Serviciul Special de Siguranță va fi desființat în urma 
„afacerii rublelor false”22, din cauza neînțelegerilor personale cu 
șeful Siguranței, Romulus Voinescu (foto), Moruzov fiind 
acuzat de „pactizare cu inamicul, favorizarea contrabandei, 
sustragerea de documente…” deși instanța de judecată îl va 
declara nevinovat23.  

Dovadă că după înființarea Serviciului Secret de Informații24 
– după terminarea războiului – Moruzov va deveni directorul 
acestui serviciu timp de douăzeci de ani.  

Serviciile de informații ale armatei  

Organizarea unui serviciu secret de informații militar în 
România, înainte de Primul Război Mondial a întâmpinat nume 
roase obstacole. După cum atestă studiile și rapoartele întocmite 
încă din anul 1911 de către ofițeri de la Marele Stat Major al 
armatei române, cauzele principale care împiedicau organizarea 
serviciului de informații erau „lipsa fondurilor bănești“ și 
„inexistența unei legi a contraspionajului în timp de pace”. În 
intervalul 1911-1913 s-au depus eforturi pentru a remedia 
aceste neajunsuri.  

Începând cu 31 ianuarie 1913, a intrat în vigoare Legea 
contraspionajului în timp de pace25 și au fost întocmite proiecte 
de organizare a unui nou serviciu de informații, dar fără un 
rezultat practic, așa cum atestă documentele de arhivă, fondurile 
alocate fiind destinate altor întrebuințări. Structura informativă 
a Ministerului Apărării Naționale este atestată atât în lucrările 
memorialistice cât și în documentele de arhivă. 

Astfel, Mihail Moruzov, directorul Serviciului Secret de 
Informații26, menționa că „până la Războiul Balcanic din 
1913, armata noastră n-a dispus de un serviciu de informații 
propriu- zis”. Abia în acel an, când armata română a intrat în 
Bulgaria, s-a izbit de lipsa unui asemenea serviciu „și atunci s-
au luat primele măsuri pentru organizarea acestuia”27.   

Serviciul de informații al armatei române la începutul 
Primului Război Mondial  

La rândul lui, Eugen Cristescu28 – director al Siguranței și 
ulterior al Serviciului Special de Informații - ne oferă 
următoarele detalii în legătură cu serviciul de informații al 
armatei române la începutul Primului Război Mondial: „Marele 

Stat Major, prin Secția a II-a, activa și el un domeniu 
informativ. Pe lângă statele majore ale marilor unități militare 
funcționa câte un birou II, care făcea contrainformații în 
armată și contraspionaj pe teritoriu. Prin ofițeri special 
pregătiți și agenți de frontieră se infiltrau în țările vecine 
elemente informative pentru adunarea materialului ce-i era 
necesar, în special în Ardeal, unde aceștia aveau legătură cu 
patrioții români din acea provincie”29.  

Pentru serviciile de informații românești, mai ales pentru cele 
cu caracter militar, s-au înregistrat în perioada 1914-1916 mari 
carențe și în ceea ce privește măsurile de protecție 
contrainformativă. Bogata literatură istoriografică dedicată 
participării armatei române la Primul Război Mondial a acordat 
spații largi evidențierii stării de spirit profund patriotice a 
majorității românilor. Numai că, după cum au evoluat 
evenimentele, istoria a demonstrat că patriotismul nu a fost 
suficient pentru a ne asigura decizia într-o campanie ce-și 
propunea ca obiectiv strategic realizarea unității național-statale.  

Dimpotrivă, îndrăznim să afirmăm că, în momentul acela, 
avântul patriotic a fost anulat, în cea mai mare parte, de 
vulnerabilitățile în plan contrainformativ, atât al armatei, cât și, 
în general ale societății românești. Afirmația face referire la 
scurgerea se cretelor de stat și militare sau de a căror divulgare 
s-au făcut vinovați chiar unii dintre cei care, prin însăși natura 
profesiei, erau obligați să vegheze cu sfințenie la apărarea și 
protejarea lor.  

Structurile informative implicate în culegerea de date și 
informații subordonate Ministerului Apărării Naționale au fost 
organizate după modelul francez al Secției Statistice, astfel este 
creată în cadrul Marelui Stat Major Secțiunea II, în preajma 
Primului Război Mondial fiind organizată în două diviziuni:  

Divizia I – studierea, analizarea și sintetizarea datelor 
referitoare la armatele puterilor europene și statelor balcanice;  

Divizia a II-a - cu sarcini specifice contraspionajului militar și 
coordonând Serviciul interior – contraspionaj, Serviciul exterior 
- cu rezidenți interni și externi; Serviciul mobil – cu agenți de 
control și de legătură. 

În timpul Primului Război Mondial structurile informative se 
diversifică și funcționează în subordinea Marelui Stat Major - 
Secția a II-a cu Biroul 5 Informații și a Marelui Cartier 
General – Biroul 2 Informații.  

Eforturile ofițerilor români din cadrul M.St.M. de a reorganiza 
Serviciul de Informații al Armatei, sub forma unui Birou 5 
din Secția a II-a M.St.M. au fost pe deplin justificate în 
condițiile în care corupția, neglijențele stupide, traficul de 
influență din „înalta societate”, ușurința condamnabilă cu care 
au fost tratate problemele importante pentru interesul național 
și, nu în ultimul rând, „pălăvrăgeala” au produs adevărate 
ravagii în societatea românească30.  
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Documentele de arhivă confirmă afirmațiile lui Eugen 
Cristescu (foto) despre Biroul 5 din Secția a II-a a Marelui 
Stat Major, care este atestat documentar prin „Proiectul de 
Organizare”31. Documentul intitulat „Proiectul de organizare” 
a fost întocmit probabil în primăvara anului 1916, dar a fost pus 
în aplicare abia după intrarea României în război. Numai că, așa 
cum avea să spună Mihai Moruzov mai târziu, „un astfel de 
serviciu nu se poate improviza”32. Acest lucru explică și 
faptului că Biroul 5 n-a putut avea eficiență în campania din 
toamna anului 1916. 

 

În conformitate cu „Proiectul...”, Biroul 5 trebuia condus de 
către un ofițer superior, cu grad de locotenent-colonel, și de un 
ajutor, cu grad de maior, fiind format din două diviziuni:  

Diviziunea I (Studiul armatelor străine) era compusă din 4 
subdiviziuni: A (Austro-Ungaria), R (Rusia), G.F. (Germania, 
Franța, Italia și Elveția), B (Peninsula Balcanică, Bulgaria, 
Serbia, Grecia, Turcia și Albania).  

Diviziunea a II-a (Serviciul Informațiilor) era condusă de 
subșeful Biroului 5 și se compunea din trei subdiviziuni:  

- Subdiviziunea I (Serviciul interior sau contra-spionajul), 
condusă de către un civil, având principala misiune de „a 
împiedica organizațiile de spionaj străine să acționeze pe 
teritoriul românesc“, „ la nevoie să le intoxice cu știri false“;  

- Subdiviziunea a II-a (Serviciul exterior), formată din agenți 
permanenți și ficși, cu reședința în orașele Odessa, Chișinău, 
Ungheni-Ruși, Sofia, Șumla, Timișoara, Sibiu, Cernăuți, 
Belgrad, Brașov și Rusciuk (Agenții erau recrutați dintre români 
pe baza sentimentelor de naționalitate și puteau să-și creeze la 
rândul lor, agenți, ceea ce însemnă că jucau rolul de rezidenți, 
iar informațiile trebuiau comunicate direct la centru);  

- Subdiviziunea a III-a (Serviciul mobil), care avea în 
componență agenți mobili sau de legătură și curieri de control. 
Agenții mobili făceau legătura cu cei ficși, aducând informații 
sau transmițând ordine. Aceștia trebuiau să cunoască foarte bine 
limba și obiceiurile locuitorilor din țara în care erau trimiși în 
misiune. Curierii de control erau ofițeri din statul major, care se 
deplasau pentru a lua corespondența de la atașații militari și 
pentru a le transmite instrucțiuni. În timpul misiunii era necesar 
să culeagă informații prin observarea directă, în urma cărora 
întocmeau un raport (memoriu). Astfel de misiuni erau 
încredințate o dată pe lună. 

Încercări de adaptare a structurilor informative la situații 
de război  

Intrarea României în război alături de puterile Antantei, 
începând cu data de 14/27 august 1916, marchează în același 
timp începutul unei noi etape în activitatea structurilor 
informative românești cu caracter militar. Trecerea țării de la 
starea de pace la starea de război implica și adaptarea structural- 
organizatorică a serviciilor de informații militare la noua 
situație.  

În conformitate cu înaltul Decret cu nr. 2784 din 27 august 
1916, privind reorganizarea Marelui Stat Major (în partea 
operativă - Marele Cartier General - și partea sedentară - Marele 
Stat Major), s-a produs și o reorganizare a Ser viciului de 
informații militare.  

La Marele Cartier General a funcționat Biroul 2 Informații, ca 
structură specializată în culegerea de informații pentru Secția 
operații, iar la Marele Stat Major (partea sedentară) a fost 
organizat Biroul 5 Informații, însărcinat cu supravegherea 
știrilor, adică cu măsuri contrainformative.  

Eugen Cristescu menționa în Memoriile sale că după începerea 
războiului, în constituirea Marelui Cartier General a intrat o 
puternică Brigadă Specială de Siguranță pentru acțiune 
informativă și apărarea spatelui comandamentelor 
militare33.  

După retragerea în Moldova a armatei române, a unei părți din 
populație, a Parlamentului și a majorității clasei politice, 
inclusiv a Casei Regale, în paralel cu măsurile de reorganizare a 
armatei, s-au întreprins și acțiuni de consolidare în scopul 
eficientizării randamentului în domeniul informațiilor și 
contrainformațiilor.  

Documentul prin care s-a purces la o astfel de acțiune purta 
titlul de Instrucțiuni asupra organizării și schițau „doctrina 
activității de informații militare, precizau rolul și locul 
misiunilor informative, stabileau organizarea Biroului de 
informații de la Marele Cartier General. Alte precizări ale 
instrucțiunilor se refereau la: modul de desfășurare a activității 
informative și a manipulării informații lor; atribuțiile 
personalului îndrituit cu misiuni informative; stabilirea cu mai 
multă exactitate a misiunilor aviației de recunoaștere și a 
modului de executare a cercetării aeriene; coordonarea 
activității agenților secreți”. 

Astfel, la 12 iunie 1918, prin Ordinul de zi nr. 191, semnat de 
generalul Constantin Cristescu - șeful Marelui Stat Major -, se 
reorganiza Secția a IV-a informații, care adapta activitatea în 
domeniu pentru situația de pace, iar la 18 aprilie 1918 prin 
înaltul Decret regal cu nr. 1979, prin modificările și 
completările Legii de organizare a Ministerului de Război, s-a 
procedat la o nouă reorganizare a Serviciilor de informații, cu o 
structură mai completă prin crearea Secției a V-a informații și 
contrainformații34, pusă sub comanda colonelului Constantin 
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Bălcescu, inclusă în Diviziunea a II-a a Marelui Stat Major și 
organizată pe două birouri:  

- Biroul l informații care dispunea de 4 sub-birouri: Studiul 
armatelor din Balcani; Studiul armatelor din Vest; Studiul 
armatelor din Est plus Germania și Austria; Redactarea și 
tipărirea buletinelor de informații periodice, broșuri cu studii fă 
cute asupra armatelor străine și pregătire lunară privind 
cursurile de informații;  

- Biroul 2 contrainformații era structurat doar pe două sub-
birouri: Culegerea și adunarea prin agenți a informațiilor secrete 
din țările străine și Serviciul columbofil; Serviciul de 
contrainformații, contraspionaj, propagandă și cenzură.  

Ulterior la 28 octombrie/10 noiembrie 1918, intervenind a doua 
mobilizare a armatei române s-a trecut la organizarea pentru 
campanie, ocazie cu care s-a creat:  

Secția a II-a (cu un birou de informații și altul de 
contrainformații) pentru „Armata de operațiuni” - subordonat 
Marelui Cartier General,  

Secția a IV-a informații – ( „Partea sedentară”), subordonată 
Marelui Stat Major35. 

Alte structuri informative  

O altă structură informativă care a activat în perioada 
neutralității, atestat documentar doar de un raport întocmit de 
Mihail Moruzov, era formată din ofițeri ai Marelui Stat Major al 
armatei române și agenți ai Siguranței Generale, redus ca 
număr, mijloace logistice și susținere materială.  

O astfel de structură poate fi interpretată și ca o formă de 
cooperare între Ministerul Apărării Naționale și Ministerul 
de Interne, în materie de informații ce priveau strict domeniul 
sistemului apărării și siguranței naționale. Făcând referire într-
un raport la această structură36, Mihail Moruzov afirma că 
rezultatul colaborării în cadrul Biroului Mixt „a fost nul”37. 

Secția militară secretă din Transilvania  

Alte atestări documentare evidențiază că în primele zile ale 
izbucnirii războiului, acțiunile cu caracter informativ, 
organizate în Transilvania de structurile specializate românești, 
au folosit agentura secretă. Agenții fuseseră recrutați din rândul 
numeroșilor români transilvăneni care își manifestaseră 
sentimentele naționale. Ei au pus la dispoziția structurilor 
informative românești, înfruntând mari riscuri, toată priceperea 
pentru culegerea de date și informații necesare planului de 
campanie în ipoteza intrării României în război contra Austro-
Ungariei.  

Cu ajutorul unor astfel de colaboratori patrioți38 s-au creat 
câteva centre informative în Transilvania, Banat și Buco vina. 
Misiunea acestora era de a supraveghea pregătirile militare ale 

Puterilor Centrale în cele mai mici detalii și a teatrului de 
operațiuni în care urmau să acționeze unitățile militare 
românești. Astfel de centre informative au funcționat la Brașov, 
Sibiu, Cluj, Timișoara, Suceava și în alte orașe din Transilvania 
și Bucovina39.  

În luna noiembrie 1918 a început constituirea Gărzilor 
Naționale - organe de ordine și informații ale mișcării naționale 
a românilor, care au avut atribuții în ce privește realizarea 
unității naționale și atribuții informative și contrainformative40.  

Alături de Gărzile Naționale, documentele atestă existența unei 
structuri informative, numită Secția Militară Secretă (SMS) 
care și-a desfășurat activitatea în Transilvania în perioada 
noiembrie 1918 – noiembrie 1919, înființat de Comitetul 
Român Central din Transilvania pentru a contracara activitatea 
dușmănoasă a elementelor diversionist-teroriste ungare41.  

Acest serviciu de informații unic în felul lui și foarte apropiat 
de cerințele moderne ale timpului, avea 31 de membri interni și 
46 externi, fiind organizat pe patru secții: o secție de spionaj și 
informații politice (condusă de medicul Carol I. Sotel), o secție 
militară (condusă de Emilian Savu), o secție de propagandă 
(al cărei șef era inginerul Gheorghe Chelemen) și o secție 
muncitorească (condusă de preotul militar dr. Iuliu Florian).  

Realizări concrete ale Serviciului Militar Secret au fost 
descrise de Aurel Gociman, într-o lucrare intitulată România și 
revizionismul maghiar, apărută în 1934, în care a publicat și 13 
documente (rapoarte)42. Prin conținutul lor, rapoartele atestau că 
„membrii acestei organizații (SMS - n.n.) au dat dovadă de un 
curaj și o disciplină extraordinară, și de numele lor sunt legate 
multe acte de eroism românesc, înainte și după intrarea armatei 
române (în Ardeal – n.n.) dintre care menționăm faptul că au:  

- demontat 16 tunuri ungurești din Cetățuia Clujului cu care 
secuii vroiau să iasă în întâmpinarea armatelor române; 
- demontat 6 tunuri la Dej; 
- cutreierat tranșeele secuiești făcând rapoarte și spionaj;  
- adus documente secrete din Budapesta; 
- reușit să pună mâna pe arhivele profesorului Apathi;  
- scăpat pe mulți români condamnați la moarte în Ungaria;  
- furnizat acte de mare preț pentru interesele românești pentru 
Conferința de pace;  
- prins spioni ungari;  
- confiscat multe milioane de coroane transmise din Budapesta 
ungurilor din Ardeal;  
- înființat gărzi naționale la sare și consilii; 
- constituit linii telegrafice secrete, prinzând ordinele ce s-au dat 
din Ungaria sfaturilor și gărzilor ungurești din Ardeal etc.  

La rugămintea Comandamentului trupelor române din 
Transilvania, această organizație (S.M.S. - n.n.) a funcționat 
până la data de 1 noiembrie 1919, servind cu același eroism 
cauza românească. În paralel cu structurile menționate, în 
timpul Primului Război Mondial au mai avut atribuții 
informative sau de protecție contrainformativă43 Serviciul 
Supravegherii Știrilor, înființat la Palatul Poștei centrale la 5 
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ianuarie 191544 și Biroul de cercetări informative de pe lângă 
Ministerul Justiției45 însărcinat cu instrumentarea cazurilor de 
spionaj/trădare, iar ca structuri de cooperare au funcționat:  

- o structură care colabora cu experții francezi din cadrul 
Misiunii speciale condus de Henri Berthelot46. 

- Serviciul de informații româno–rus constituit pentru 
prevenirea pătrunderii serviciilor secrete ale inamicului în jurul 
unităților militare românești și rusești care, pe lângă realizarea 
cooperării pe linie informativă cu trupele ruse, a desfășurat o 
vastă activitate contrainformativă și de poliție militară în zona 
frontului din Moldova. Serviciul de informații și 
contrainformații româno-rus a avut la început sediul în orașul 
Roman, iar șeful său, a fost Romulus Voinescu.  

Regulamentul Serviciului de Contrainformațiuni Român, în 
colaborare cu Serviciul de Contrainformațiuni Rus, emis de 
Marele Cartier General al armatei române, a stat la baza 
activității Serviciului de informații și contrainformații româno-
rus47. 

Concluzii 

În România, gândirea militară a conștientizat rolul important al 
Serviciului de Informații în cunoașterea inamicului și în buna 
desfășurare a activităților militare. Dar lipsa fondurilor bănești 
sau de turnarea lor spre alte întrebuințări au făcut imposibilă 
organizarea unui serviciu eficient de informații al armatei, astfel 
că declanșarea războiului în luna august 1914 și, ulterior, 
intrarea armatei române în campanie au găsit organismul militar 
și societatea civilă nepregătite în acest domeniu.  

Totuși, grație unei gândiri flexibile, total ancorată la cerințele 
frontului și la interesele naționale, ofițerii români stat-majoriști 
au făcut eforturi pentru crearea unor structuri informative 
adecvate și au apelat la mijloace și metode adecvate pentru 
culegerea informațiilor necesare comandamentelor. Oricum, se 
poate constata că Serviciile de informații românești, dar mai 
ales structurile informative ale armatei române, în ansamblul 
lor, au urmat o evoluție determinată de mersul evenimentelor 
politico-militare interne și internaționale și, implicit de situația 
armatei române, în funcție de necesitățile planurilor de 
campanie sau ordinelor operative.  

Structuri informative românești au încercat de multe ori să se 
completeze reciproc și când au reușit acest lucru s-au obținut 
rezultate importante prin structurile de informații militare și 
civile secrete, atât în timpul armistițiului și păcii, cât și în 
campania contra Ungariei comuniste, într-o perioadă când 
serviciul de informații, oficial, suferea modificări și reorganizări 
la intervale scurte încât este greu să credem că-și putea intra 
rapid în atribuții cu maximă eficiență.  

Mai trebuie remarcat și faptul că în acel timp, România nu 
dispunea în cadrul guvernului sau la nivelul ansamblului 
structurilor de informații de un serviciu de centralizare, 

analiză, evaluare, și valorificare a informațiilor de interes 
pentru apărarea și promovarea intereselor național-statale.  

Aceste activități, atât de specializate și tehniciste dar de mare 
importanță, care intrau de regulă în atribuțiile serviciilor sau 
comunității lor erau lăsate în responsabilitatea membrilor 
guvernului, care la rândul lor se consultau cu primul ministru și 
cu regele, sau difuzau informațiile în stare brută, în cel mai bun 
caz, însoțite uneori de opinii personale48. 

Deci, lipsa de măsuri eficiente în materie de contracarare a 
surselor de insecuritate și multe din vulnerabilitățile societății 
românești din acea perioadă explică în mare măsură reacțiile 
factorilor de decizie ai statului român, sub imperiul stărilor 
emoționale, pentru că Primul Război Mondial a găsit România 
nepregătită la unul din cele mai importante capitole ale 
suprastructurii statale: serviciile de informații. De unde, și 
concluzia valabilă și astăzi că un serviciu de informații, bine 
organizat și specializat, ca să poată furniza informații ce se pot 
valorifica se pregătește din timp și nu se improvizează sub 
presiunea factorilor politici conjuncturali.  
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2. Dar Comandamentul Austro-Ungar deținea o copie a Convenției Militare încheiate de România cu 
Antanta, în august 1916, privitoare la condițiile intrării țării și a armatei române în campanie alături de 
acestea și împotriva Puterilor Centrale. Rezultă de aici, fără sarcasm, că afirmațiile lui Eugen Cristescu și 
Constantin Argetoianu privind buna păstrare a secretului intrării armatei române în război, în august 1916, 
sunt veridice doar în ceea ce-i privește pe oamenii bine informați din România, nu și pe austro-ungari, cf. 
Cristian Troncotă, art. cit., p 155. 
3. România în Primul Război Mondial, vol. I, București, Editura Militară, 1987, p. 125. 
4. Politica externă a României, Dicționar cronologic, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1986, 
p. 162. 
5. Cristian Troncotă, art. cit., p. 159. 
6. Înființat la Palatul Poștei Centrale la 5 ianuarie 1915, cf. Cristian Troncotă, în Studii și Cercetări Socio-
umane nr. 3/1998, p. 97. 
7. Ibidem, p. 98. 
8. Constantin Gheorghe, Miniștri de interne în Parlamentul României, Editura MAI, București 2004, p. 
521. 
9. Structura a funcționat foarte puțin până în 17 martie 1908, cf. Constantin Gheorghe, op. cit. 527. 
10. Cf. M.O. din 21 iunie 1913. 
11. Lazăr Cârjan, Istoria Poliției române de la origini până în 1949, Editura Vestala, București, 2000, p. 
192. 
12. Horia Brestoiu, Vasile Bobocesu, Aspecte privind rolul informațiilor în victoria armatei române în vara 
anului 1917, în Revista Arhivelor nr. 171978, p. 175. 
13. La Inspectoratul General al Jandarmeriei funcționa un birou de analiză și sinteză a informațiilor 
obținute din teritoriu, cf. Cristian Troncotă, Serviciile secrete de informații românești la începutul Primului 
Război Mondial (1914-1916), în Studii și cercetări socio-umane nr. 3/1998., p. 96. 
14. cf. Lionede Ochea, Serviciul Special de Informații al României pe frontul de vest 1940- 1944, p. 118. 
15. Vezi pe larg Cristian Troncotă,, pp. 389- 393. 
16. Într-adevăr, în aprilie 1916, Mihail Moruzov, agent al Siguranței, a reușit să sustragă valiza diplomatică 
a contelui Czernin, ambasadorul Austro-Ungariei la București, care pleca la Viena spre a duce guvernului 
său ultimele informații asupra atitudinilor și intențiilor României. El poseda o valiză cu acte diplomatice și 
bagajele personale. Printre documentele secrete mai importante, fotocopiate cu această ocazie, se află și 
cifrul diplomatic al Ministerului Afacerilor Externe al Austro-Ungariei, fapt ce a dat posibilitatea 
structurilor contrainformative românești să descifreze întreaga corespondență a lui Czernin cu Viena, cf. 
Cristian Troncotă, Rom.....,, Editura Elion, București, 2008, p. 63. 
17. Vezi pe larg capitolul Serviciul Special de Siguranță din Delta Dunării în lucrarea colectivă, Florin 
Pintilie, Nevian Tunăreanu, Ștefan Marițiu, Corneliu Beldiman, Istoria Serviciului Secret de Informații – 
România, 1917-1940, pp. 16-65. 
18. Raport prezentat de Mihail Moruzov lui Iancu Panaitescu, vezi în Florin Pintilie, Nevian Tunăreanu, 
Ștefan Marițiu, Corneliu Beldiman, op.cit., p.133-140. 
19. În cadrul operațiunilor de dezinformare a Comandamentului Puterilor Centrale se va remarca Echipa 
Specială de Siguranță a Deltei Dunării, condusă de Mihail Moruzov, care va colabora cu agenți ce 
cunoșteau limba lipovenilor, unii vorbind și bulgara și germana. Zona a fost împărțită în 3 sectoare – 
Sulina, Vâlcov, Ismail – în ultimul oraș având centrul și Serviciul de Informații al Armatei Ruse prin 
Alexandru Escholtz, fost agent corupător, având sarcina de a provoca dezertarea cadrelor românești la ruși. 
Ulterior, obiectivul activităților informative ale Echipei Speciale a fost concentrat asupra depistării 
elementelor revoluționare, a dezertorilor, a situației agrare și asupra extinderii acțiunilor spionajului bulgar 
și german la nordul Dunării. Se va implica și în Comisia bulgară pentru cumpărarea de cereale din sudul 
Basarabiei (1918), Cf. Colonel dr. Lionede Ochea, Serviciul special de informații al României pe frontul 
de vest 1940- 1944, p. 80-81. 
20. Cristian Troncotă, Mihail Moruzov și frontul secret, Editura Elion, București, 2004, p. 39. 
21. cf. Cristian Troncotă, Mihail Moruzov și frontul secret, p. 215-223. 
22. Prin care s-a împiedicat introducerea în România de către serviciile sovietice a unei mari cantități de 
ruble false, cf. Cristian Troncotă, op. cit., p. 40-41. 
23. Colonel dr. Lionede Ochea, Serviciul special de informații al României pe frontul de vest 1940-1944, 
p. 113. 
24. Cristian Troncotă, op. cit., p. 48-54. 
25. Legea stabilea ca infracțiune transmiterea sub orice formă a informațiilor despre apărarea țării și 
prevedea ca sancțiuni închisoarea corecțională de la 1 la 5 ani sau o amendă de la 500 la 5 000 de lei. Cf. 

istorieistorieistorieistorie    



 

        29292929                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

Monitorul oficial nr. 242, joi , 31 ianuarie /13 februarie 1913, pp. 11225- 11227. 
26. Personalitatea lui Moruzov este deosebit de bine conturară în cartea lui Cristian Troncotă, Mihail 
Moruzov și Serviciul Secret de Informații al Armatei Române., vezi și Cristian Troncotă, Romania si 
Frontul Secret pp. 229-233 precum si Lionede Ochea Serviciul Special de Informa
frontul de vest 1940- 1944, pp. 111-118. 
27. Apud, Cristian Troncotă, art. cit. p. 155. 
28. Numit de Cristian Troncotă, Omul de taină al mareșalului….. (Antonescu), cf. Cristian Troncotă Eugen 
Cristescu…., p. 39-58. 
29. Eugen Cristescu, Organizarea și activitatea Serviciului Special de Informații –
Eugen Cristescu, Asul serviciilor secrete românești – Studiu, memorii, documente, Bucure
Vânturilor, 1995, p. 95. 
30. Cristian Troncotă art. cit., p. 159. 
31. Apud, Cristian Troncotă, Istoria Serviciilor de Informații, fascicola I (1850- 1918), Editura ANI, 
București, 2002, p.43. 
32. Cristian Troncotă, Mihail Moruzov și frontul secret, Editura Elion, București, 2004, p. 36.
33. Apud, Cristian Troncotă, Istoria Serviciilor de Informații, fascicola I (1850- 1918), Editura ANI, 
București, 2002, p. 47. 
34. Cristian Troncotă, România și Frontul Secret,, Editura Elion , București, 2008,, p. 91.
35. Cristian Troncotă, Istoria Serviciilor de Informații, fascicola I (1850-1918), pp. 58
36. Apud, Cristian Troncotă, Istoria Serviciilor de Informații, fascicola I (1850- 1918), Editura ANI, 
București, 2002, p. 45. 
37. Cristian Troncotă, art. cit. p. . 97. 
38. Semnificativă în această privință este scrisoarea adresată la 7 iulie 1915 de Matei C. Cosma ministrului 
de Război român, prin care îi cerea să fie repartizat la Comandamentul trupelor române când acestea vor 
pătrunde în Transilvania „prin locurile cunoscute” și pe care „le indicase” cf Apud, Cristian Troncotă, 
Istoria Serviciilor de Informații, fascicola I (1850- 1918),, Editura ANI, București, 2002, p. 44.
39. Valoroase informații, cu caracter militar despre pregătirile de luptă ale Puterilor Centrale, au cules și 
comandamentelor armatei române prin colaboratorii Centrului Brașov, condus de Spiridon Boite. 
Activitatea acestui centru a fost sprijinită de 200 de colaboratori, cf. . Cristian Troncotă, oc. cit . p. 45.
40. Gheorghe Constantin, op. cit., 534. 
41. Cf . Gheorghe Costantin op. cit., p. 534 
42. Apud, Cristian Trocotă, op.cit., 59-60. 
43. cf. Lionede Ochea Comunitatea de Informații a României Tradiție și Modernitate, Editura Paco, 2005, 
p. 14 . 
44. Cristian Troncotă în Studii și Cercetări Sociumane nr. 3/1998, p. 97. 
45. Ibidem, p. 98. 
46. Misiunea militară franceză condusă de generalul Berthelot avea în componența acestei misiuni: un
major, două birouri de informații, un serviciu telegrafic, un serviciu radiotelegrafic și un număr de avioane 
și aerostații de cercetare, care-și puteau aduce o contribuție importantă în domeniul informațiilor. Numit 
consilier militar al regelui Ferdinand, comandantul nominal al armatei române, Berthelot, instalat la Peri
avea să participe în fiecare dimineață la prezentarea rapoartelor informative asupra operațiilor, luând 
cuvântul și expunându-și cu claritate ideile. Documentele sale înaintate Marelui Cartier General 
evidențiază ideea apărării cu orice mijloace a integrității teritoriului, a independenței românești. De 
asemenea pe lângă șeful Biroului 2 informații din Marele Cartier General a fost numit un consilier francez 
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România, sabotată din interior. Vara 
anului 1940: «Am vrut să luptăm, dar nu 

ne-au lăsat»   

Valeriu A

             În vara anului 1940, România a suferit cele trei mari 
amputări teritoriale – și oamenii politici cu putere de decizie 
au invocat atunci, în acele momente dramatice, deficien
grave în organizarea și dotarea armatei și av
pentru neacceptarea apărării țării.  

oliticienii, comandanții și Casa Regală ignoraseră cu 
bună știință înzestrarea aviației, înlocuiseră pe cei 
capabili cu indivizi necinstiți. Cu toate acestea, situația 

aeronauticii nu era așa de gravă pe cât au prezentat
ca țara să nu intre în luptă.  

Cu toate lipsurile pe care le avea, Aeronautica militară putea să 
riposteze și să producă mari pierderi inamicilor noștri. Avem 
numeroase argumente în acest sens. În primul rând, aviatorii 
noștri erau foarte bine pregătiți – o vor dovedi peste un an, pe 
frontul eliberării Basarabiei și a Bucovinei de Nord. Erau 
aceiași aviatori ca și în anul 1940, poate aveau ceva mai multe 
ore de zbor. Apăruseră noi comandanți cu putere de decizie, de 
care a fost mare nevoie în vara anului 1940. În ceea ce prive

P
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România, sabotată din interior. Vara 
anului 1940: «Am vrut să luptăm, dar nu 

Valeriu AVRAM 

În vara anului 1940, România a suferit cele trei mari 
și oamenii politici cu putere de decizie 

au invocat atunci, în acele momente dramatice, deficiențe 
și dotarea armatei și aviației ca motiv 

ții și Casa Regală ignoraseră cu 
știință înzestrarea aviației, înlocuiseră pe cei 

ți. Cu toate acestea, situația 
pe cât au prezentat-o ei tocmai 

Cu toate lipsurile pe care le avea, Aeronautica militară putea să 
și să producă mari pierderi inamicilor noștri. Avem 

numeroase argumente în acest sens. În primul rând, aviatorii 
o vor dovedi peste un an, pe 

și a Bucovinei de Nord. Erau 
și aviatori ca și în anul 1940, poate aveau ceva mai multe 

ți cu putere de decizie, de 
st mare nevoie în vara anului 1940. În ceea ce privește 

forțele aeriene ale U.R.S.S, se știa destul de bine care era 
dotarea și pregătirea aviației bolșevice. La 9 aprilie 1940, 
Regele Carol al II-lea a avut o convorbire cu ata
Italiei la București, care fusese numit în funcție de curând, 
venind de la Moscova . Iată ce nota Regele Carol al II
urma acestei convorbiri:  

„Am avut cu el o conversație extrem de interesantă. Punctul 
principal ce mi s-a repetat de mai multe ori este că U.R.
duce la noi și mai ales în Basarabia o acțiune de spionaj și de 
propagandă în proporții planetare. Că primejdia cea mare este 
masa enormă a Armatei Roșii. Ei pot mobiliza ușor 12 milioane 
de oameni perfect înarmați. Materialul este bun, «afară de 
aviație care este perimată»”. 

La Consiliul de Coroană din 27 iunie 1940, Regele Carol al II
lea n-a scos un cuvânt despre această informa
Din documentele studiate de noi rezultă că avia
avea în Transnistria și Ucraina câteva sute de 
acestea erau vechi și uzate, mult inferioare față de avioanele din 
dotarea aviației noastre. Şi încă un lucru foarte important: piloții 
sovietici erau slab pregătiți. 

S-a văzut acest aspect în campania din vara anului 1941. Pilo
noștri puteau face față o perioadă de timp aviației sovietice, 
provocându-i pierderi importante. Peste un an, aviatorii no
dotați între timp cu un număr de aproximativ 100 de avioane 
germane de vânătoare Me.109 E, de bombardiere 
vânătoare fabricate la I.A.R. Brașov, cum a fost I.A.R
produce inamicului pierderi importante. Până la Odessa, 
aeronautica română a obținut 600 de victorii aeriene (s
în calcul inclusiv avioanele doborâte de artileria A.A. română).

Aviatorii și artileriștii antiaerieni dovediseră că pot lupta

În ceea ce privește riposta pe care puteam să o dăm aviației 
maghiare, argumentele sunt foarte clare. Avia
dispunea de aproximativ 250-270 de avioane de luptă, mult mai 
demodate decât cele aflate în dotarea 
personalul navigant era lipsit de experien
pentru un război aerian pe un front mare.

Aceasta nu însemna că piloții maghiari nu erau buni, nu aveau 
însă experiență pentru că Ungaria și
târziu. Abia în anul 1938 s-a înființat prima școală militară de 
pilotaj. Diversitatea mare a avioanelor, de tipuri diferite, crea 
probleme de ordin tehnic. Nici infrastructura nu era a
dezvoltată ca în țara noastră, care dispunea de aproximativ 150 
de aerodromuri bine amenajate. 

Aviatorii noștri au primit ordin să nu riposteze la desele 
încălcări ale frontierei de către avioanele maghiare. Totu
august 1940, la ora 12:15, deasupra comunei Săcuieni, aflată la 
sud de Valea lui Mihai, a avut loc o luptă a
bimotor unguresc și un avion românesc de vânătoare Heinkel 
He.112 pilotat de locotenentul Nicolae Polizu. După o luptă 
care a durat circa 10 minute, avionul inamic a fost doborât în 
flăcări. 
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țele aeriene ale U.R.S.S, se știa destul de bine care era 
și pregătirea aviației bolșevice. La 9 aprilie 1940, 

lea a avut o convorbire cu atașatul militar al 
ști, care fusese numit în funcție de curând, 

venind de la Moscova . Iată ce nota Regele Carol al II-lea în 

ție extrem de interesantă. Punctul 
a repetat de mai multe ori este că U.R.S.S 

și mai ales în Basarabia o acțiune de spionaj și de 
ții planetare. Că primejdia cea mare este 

șii. Ei pot mobiliza ușor 12 milioane 
ți. Materialul este bun, «afară de 

La Consiliul de Coroană din 27 iunie 1940, Regele Carol al II-
a scos un cuvânt despre această informație importantă. 

Din documentele studiate de noi rezultă că aviația sovietică 
și Ucraina câteva sute de avioane, dar 

și uzate, mult inferioare față de avioanele din 
ției noastre. Şi încă un lucru foarte important: piloții 

a văzut acest aspect în campania din vara anului 1941. Piloții 
ță o perioadă de timp aviației sovietice, 

i pierderi importante. Peste un an, aviatorii noștri 
ți între timp cu un număr de aproximativ 100 de avioane 

germane de vânătoare Me.109 E, de bombardiere și aparate de 
șov, cum a fost I.A.R-ul 80, vor 

produce inamicului pierderi importante. Până la Odessa, 
ținut 600 de victorii aeriene (s-au luat 

în calcul inclusiv avioanele doborâte de artileria A.A. română). 

antiaerieni dovediseră că pot lupta 

ște riposta pe care puteam să o dăm aviației 
maghiare, argumentele sunt foarte clare. Aviația maghiară 

270 de avioane de luptă, mult mai 
demodate decât cele aflate în dotarea aviației române, 
personalul navigant era lipsit de experiență și nu era pregătit 
pentru un război aerian pe un front mare. 

ții maghiari nu erau buni, nu aveau 
ță pentru că Ungaria și-a creat aviația militară 

țat prima școală militară de 
pilotaj. Diversitatea mare a avioanelor, de tipuri diferite, crea 
probleme de ordin tehnic. Nici infrastructura nu era așa de 

țara noastră, care dispunea de aproximativ 150 

ștri au primit ordin să nu riposteze la desele 
încălcări ale frontierei de către avioanele maghiare. Totuși, la 27 
august 1940, la ora 12:15, deasupra comunei Săcuieni, aflată la 
sud de Valea lui Mihai, a avut loc o luptă aeriană între un avion 

și un avion românesc de vânătoare Heinkel 
He.112 pilotat de locotenentul Nicolae Polizu. După o luptă 
care a durat circa 10 minute, avionul inamic a fost doborât în 
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În ziua următoare, la orele 10:00, un avion
bombardament a atacat aerodromul civil de la Satu Mare, 
aruncând mai multe bombe asupra instalațiilor și pistei de zbor, 
echipajul inamic mitraliind oamenii aflați la munca câmpului. 
Artileria A.A. română a deschis un foc bine reglat 
inamic, grav avariat, a aterizat forțat la Carei și, la contactul cu 
solul, a luat foc. Așadar, aviatorii și artileriștii antiaerieni 
dovediseră că pot lupta împotriva unui inamic agresiv care 
putea fi ținut la respect. 

„Eu și alți aviatori am socotit că țara a fost trădată de 
politicieni”  

Generalul de flotilă aeriană Ion Popescu (Oiță) arăta într
manuscris starea sufletească a piloților noștri în momentul 
interzicerii de către comandanți a luptei împotriva agresorilor 
maghiari și bolșevici. 

„Mobilizarea m-a găsit ca pilot de linie pe cursele externe 
București-Belgrad-Milano. M-am prezentat la Escadrila 75 
Potez din cadrul Grupului 2 Bombardament comandat de către 
căpitanul comandor av. Ion Cristescu (Cuțitaru). Era un om 
foarte blând originar din Brăila, iar porecla de Cu
cine i-o dăduse. Aveam gradul de căpitan și dobândisem o mare 
experiență ca urmare a raidurilor aeriene la care participasem.

Toți piloții și observatorii aerieni din cadrul grupului și din alte 
unități eram hotărâți să luptăm. Dar comandan
minister (M.A.M.), în frunte cu amiralul Păiș, nu au vrut să ne 
luptăm cu ungurii, rușii sau bulgarii. Noi, aviatorii obișnuiți, de 
la eșaloanele de luptă, doream să luptăm pentru apărarea țării și 
salvarea onoarei României.  

Nu ne-au lăsat, deși eram gata să murim pentru țară. Eu și alți 
aviatori am socotit că țara a fost trădată de politicieni, iar 
comandanții noștri din Ministerul Aerului și Marinei le
jocul. Aceasta a fost marea durere a noastră care ne
de-a lungul războiului mondial... aceste răni nu s
niciodată”. 

„Am vrut să luptăm, dar nu ne-au lăsat”  

În lucrarea intitulată Evoluția aeronauticii militare române între 
cele două războaie mondiale, generalul de escadră aeriană av. 
ing. Nicolae Balotescu nota în legătură cu ultimatumul sovietic: 

„Ne-am dus o delegație de aviatori din comandamente și din 
unități operative la Ministerul Aerului și Marinei, la 
Subsecretarul de Stat al Aerului, generalul Achile Diculescu. I
am solicitat, în numele colegilor noștri aviatori, să dea ordin 
aviației să intre în luptă pentru apărarea României Mari. Să 
lupte pentru pământul țării, pentru istorie. Am fost refuzați pe 
motiv că armata nu-i pregătită să facă față unui război pe mai 
multe fronturi, iar aviația nu are dotarea și înzestrarea unei 
acțiuni militare de asemenea amploare.  

Achile Diculescu și alți comandanți ignoraseră cu ani în urmă 
aviația, se opuseseră planurilor de modernizare și furaseră banii 
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În ziua următoare, la orele 10:00, un avion maghiar de 
bombardament a atacat aerodromul civil de la Satu Mare, 

țiilor și pistei de zbor, 
ți la munca câmpului. 

Artileria A.A. română a deschis un foc bine reglat și avionul 
țat la Carei și, la contactul cu 

șadar, aviatorii și artileriștii antiaerieni 
dovediseră că pot lupta împotriva unui inamic agresiv care 

țara a fost trădată de 

ță) arăta într-un 
ților noștri în momentul 

ți a luptei împotriva agresorilor 

a găsit ca pilot de linie pe cursele externe 
am prezentat la Escadrila 75 

Potez din cadrul Grupului 2 Bombardament comandat de către 
țitaru). Era un om 

a, iar porecla de Cuțitaru nu știu 
și dobândisem o mare 

ță ca urmare a raidurilor aeriene la care participasem. 

ți piloții și observatorii aerieni din cadrul grupului și din alte 
uptăm. Dar comandanții noștri din 

ș, nu au vrut să ne 
șii sau bulgarii. Noi, aviatorii obișnuiți, de 

șaloanele de luptă, doream să luptăm pentru apărarea țării și 

și eram gata să murim pentru țară. Eu și alți 
țara a fost trădată de politicieni, iar 

ții noștri din Ministerul Aerului și Marinei le-au făcut 
jocul. Aceasta a fost marea durere a noastră care ne-a urmărit 

a lungul războiului mondial... aceste răni nu s-au închis 

ția aeronauticii militare române între 
, generalul de escadră aeriană av. 

ae Balotescu nota în legătură cu ultimatumul sovietic:  

ție de aviatori din comandamente și din 
ți operative la Ministerul Aerului și Marinei, la 

Subsecretarul de Stat al Aerului, generalul Achile Diculescu. I-
ștri aviatori, să dea ordin 

ției să intre în luptă pentru apărarea României Mari. Să 
țării, pentru istorie. Am fost refuzați pe 

ță unui război pe mai 
și înzestrarea unei 

și alți comandanți ignoraseră cu ani în urmă 
ția, se opuseseră planurilor de modernizare și furaseră banii 

pentru înzestrarea cu avioane din străinătate. Ace
au procedat la fel și la sfârșitul lunii august 1940, cu 
ultimatumul Ungariei... Noi, toți aviatorii din unitățile de luptă 
și comandanții noștri până la flotilă, am vrut să luptăm, dar nu 
ne-au lăsat. Oare de ce au procedat a
trădare?... 

Mai târziu, în anul 1942, când am slujit 
am aflat că germanii nu intrau în război împotriva noastră. Dacă 
nu acceptam aceste ultimatumuri care au sfârtecat 
putea să evite, în mare măsură, vara dra
dacă duceam tratative cu Germania și «moneda» de schimb era 
petrolul de care germanii aveau mare nevoie... Nici aici, la 
externe, nici la serviciile speciale n
pregătiți”. Acest text este un fragment din articolul 
afaceri de corupție în România interbelică”, publicat în numărul 207 al 
revistei Historia. 

 
DEPORTĂRILE, una dintre cele mai 
dureroase pagini din istoria românilor 

basarabeni

          Desfăşurate în masă şi în valuri succesive, d
au constituit una din cele mai dureroase pagini din istoria 
românilor basarabeni. 

ndeplinind funcţii complexe, ca metodă de luptă împotriva 
„duşmanilor poporului”, element
colectivizare a agriculturii, componentă a politic

deznaţionalizare, deportările din Moldova sovietică trebuiau în 
cele din urmă să ducă la depopularea spaţiului dintre Prut şi 
Nistru, la strămutarea populaţiei româneşti din Basarabia în 
regiunile îndepărtate ale U.R.S.S., preponderent în Siberia. 

Deportarea unor popoare de pe teritoriile lor strămoşeşti, în anii 
stalinismului, a fost politică de stat. 

În Basarabia, începutul realizării acestui plan diabolic a fost pus 
de deportarea în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, când zeci de 
mii de persoane au fost smulse din vatra strămoşească şi 
strămutate forţat în Siberia. 

În opinia autorităţilor sovietice, toţi cei care au „colaborat” cu 
administraţia română, aşa-numiţii chiaburi şi comercianţi, erau 
consideraţi drept elemente contrarevoluţionare şi antiso
urmau să fie deportate. 

Operațiunea de deportare a început în noaptea de 12 spre 13 
iunie 1941, la ora 2.30, și a cuprins teritoriile anexate de URSS 
de la România în iunie 1940. 

Urmau să fie ridicate 32 423 de persoane, dintre care 6 250 să 
fie arestate, iar restul 26 173 de persoane 

Î
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pentru înzestrarea cu avioane din străinătate. Acești comandanți 
și la sfârșitul lunii august 1940, cu 

ți aviatorii din unitățile de luptă 
și comandanții noștri până la flotilă, am vrut să luptăm, dar nu 

au lăsat. Oare de ce au procedat așa? Din lașitate sau 

Mai târziu, în anul 1942, când am slujit țara și aviația la Berlin, 
am aflat că germanii nu intrau în război împotriva noastră. Dacă 
nu acceptam aceste ultimatumuri care au sfârtecat țara, România 
putea să evite, în mare măsură, vara dramatică a anului 1940, 

și «moneda» de schimb era 
petrolul de care germanii aveau mare nevoie... Nici aici, la 
externe, nici la serviciile speciale n-am avut oameni bine 

Acest text este un fragment din articolul „S-a furat Aviația! Mari 
”, publicat în numărul 207 al 

DEPORTĂRILE, una dintre cele mai 
pagini din istoria românilor 

basarabeni 

Desfăşurate în masă şi în valuri succesive, deportările 
au constituit una din cele mai dureroase pagini din istoria 

ndeplinind funcţii complexe, ca metodă de luptă împotriva 
„duşmanilor poporului”, element-cheie al planului de 
colectivizare a agriculturii, componentă a politicii de 

deznaţionalizare, deportările din Moldova sovietică trebuiau în 
cele din urmă să ducă la depopularea spaţiului dintre Prut şi 
Nistru, la strămutarea populaţiei româneşti din Basarabia în 
regiunile îndepărtate ale U.R.S.S., preponderent în Siberia.  

eportarea unor popoare de pe teritoriile lor strămoşeşti, în anii 

În Basarabia, începutul realizării acestui plan diabolic a fost pus 
de deportarea în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, când zeci de 

fost smulse din vatra strămoşească şi 

În opinia autorităţilor sovietice, toţi cei care au „colaborat” cu 
numiţii chiaburi şi comercianţi, erau 

consideraţi drept elemente contrarevoluţionare şi antisovietice şi 

țiunea de deportare a început în noaptea de 12 spre 13 
și a cuprins teritoriile anexate de URSS 

Urmau să fie ridicate 32 423 de persoane, dintre care 6 250 să 
arestate, iar restul 26 173 de persoane - deportate. 
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De obicei, o echipă formată din doi-trei militari înarma
lucrător al securității bătea la geamul casei, în plină noapte, 
luând prin surprindere gospodarii. „Într-un sfert de oră să fi
gata!”, acesta era ordinul care li se dădea oamenilor cuprin
spaimă de cele întâmplate, neînțelegând unde merg și de ce.

Deportaților le era permis să ia câte 10 kg de fiecare persoană, 
numai că, de multe ori, tot ce era mai de preț sau mai util în 
bagajele celor deportați le împărțeau între ei cei care i
în miez de noapte. Îndată, erau urcați în camioane sau chiar 
unele sate - în căruțe, fiind duși până la gară. 

În stațiile de cale ferată, membrii fiecărei familii erau separați în 
felul următor: capii de familii într-o parte, tinerii peste 18 ani în 
altă parte, iar femeile cu copii mici și bătrânii - aparte. A urmat 
îmbarcarea în vagoanele de marfă, câte 70-100 persoane, fără 
apă și hrană. Pe vagoane scria: „Tren cu muncitori români care 
au fugit din România, de sub jugul boierilor, ca să vină în raiul 
sovietic. Ieșiți-le în cale cu flori!” sau „Emigran
relatează istoricii. 

Basarabenii au ajuns în gulagurile din Siberia și Kazahstan. În 
total au existat trei valuri de deportări ale 
Basarabia și Bucovina de Nord. 

 
A rezistat 1.267 de zile pe front, apoi a 
mers pe jos de la Cotul Donului până în 

România 
 

 
        Simion Gârlea, EROUL celui de-al Doilea Război 
Mondial, născut în 1918: "Am sărutat pământul când am 
ajuns acasă" 

ăscut odată cu Marea Unire, în 1918, Simion Gârlea nu 
a avut un trai uşor! Nu ţine evidenţa anilor, ci a zilelor, 
iar viaţa sa se rezumă la trei cuvinte: 

RĂZBOI: a înfruntat frig, foamete, tancuri, a petrecut 2.117 zile 
sub arme şi a stat 1.267 pe front… În 1918, pe 1 septembrie, 
într-un mic sat din Basarabia, Răspopeni, se naşte Simion 
Garlea, cel care avea să devină peste ani domnul “România 
Mare. La 18 ani pleacă în armată şi se mai întoarce acasă abia 

N
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trei militari înarmați și un 
ții bătea la geamul casei, în plină noapte, 

un sfert de oră să fiți 
acesta era ordinul care li se dădea oamenilor cuprinși în 

țelegând unde merg și de ce. 

ților le era permis să ia câte 10 kg de fiecare persoană, 
ț sau mai util în 

ți le împărțeau între ei cei care i-au ridicat 
ți în camioane sau chiar - în 

țiile de cale ferată, membrii fiecărei familii erau separați în 
o parte, tinerii peste 18 ani în 

aparte. A urmat 
100 persoane, fără 

și hrană. Pe vagoane scria: „Tren cu muncitori români care 
it din România, de sub jugul boierilor, ca să vină în raiul 

le în cale cu flori!” sau „Emigranți voluntari”, 

și Kazahstan. În 
 populației din 

A rezistat 1.267 de zile pe front, apoi a 
mers pe jos de la Cotul Donului până în 

al Doilea Război 
Mondial, născut în 1918: "Am sărutat pământul când am 

 

ăscut odată cu Marea Unire, în 1918, Simion Gârlea nu 
a avut un trai uşor! Nu ţine evidenţa anilor, ci a zilelor, 
iar viaţa sa se rezumă la trei cuvinte: EROU DE 
a înfruntat frig, foamete, tancuri, a petrecut 2.117 zile 

În 1918, pe 1 septembrie, 
mic sat din Basarabia, Răspopeni, se naşte Simion 

domnul “România 
. La 18 ani pleacă în armată şi se mai întoarce acasă abia 

peste 6. Apoi, „Acasă” îi devine România, pentru că localitatea 
natală a rămas prada de război ruşilor. 

„Pe 28 iunie 1940, ca urmare a presiunii făcute de ruşi în baza 
Pactului Ribbentrop-Molotov Răspopeni, satul în care m
născut, am copilărit şi am învăţat - 
Mare - a rămas departe, peste Prutul deveni
desparte românii de-o parte şi de alta a lui.
am stat acasă a fost între 1 martie şi 1 aprilie 1944. De atunci 
nu mi-am mai văzut casa natală. Dorul încă mă chinuie”
spune cu lacrimi în ochi eroul Simion Gârlea.

A mers pe jos timp de patru luni, de la Cotul Donului până 
în România, a plâns de dorul tatălui trimis în lagărul din 
Siberia, soţia i-a murit în braţe…  

Şi-a văzut prietenii sfârtecaţi pe front, 
de patru luni parcurs pe jos, din 
România, şi-a lăsat familia refugiată în zona Sibiului şi a plecat 
să-şi facă o viaţă în Sud, în Teleorman.
trimis în lagăr în Siberia. I-au murit în braţe o soţie căreia îi 
scrie şi acum poezii de dragoste şi dor, dar şi un fiu. Şi totuşi, 
găseşte mereu puterea de a vorbi despre viaţa sa:

“Familia mea din Basarabia s-a refugiat în România, că pe 
tata l-au arestat în 40. M-am dus pe la fratele meu, în Ardeal, 
apoi, după câteva zile, mi-am luat traista să vin la Vităne
Sâmbătă, 15 noiembrie 1945, am ajuns la Vităne
m-am dus la biserică și de atunci am rămas în Teleorman. M
am căsătorit. Soția mea a decedat acum 18 ani. Vreau să vă 
mai spun un lucru: viața omului e ceva predestinat. Când eram 
în școala primară, învățătoarea ne
”Rugămintea din urmă”. Ea ne-a arătat pe hartă, că sus era 
Basarabia și jos era Dunărea, la Turnu Măgurele. Și mi
rămas în minte această localitate, unde am ajuns să
livretul militar mai târziu”. 

Omul care nu ţine minte ani, ci zile, clipe…

Anul acesta, Simion Gârlea împlineşte 100 de ani şi este
legendă vie a celui de-al Doilea Război Mondial. “
născut pe 1 septembrie 1918, când 
întregit hotarele”, aşa îi place să spună despre el. Acelaşi om 
vorbeşte mereu cu exactitate tot ce a trăit: 
sub arme, a stat 1.267 zile pe front, atât pe cel de
pe cel de Apus și a mers 1.000 de kilometri pe jos
luni, pentru a ajunge acasă.  

A luptat, pe frontul de Est, până l
Stalingrad, Rusia, în una dintre cele mai sângeroase bătălii din 
istoria Armatei Române. Numărul total al pierderilor de vie
umane este estimat la aproximativ 3 milioane.
mai exacte este datorată și refuzului guvernului sovietic de 
atunci de a calcula pierderile din cauza temerilor că sacrificiile 
ar fi părut prea mari și ar fi demobilizat eforturile de război.
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peste 6. Apoi, „Acasă” îi devine România, pentru că localitatea 
 

„Pe 28 iunie 1940, ca urmare a presiunii făcute de ruşi în baza 
Răspopeni, satul în care m-am 

 cu răzeşii lui Ştefan cel 
a rămas departe, peste Prutul devenit hotar, care 

o parte şi de alta a lui. Ultima dată când 
am stat acasă a fost între 1 martie şi 1 aprilie 1944. De atunci 

am mai văzut casa natală. Dorul încă mă chinuie”, o 
spune cu lacrimi în ochi eroul Simion Gârlea. 

jos timp de patru luni, de la Cotul Donului până 
în România, a plâns de dorul tatălui trimis în lagărul din 

a văzut prietenii sfârtecaţi pe front, a supravieţuit drumului 
de patru luni parcurs pe jos, din Cotul Donului până în 

a lăsat familia refugiată în zona Sibiului şi a plecat 
şi facă o viaţă în Sud, în Teleorman. A plâns de dorul tatălui 

au murit în braţe o soţie căreia îi 
scrie şi acum poezii de dragoste şi dor, dar şi un fiu. Şi totuşi, 

mereu puterea de a vorbi despre viaţa sa: 

a refugiat în România, că pe 
am dus pe la fratele meu, în Ardeal, 
am luat traista să vin la Vitănești. 

Sâmbătă, 15 noiembrie 1945, am ajuns la Vitănești. A doua zi 
și de atunci am rămas în Teleorman. M-

at acum 18 ani. Vreau să vă 
ța omului e ceva predestinat. Când eram 

școala primară, învățătoarea ne-a citit o poezie: 
a arătat pe hartă, că sus era 

și jos era Dunărea, la Turnu Măgurele. Și mi-a 
rămas în minte această localitate, unde am ajuns să-mi fac 

Omul care nu ţine minte ani, ci zile, clipe… 

Anul acesta, Simion Gârlea împlineşte 100 de ani şi este o 
al Doilea Război Mondial. “Eu sunt 

născut pe 1 septembrie 1918, când țara românească și-a 
aşa îi place să spună despre el. Acelaşi om 

reu cu exactitate tot ce a trăit: A petrecut 2.117 zile 
sub arme, a stat 1.267 zile pe front, atât pe cel de Răsărit, cât și 

și a mers 1.000 de kilometri pe jos, timp de patru 

A luptat, pe frontul de Est, până la Cotul Donului, lângă 
cele mai sângeroase bătălii din 

Numărul total al pierderilor de vieți 
umane este estimat la aproximativ 3 milioane. Lipsa unor date 

și refuzului guvernului sovietic de 
za temerilor că sacrificiile 

și ar fi demobilizat eforturile de război.  
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La intrarea pe front, a luat în primire arhivă, cifrurile secrete şi 
maşina de descifrat Enigma, iar acest fapt a făcut ca activitatea 
sa să fie una încordată, plină de răspundere.  

Acum, la aceeași vârstă cu Marea Unire, poate spune că a fost 
într-un coșmar real, în care țara noastră a suferit
dezastru militar din istorie.  

”Eu nu țin o evidență a anilor, țin o evidență a zilelor. De 
exemplu, de la nașterea mea și până astăzi, am împl
zile. Am carnete în care am scris în fiecare zi, din 1940. Când 
am plecat pe front, am început să notez în caiet 
fiecare zi. Eu am plecat militar și am ajuns la Constanța, 
miercuri, 22 noiembrie 1940. Am făcut acolo perioada de 
instrucție. Într-o zi de vineri, am auzit la radio că s
Basarabia. Eu sunt basarabean. Toată familia mea a rămas 
acolo, iar eu eram singur. Am întâlnit două fete, Safca 
Ştefănia. Ele au avut o comportare neprețuită, încât, drept să 
vă spun, parcă mi-au șters și lacrimile. Am și acum pozele lor. 
Am plecat pe front, duminică, 6 septembrie 1942. Din 
Constanța, am plecat pe font, în Rusia. Am plecat cu căruțele, 
cu caii. O lună de zile am mers. Am ajuns la Cotul Donului”.

“Am plecat spre românia, pe jos. am ajuns după patru luni şi am 
sărutat pământul” 

Poate una dintre cele mai emoţionante mărturisiri ale eroului 
este cea în care povesteşte cum a călcat din nou pe pământ 
românesc. După luni întregi de mers pe jos, 20 de ostaşi greu 
încercaţi pe front ajung acasă… 

“Pe 10 octombrie, a căzut în liniile noastre un osta
spus că Stalin, în ziua de 18 octombrie 1942, va declan
atac grozav. În ziua aceea, s-au aprins, ca un fulger, toate 
armele, tunurile și o mașină Katiușa, ale rușilor. A fost greu de 
noi. Era iarnă, frig. Sâmbătă, 21 noiembrie, ne
tranșee. Ostașilor din linia întâi li se vedeau doar dinții albi. 
Atunci a început calvarul nostru în Rusia. La sfâr
după lupte grozave, eram într-un sătuc, la doi bătrâni, care 
aveau în grijă un copil mic. Eram trei ostași care stăteam 
acolo. Aveau puțin lapte de la o căpriță și-l puneau pe plită să 
fiarbă. Pâine nu aveau. Luau cartofii, îi spălau bine, coaja o 
tocau și o amestecau cu tărâțe și făceau turtișoare
pe plită. Pe 5 ianuarie 1943, am plecat din sătucul ăla. Ne
grupat vreo 20 de ostași români și am plecat în marșul către 
România. Pe jos. Am mers lunile ianuarie, februarie, martie, iar 
la 30 aprilie am ajuns pe malul Nistrului. Era dumini
Paștele. Când am ajuns, am sărutat pământul”…

Astăzi, face parte din cei cinci români născuţi în 1918 şi care 
încă mai trăiesc…     surse: puterea.ro, liberinteleorman.ro, wikipedia.ro
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luat în primire arhivă, cifrurile secrete şi 
iar acest fapt a făcut ca activitatea 

, poate spune că a fost 
șmar real, în care țara noastră a suferit cel mai mare 

țin o evidență a anilor, țin o evidență a zilelor. De 
șterea mea și până astăzi, am împlinit 35.905 

zile. Am carnete în care am scris în fiecare zi, din 1940. Când 
am plecat pe front, am început să notez în caiet și am scris în 

și am ajuns la Constanța, 
miercuri, 22 noiembrie 1940. Am făcut acolo perioada de 

o zi de vineri, am auzit la radio că s-a cedat 
Basarabia. Eu sunt basarabean. Toată familia mea a rămas 
acolo, iar eu eram singur. Am întâlnit două fete, Safca și 

țuită, încât, drept să 
șters și lacrimile. Am și acum pozele lor. 

Am plecat pe front, duminică, 6 septembrie 1942. Din 
ța, am plecat pe font, în Rusia. Am plecat cu căruțele, 

cu caii. O lună de zile am mers. Am ajuns la Cotul Donului”. 

os. am ajuns după patru luni şi am 

mărturisiri ale eroului 
este cea în care povesteşte cum a călcat din nou pe pământ 
românesc. După luni întregi de mers pe jos, 20 de ostaşi greu 

“Pe 10 octombrie, a căzut în liniile noastre un ostaș și ne-a 
spus că Stalin, în ziua de 18 octombrie 1942, va declanșa un 

au aprins, ca un fulger, toate 
șilor. A fost greu de 

noi. Era iarnă, frig. Sâmbătă, 21 noiembrie, ne-am retras din 
șee. Ostașilor din linia întâi li se vedeau doar dinții albi. 

Atunci a început calvarul nostru în Rusia. La sfârșitul lunii, 
doi bătrâni, care 
și care stăteam 

l puneau pe plită să 
fiarbă. Pâine nu aveau. Luau cartofii, îi spălau bine, coaja o 

și o amestecau cu tărâțe și făceau turtișoare și le coceau 
pe plită. Pe 5 ianuarie 1943, am plecat din sătucul ăla. Ne-am 

și români și am plecat în marșul către 
România. Pe jos. Am mers lunile ianuarie, februarie, martie, iar 
la 30 aprilie am ajuns pe malul Nistrului. Era duminică și era 
ștele. Când am ajuns, am sărutat pământul”… 

Astăzi, face parte din cei cinci români născuţi în 1918 şi care 
: puterea.ro, liberinteleorman.ro, wikipedia.ro 

 

 
23 iunie 1950, Vrancea: Cea mai mare 

revoltă anticomunistă din România. 15.000 
de oameni au luptat împotriva 

colectivizării
 

      În ultimii 30 de ani nu au fost pu
românii au "pactizat" cu regimul comunist sau că 
noastră a fost printre cele mai supuse în fa
roșu de la Răsărit. 

ealitatea a fost cu totul alta, din fericire. Unul din 
numeroasele exemple care demonstrează adevăratele 
sentimente ale românilor față de comunism s

acum 69 de ani, în Vrancea. 

Unul din cele mai eroice momente ale
este trecut în uitare, cu complicitatea institu
să se ocupe cu salvarea și promovarea memoriei recente.

Acum 69 de ani, în Munții Vrancei, avea loc cea mai importantă 
răscoală împotriva colectivizării din Români
supraviețuitor al evenimentelor, domnul Mihai Timaru, a 
povestit în cartea sa, "Memorial din Cotul Carpa
frântură din ceea ce s-a întâmplat în acele zile de chin pentru 
poporul român. 

Atunci, 35 de sate și comune din Vrancea, "de la cas
și până pe malul Siretului" au ridicat armele împotriva 
regimului comunist. 

Revolta a fost condusă de frații Paragină, Ion, Cristea și 
Costică, dar și frații Ionel și Octavian Voinea.

Grupul de rezistență "Paragină" era format din 35 de 
persoane, majoritatea fiind preoți, învățători sau țărani din 
satele Vrancei. Ion Paragină, liderul grupului, era absolvent 
al Facultății de Litere și Filosofie din București. 
dormeau în bordeie săpate în pământ, folosite pentru a scăpa de 
urma Securității.  

Mihai Tinariu, participant activ la evenimente, era fost ofi
Armata Regală, decorat pentru fapte de vitejie de însu
Mareșalul Ion Antonescu.  

 "Ion mă ruga să-i fiu ajutorul lui în calitatea mea de fost ofi
și să mă ocup de armamentul ce-l aveam în dotare 
pe tinerii din grupă cum să folosească 
armamentul. Armamentul pe care-l aveam în dotare: un pistol 
de mână, grenadă și pistol mitralieră", spunea el.

R
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23 iunie 1950, Vrancea: Cea mai mare 
istă din România. 15.000 

de oameni au luptat împotriva 
colectivizării 

 Mihai ȘOMĂNESCU 

În ultimii 30 de ani nu au fost puțini cei care au spus că 
românii au "pactizat" cu regimul comunist sau că țara 
noastră a fost printre cele mai supuse în fața tăvălugului 

ealitatea a fost cu totul alta, din fericire. Unul din 
numeroasele exemple care demonstrează adevăratele 

ță de comunism s-a petrecut 

Unul din cele mai eroice momente ale românilor de după 1945 
este trecut în uitare, cu complicitatea instituțiilor care ar trebui 

și promovarea memoriei recente. 

ții Vrancei, avea loc cea mai importantă 
răscoală împotriva colectivizării din România. Ultimul 

țuitor al evenimentelor, domnul Mihai Timaru, a 
Memorial din Cotul Carpaților", o 

a întâmplat în acele zile de chin pentru 

și comune din Vrancea, "de la cascada Putnei 
și până pe malul Siretului" au ridicat armele împotriva 

ții Paragină, Ion, Cristea și 
și frații Ionel și Octavian Voinea. 

ță "Paragină" era format din 35 de 
ți, învățători sau țărani din 

satele Vrancei. Ion Paragină, liderul grupului, era absolvent 
ții de Litere și Filosofie din București. Aceștia 

dormeau în bordeie săpate în pământ, folosite pentru a scăpa de 

Mihai Tinariu, participant activ la evenimente, era fost ofițer în 
Armata Regală, decorat pentru fapte de vitejie de însuși 

i fiu ajutorul lui în calitatea mea de fost ofițer 
veam în dotare și să-i învăț 

pe tinerii din grupă cum să folosească și să mânuiască 
l aveam în dotare: un pistol 

și pistol mitralieră", spunea el.  
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Un personaj foarte important care s-a alăturat grupului a fo
părintele Filimon Tudosie, părintele stareț de la Mânăstirea 
Brazi. Acesta a fost duhovnicul întregului grup. De altfel, a
cum spune și Mihai Timaru, oamenii erau uniți de "un singur 
ideal: lupta împotriva fiarei roșii de la Răsărit și pentru a
pe Hristos și ființa neamului românesc". 

Declanșarea răscoalei a fost cauzată de faptul că sătenii auziseră 
că autoritățile comuniste doreau să pună mâna pe pe 
"Hrisoavele lui Ștefan cel Mare", prin care domnitorul lăsa 
munții și cămpiile din Țara Vrancei moștenire către feciorii 
vrânceni. Trupe impresionante de securiști și militari au fost 
trimise pentru a-i prinde pe membrii grupului. Astfel, Ion 
paragină, Mihai Timaru au fost încercuiți și arestați. Cristea 
Paragină, Gheorghiță Bălan și colonelul Strâmbei vor declan
răscoala celor peste 30 de sate din Vrancea, iunie 1950.

"Vrâncenii au pus mâna pe coase, topoare și furci și s
năpustit asupra securității, dând foc sediilor și forțelor de miliție 
și securitate. Răsculații aveau armament și muniție t
elevii liceului "Unirea" din Focșani, armamentul și muniția fiind 
trimise cu căruța", spunea Mihai Timaru. 

"In această încleștare pe viață si pe moarte vor cădea mulți 
vrânceni, va muri eroic în luptă Cristea Paragină, Gheorghi
Bălan va fi prins, condamnat la moarte și executat, dar jertfele 
lor vor fi mereu vii în sufletele noastre și ale generațiilor 
viitoare. Au murit familii întregi, au luat calea închisorilor sute 
de vrânceni, dar cea mai mare jertfă a dat-o familia lui Anton 
Paragină. Răscoala a cuprins cel mai mare număr de participan
și a rămas în istorie ca cea mai mare revoltă anticomunistă din 
România (peste 15.000 de oameni)", a rememorat domnul 
Timaru. Forțele de represiune erau conduse de un anume 
General-Maior Nicolae Ceaușescu. 

"În mașina în care circula Nicolae Ceaușescu era legat la spate 
un învățător care se zbătea între viață și moarte", își amintea 
Mihai Timaru. Mihai Timaru a fost condamnat la închisoare pe 
viață, trecând prin infamul proces de-reeducare. A executat 15 
ani de pedeapsă, fiind eliberat în 1964, grație decretului semnat 
de Gheorghiu-Dej, 

 

FOTO: Mihai Timaru 
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a alăturat grupului a fost 
ț de la Mânăstirea 

Brazi. Acesta a fost duhovnicul întregului grup. De altfel, așa 
și Mihai Timaru, oamenii erau uniți de "un singur 

șii de la Răsărit și pentru a-l apăra 

șarea răscoalei a fost cauzată de faptul că sătenii auziseră 
țile comuniste doreau să pună mâna pe pe 

Ștefan cel Mare", prin care domnitorul lăsa 
ștenire către feciorii 
ști și militari au fost 

i prinde pe membrii grupului. Astfel, Ion 
ți și arestați. Cristea 

mbei vor declanșa 
răscoala celor peste 30 de sate din Vrancea, iunie 1950. 

și furci și s-au 
ții, dând foc sediilor și forțelor de miliție 

și securitate. Răsculații aveau armament și muniție trimise de 
șani, armamentul și muniția fiind 

ștare pe viață si pe moarte vor cădea mulți 
vrânceni, va muri eroic în luptă Cristea Paragină, Gheorghiță 

și executat, dar jertfele 
și ale generațiilor 

viitoare. Au murit familii întregi, au luat calea închisorilor sute 
o familia lui Anton 

oala a cuprins cel mai mare număr de participanți 
ltă anticomunistă din 

peste 15.000 de oameni)", a rememorat domnul 
țele de represiune erau conduse de un anume 

șina în care circula Nicolae Ceaușescu era legat la spate 
țător care se zbătea între viață și moarte", își amintea 

Mihai Timaru a fost condamnat la închisoare pe 
reeducare. A executat 15 

ție decretului semnat 

 
Țărani din Vadu Roșca, Vrancea, 

împușcați la 4 decembrie 1957 în timpul 
revoltei țărănești

 
 

        Între 1 şi 4 decembrie 1957, în localitatea vrâncea
Vadu Roşca s-a desfăşurat una dintre cele mai ample 
revolte împotriva procesului de colectivizare forţată din 
România. 

fensiva autorităţilor asupra satului Vadu Roşca s
încheiat cu nouă morţi, cu vârste cuprinse între 14 şi 49 
de ani, zeci de răniţi şi 19 persoane condamnate, care au 

primit pedepse cuprinse între 5 şi 10 ani închisoare corecţională 
pentru delictul de „rebeliune” 

Ion Ionaşcu Arcan, 14 ani 
Dumitru Crăciun, 28 ani 
Stroe Crăciun, 31 ani 
Teodor Crăciun, 49 ani 
Enuţ Cristea, 22 ani 
Aurel Dimofte, 29 ani 
Dumitru Marin, 49 ani 
Marin Mihai, 42 ani 
Dana Radu, 28 ani 
 

 
Destine de luptători anticomunişti: 

„Haiducii Dobrogei“, aromânii care şi
vârsat sângele în numele l

 

         Aromânii din Dobrogea au scris o pagină eroică, dar 
sângeroasă, prin mişcarea de rezistenţă pe care au iniţiat
şi au dus-o împotriva bolşevizării României. Cei care nu au 
fost ucişi pe loc au sfârşit în temniţele comuni
coloniile Canalului Dunăre-Marea Neagră.

upă instaurarea regimului comunist în România, prin 
armistiţiul încheiat la 12 septembrie 1944, la Moscova, 
între România şi Puterile Aliate (Uniunea Sovietică, 

Statele Unite ale Americii şi Regatul Unit
care a permis ocuparea ţării de către Armata Roşie, în toată ţara 
s-au organizat mişcări de rezistenţă anticomunistă, care aveau 
ca scop pregătirea României pentru un eventual război între 
democraţiile occidentale şi URSS.    În terito
şi Marea Neagră, grupările anticomuniste erau conduse de 
Nicolae şi Dumitru Fudulea, în nordul Dobrogei, şi de Gogu 
Puiu, în sud. Lor li s-au adăugat Nicolae Ciolacu, care a condus 
mişcarea din centrul regiunii. Rezistenţa din Dobrogea a
să strângă peste 2.000 de partizani combatanţi şi susţinători 
locali. „Haiducii Dobrogei“, aşa cum s

O
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Țărani din Vadu Roșca, Vrancea, 
la 4 decembrie 1957 în timpul 

țărănești 

Între 1 şi 4 decembrie 1957, în localitatea vrânceană 
a desfăşurat una dintre cele mai ample 

revolte împotriva procesului de colectivizare forţată din 

fensiva autorităţilor asupra satului Vadu Roşca s-a 
încheiat cu nouă morţi, cu vârste cuprinse între 14 şi 49 

şi 19 persoane condamnate, care au 
primit pedepse cuprinse între 5 şi 10 ani închisoare corecţională 

Destine de luptători anticomunişti: 
„Haiducii Dobrogei“, aromânii care şi-au 

vârsat sângele în numele libertăţii 

Mariana IANCU 

Aromânii din Dobrogea au scris o pagină eroică, dar 
sângeroasă, prin mişcarea de rezistenţă pe care au iniţiat-o 

o împotriva bolşevizării României. Cei care nu au 
fost ucişi pe loc au sfârşit în temniţele comuniste şi în 

Marea Neagră. 

upă instaurarea regimului comunist în România, prin 
armistiţiul încheiat la 12 septembrie 1944, la Moscova, 
între România şi Puterile Aliate (Uniunea Sovietică, 

Statele Unite ale Americii şi Regatul Unit al Marii Britanii), 
care a permis ocuparea ţării de către Armata Roşie, în toată ţara 
au organizat mişcări de rezistenţă anticomunistă, care aveau 

ca scop pregătirea României pentru un eventual război între 
În teritoriul dintre Dunăre 

şi Marea Neagră, grupările anticomuniste erau conduse de 
Nicolae şi Dumitru Fudulea, în nordul Dobrogei, şi de Gogu 

au adăugat Nicolae Ciolacu, care a condus 
Rezistenţa din Dobrogea a reuşit 

să strângă peste 2.000 de partizani combatanţi şi susţinători 
locali. „Haiducii Dobrogei“, aşa cum s-au autointitulat, erau 
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echipaţi cu armament şi primeau bani şi alimente de la oameni 
din comunele din care proveneau. În cele din urmă, americanii, 
aşteptaţi de români nu au mai venit, iar oponenţii regimului 
comunist au fost căutaţi şi-n gaură de şarpe, omorâţi pe loc, 
trimişi în coloniile de muncă ale Canalului Dunăre-Marea 
Neagră sau aruncaţi în temniţă. În acea perioadă, se obişnuia ca 
luptatorii anticomunişti să fie fotografiaţi în momentul arestării, 
iar la dosare există şi imagini ale cadavrelor combatanţilor 
anticomunişti. De asemenea, peste timp au rămas imagini din 
locurile unde capii mişcării de rezistenţă anticomunistă se 
ascundeau. O parte din conţinutul dosarelor aflate în arhiva 
Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii au 
fost publicate recent în cadrul proiectului „România 
supravegheată“. 

 

Icoana de sub pământ  

 În 1948, în Tulcea, Nicolae Fudulea şi fratele său, Dumitru, din 
Testemelu (actuala localitate Vasile Alecsandri), au reuşit să 
strângă în jurul lor aromânii nemulţumiţi de sistemul opresiv 
din mai toate localităţile învecinate Stejaru, Beidaud şi 
Ceamurlia de Sus. S-au dotat cu arme şi au luptat cu forţele 
Scurităţii. La scurt timp, au început să fie vânaţi de autorităţi. 
Astfel că, la începutul anilor ‘50, fraţii Fudulea se ascundeau în 
pădurile judeţului Tulcea. 

„O iarnă întreagă, Nicolae şi Dumitru s-au ascuns într-o groapă 
din pădure. Ca să ajungă în ascunătoare, treceau printr-un tunel 
lung de doi metri. Se încălzeau cu o sobă, iar coşul de fum era 
în coroana unui copac, pentru a nu li se descoperi 
ascunzătoarea“, spune Sterică Fudulea, urmaşul celor doi 
membri ai mişcării de rezistenţă.   

 Un cioban a descoperit întâmplător ascunzătoarea lor şi a 
anunţat autorităţile. După mai multe ore de luptă, Dumitru a fost 
răpus de o grenadă. A fost aruncat într-o groapă comună. 
Nicolae a fost ucis de Securitate, însă nimeni nu ştie cum. Pe 
certificatul lui de deces este trecută doar o dată: 28 martie 1952. 
După prinderea lor, Securitatea a făcut fotografii la 
ascunzătoare, la obiectele din grotă. Din pozele făcute atunci se 
poate observa în încăpere o turtă de mămăligă, o sticlă, un 
ciubăr din lemn, dar şi o puşcă. Foarte credincioşi, fraţii 
Fudulea şi-au adus în adăpostul de sub pământ o icoană,   pe 
care au pus-o pe perete şi o candelă, care le dădea lumină şi 
căldură 

Gheorghe Masaca, din Tulcea, rămâne, la rândul său, o figură 
marcantă a mişcării de rezistenţă din Dobrogea. Conform fişei 

sale de la Securitate, el era român de naţionalitate macedo-
român şi de religie ortodox. „Nu ştie carte“, este menţiunea la 
studii, dar vorbea greacă, turcă şi bulgară.    Masaca era acuzat 
de faptul că, în luna decembrie a anului 1948, i-a adus în 
locuinţa sa pe fugarii Nicolae şi Dumitru Fudulea, unde au ţinut 
o şedinţă, la care au mai participat şi alţi membri ai mişcării. La 
plecare, le-a dat provizii de drum. Doi ani mai târziu, în 
decembrie 1950 l-a ajutat pe unul dintre fraţii Fudulea cu suma 
de 1.000 de lei. Ulterior, a participat la mai multe întâlniri ale 
liderilor mişcării de rezistenţă, inclusiv în casa ginerelui său 
Gheorghe Sponte.   

 În luna mai 1952, el a fost ridicat de pe stradă, împreună cu 
ginerele său Gheorghe Sponte. Fiica lui Gheorghe Masaca, 
Maria Chiţu (86 de ani) îşi aminteşte perfect momentul. 
Locuiau în Hagilar, acum localitatea Lăstuni. „Era dimineaţă, pe 
la ora 10.00, în luna mai. Tatăl meu mergea la ginerele lui. I-au 
luat din drum şi i-au băgat într-o maşină“, spune bătrâna. Nouă 
ani n-au mai ştiu nimic de el, pentru ca, într-o zi, omul să apară 
la poartă. „De-abia vorbea, era slab şi foarte îmbătrânit. Nu ştim 
unde a fost ţinut. Multă vreme nu a vorbit nimic despre ceea ce i 
s-a întâmplat, apoi am aflat că a fost bătut groaznic şi a fost 
ţinut într-un loc unde nu se auzeau unul cu altul“, povesteşte 
Maria Chiţu. Femeia mai avea cinci fraţi. Cât timp tatăl său a 
fost la închisoare, mama sa, singură, a reuşit să căsătorească 
câţiva dintre ei. „«Cum ai reuşit să le faci nuntă?», o tot întreba 
pe mama...“, spune femeia. Nu doar tatăl său fusese luat în 
închisoare. Mama ei a rămas pe drumuri după ce autorităţile au 
izgonit-o din casă, aceasta fiind confiscată. Dar femeia, cu 
ajutorul rudelor, a reuşit să-şi ridice altă locuinţă. 

Gheorghe Masaca a mai trăit încă 15 ani şi a murit la vârsta de 
77 de ani. Ginerele său, Gheorghe Sponte, nu a mai ieşit viu din 
închisoare. Securitatea i-a urmărit, însă, mult timp pe cei 
eliberaţi şi pe urmaşii lor, până în anul 1989. Gheorghe 
Fudulea, fusese avertiat de Securitate în anul 1979 asupra 
faptului că îşi îndoctrina nepoţii cu fapte săvârşite de către fraţii 
săi în luptele cu organele de Securitate, iar aceştia, fiind elevi la 
liceul „Spiru Haret“ din Tulcea, au purtat discuţii cu elevii 
despre cele povestite de bunicul lor. Menţiunea apare în dosarul 
de securitate al lui Gheorghe Fudulea, într-un raport întocmit de 
şeful postului de miliţie plt.adj. Ion Munteanu.  Relaţiile dintre 
membrii comunităţii de aromâni au dăinuit peste timp, astfel că 
nepoata Mariei Chiţu, Mihaela, s-a căsătorit după mai mulţi ani 
cu strănepotul fraţilor Fudulea, Sterică. Cei doi au împreună doi 
băieţi.  

  Opinci şi cojoace, ajutor pentru fugari 

 În arhiva CNSAS se află mai multe fişe ale membrilor mişcării 
de rezistenţă din Dobrogea. Costea Ioncu, poreclit Comboru, 
era un plugar, cu patru clase primare, însă, pentru că deţinea 
cinci hectare de teren arabil, un cal şi 15 oi, la originea socială 
este trecut ca fiind chiabur. Din fişa personală aflăm că în 
februarie 1950 a luat legătura cu fugarii Nicolae Fudulea şi 
Grasu Stere, participând la toate întâlnirile acestora, care se 
ţineau în satul Panduru. El i-a ajutat pe membrii mişcării de 
rezistenţă cu suma de 1.000 de lei şi o pereche de opinci, iar 
ulterior a mai reuşit să strângă suma de 6.000 de lei pe care a 

isisisistorietorietorietorie    
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dat-o fugarilor, dar şi un cojoc. Iancu Manafu, poreclit Nirlu, 
plugar, intră şi el în vizorul Securităţii după ce devine membru 
al „bandelor subversive teroriste“ din Dobrogea.
1948 a luat legătura cu Garofil Dimciu, care formează în 
comună un grup de luptatori, majoritatea foşti legionari, ce avea 
ca scop răsturnarea regimului şi a participat la câteva şedinţe. 
Un an mai târiu, a luat legătura cu Gogu Puiu, dar şi cu fraţii 
Fudulea, pe care i-a ajutat cu suma de 1.000 de lei. Constantin 
Cioti, cu două clase primare, de profesie plugar, care deţinea 
patru hectare teren arabil, intră, la rândul lui, în mişcarea de 
rezistenţă, după ce participă la o şedinţă în casa socrului său, 
Pancu Hristu, unde erau prezenţi fugarii Stere Hapa, Iancu 
Ghiuvea, Iancu Beca şi Nicolae Haşoti.  În cadrul şedinţelor ei 
erau învăţaţi cum să se organizeze în lupta împotriva 
regimului.   

 

Alina Mungiu Pippidi: Degeaba 
alegeri! Serviciile secrete conduc România

 

       Alina Mungiu-Pippidi este de părere că după căderea 
lui Liviu Dragnea și menținerea la guvernare a PSD devine 
mai clar ca niciodată că principala problemă a democra
românești este intervenția serviciilor secrete în politică

olitologul Alina Mungiu-Pippidi a subliniat, la B1
rolul mare pe care îl au serviciile secrete în guvernarea 
României, depășind cu mult mandatul lor constitu

consideră că tot aceste instituții vor face jocurile în
prezidențiale. 

”Generalii vor avea alegerile prezidențiale în mână. Ei vor 
hotărî dacă îl lasă numai pe Iohannis sau îi arată pisica cum o 
fac de săptămâni întregi. Și îi spun, uite Cioloș, uite Kovesi, 
uite Barna. Nu ești chiar așa de liniștit cum îți poți imagina”, a 
declarat Alina Mungiu-Pippidi, în emisiunea ”Dosar de 
Politician” de pe B1TV. 

Analistul politic a mai spus că Iohannis a profitat mult în zona 
politică de pe urma serviciilor, mai ales a SIE; care a ajutat 
extern la discreditarea PSD, dar s-a făcut de râs sus
Plahotniuc în Republica Moldova, împotriva părerilor UE, SUA 
și Rusiei. 

Pippidi a mai explicat că serviciile secrete au dorit să
demonstreze lui Iohannis puterea pe care o au încă de la 
începutul mandatului său, odată cu dosarul penal deschis 
consilierului prezidențial pentru securitatea națională George 
Scutaru. Scutaru a fost achitat după patru ani 
acuzațiile de spălare de bani prin primire de foloase necuvenite 
de la firme din Buzău pentru campania electorală a PNL.

P
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, poreclit Nirlu, 
plugar, intră şi el în vizorul Securităţii după ce devine membru 
al „bandelor subversive teroriste“ din Dobrogea. În vara anului 
1948 a luat legătura cu Garofil Dimciu, care formează în 
comună un grup de luptatori, majoritatea foşti legionari, ce avea 
ca scop răsturnarea regimului şi a participat la câteva şedinţe. 
Un an mai târiu, a luat legătura cu Gogu Puiu, dar şi cu fraţii 

a ajutat cu suma de 1.000 de lei. Constantin 
Cioti, cu două clase primare, de profesie plugar, care deţinea 
patru hectare teren arabil, intră, la rândul lui, în mişcarea de 
rezistenţă, după ce participă la o şedinţă în casa socrului său, 

cu Hristu, unde erau prezenţi fugarii Stere Hapa, Iancu 
În cadrul şedinţelor ei 

erau învăţaţi cum să se organizeze în lupta împotriva 

Degeaba ținem 
nduc România 

Pippidi este de părere că după căderea 
și menținerea la guvernare a PSD devine 

mai clar ca niciodată că principala problemă a democrației 
ști este intervenția serviciilor secrete în politică. 

Pippidi a subliniat, la B1 TV, 
rolul mare pe care îl au serviciile secrete în guvernarea 

mandatul lor constituțional și 
vor face jocurile în alegerile 

țiale în mână. Ei vor 
hotărî dacă îl lasă numai pe Iohannis sau îi arată pisica cum o 

Și îi spun, uite Cioloș, uite Kovesi, 
ști chiar așa de liniștit cum îți poți imagina”, a 

Pippidi, în emisiunea ”Dosar de 

Analistul politic a mai spus că Iohannis a profitat mult în zona 
politică de pe urma serviciilor, mai ales a SIE; care a ajutat 

a făcut de râs susținîndu-l pe 
Plahotniuc în Republica Moldova, împotriva părerilor UE, SUA 

Pippidi a mai explicat că serviciile secrete au dorit să-i 
lui Iohannis puterea pe care o au încă de la 

începutul mandatului său, odată cu dosarul penal deschis 
țial pentru securitatea națională George 

Scutaru. Scutaru a fost achitat după patru ani și jumătate de 
țiile de spălare de bani prin primire de foloase necuvenite 

de la firme din Buzău pentru campania electorală a PNL. 

Achitarea finală a lui Scutaru survenit în urmă cu cîteva zile 
nimeni nu a mai discutat despre ea. Nu a fost nimeni sanc
la servicii că au permis să fie numit un consilier pe securitate 
națională deși avea dosar la DNA; și nici procurorilor nu li s
făcut vreo observație că de ce au urmărit un om nevinovat. 
Întregul caz arată cum e manipulată justi
pentru a decide cine ocupă sau nu ocupă o anumită pozi
stat. 

Alina Mungiu-Pippidi.a mai declarat că SRI si STS au ajuns în 
situația în care uzurpă rolurile Fiscului, Cur
DLAF, BEC pentru că au exclusivitatea bazelor de date 
privitoare la alegeri, impozite, evidența populației și în curînd și 
a cererilor de trasplant. 

”E un motiv pentru care acest instituții au rămas nedezvo
capacitatea și funcțiilor lor au trecut la servicii, care ar trebui să 
aibă alt rol, și care folosesc cinci la sută informație să dea la 
procurori, iar restul să controleze lumea prin 
Pippidi, care mai menționează că și alte servicii,
serviciul de informați al Armatei sunt prea amestecate în 
politică. 

”SRI va monitoriza de aici înainte prin SII Analytics 
operatorii economici privați și pe cei de stat printr
date care nu va fi publică, adică împăr
cum au lucrat la DNA, ei hotărăsc pe care î
nici cît de selectivă e informația pe care o primește, că sunt 
protejați de Legea Siguranței Naționale din 1991, aceeași prin 
care au dreptul la afaceri și de aceea în fiecare să
firmele lor cîștigă mari contracte de stat”, a declarat Pippidi.

”Nimeni dintre candidații la prezidențiale nu vorbește de 
schimbarea acestei legi, ca să nu mai avem pe viitor cazuri ca 
Ghiță sau Plahotniuc, spune ea. Numai valuri de fum cu reforma
Constituției, emise tot de ei, ca să creeze o țintă eronată, 
pierdere de vreme pentru poporul care nu pricepe cît e de greu 
să schimbi Constituția, și ce puțin folos ar aduce față de alte 
reforme mai simple”, a mai spus analistul politic.

Alina Mungiu-Pippidi a mai declarat că nici Plahotniuc, nici 
Ghiță nu vor avea procese pe față, scopul fiind ca ei să nu 
ajungă să povestească public cum func
pioni au fost. De asemenea, avînd în vedere ce semnale 
favorabile a trimis guvernul Dăn
politologul a estimat că guvernul este 
nemaiexistînd  motive să fie dat jos după îndepărtarea lui Liviu 
Dragnea, a cărui zonă de influență se ciocne
serviciilor. 
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lă a lui Scutaru survenit în urmă cu cîteva zile și 
nimeni nu a mai discutat despre ea. Nu a fost nimeni sancționat 
la servicii că au permis să fie numit un consilier pe securitate 

și nici procurorilor nu li s-a 
ție că de ce au urmărit un om nevinovat. 

Întregul caz arată cum e manipulată justiția de organele de forță 
pentru a decide cine ocupă sau nu ocupă o anumită poziție în 

că SRI si STS au ajuns în 
rolurile Fiscului, Curții de Conturi, 

DLAF, BEC pentru că au exclusivitatea bazelor de date 
ța populației și în curînd și 

ții au rămas nedezvoltate, 
și funcțiilor lor au trecut la servicii, care ar trebui să 
și care folosesc cinci la sută informație să dea la 

procurori, iar restul să controleze lumea prin șantaj”, spune 
ționează că și alte servicii, SPP și 

ți al Armatei sunt prea amestecate în 

”SRI va monitoriza de aici înainte prin SII Analytics și 
ți și pe cei de stat printr-o bază de 

țită cu fiscul. Practic va fi 
DNA, ei hotărăsc pe care îl ia și fiscul nu va ști 

ția pe care o primește, că sunt 
ți de Legea Siguranței Naționale din 1991, aceeași prin 

și de aceea în fiecare săptămînă 
știgă mari contracte de stat”, a declarat Pippidi. 

ții la prezidențiale nu vorbește de 
schimbarea acestei legi, ca să nu mai avem pe viitor cazuri ca 

ță sau Plahotniuc, spune ea. Numai valuri de fum cu reforma 
ției, emise tot de ei, ca să creeze o țintă eronată, 

pierdere de vreme pentru poporul care nu pricepe cît e de greu 
ția, și ce puțin folos ar aduce față de alte 

reforme mai simple”, a mai spus analistul politic. 

pidi a mai declarat că nici Plahotniuc, nici 
ță nu vor avea procese pe față, scopul fiind ca ei să nu 

ajungă să povestească public cum funcționează sistemul ai cărui 
pioni au fost. De asemenea, avînd în vedere ce semnale 
favorabile a trimis guvernul Dăncilă serviciilor secrete 
politologul a estimat că guvernul este și va rămîne stabil, 

motive să fie dat jos după îndepărtarea lui Liviu 
ță se ciocnea de cea a 
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Ion Cristoiu scrie despre concluzia unui 

raport realizat de firma britanică 
SCStrategy: În România sunt mai multe 

state paralele care se bat între ele
 

          În „Gândul de duminică”, jurnalistul Ion Cristoiu 
scrie pe blogul său despre existența unui document secret 
despre care s-a scris în presa britanică, necunoscut presei 
noastre.  

ste vorba de un document secret realizat de firma 
britanică privată de Intelligence SC Strategy, condusă 
de fostul șef al MI-6 Sir John Scarlett, care, precizează 

Ion Cristoiu, dezvăluie „aspecte mai puțin cunoscute până 
acum despre folosirea anticorupției pentru răfuieli politico
mafiote”. Conform documentului reprodus de jurnalistul Ion 
Cristoiu, în România sunt mai multe state paralele care se bat 
între ele, iar Victor Ponta ar fi fost și el unul din
care ar fi avut o astfel de mașinărie pentru a acționa împotriva 
adversarilor. 

Publicăm textul intregral de pe cristoiublog.ro 

Sub titlul Avem de-a face cu o confederație de state paralele 
care se bat între ele, desprins dintr-un răspuns al meu la o 
întrebare pusă de moderatoarea Monica Mihai, 
redactat și difuzat un text care sintetizează una dintre cele mai 
interesante părți ale dialogului: cea în care mă refer pe larg la un 
document secret despre care s-a scris în presa britanică, 
necunoscut presei noastre, document al cărui con

E vorba de un Raport de 36 de pagini realizat de o firmă 
britanică privată de Intelligence, SC Strategy, condusă de fostul 
șef al MI-6 Sir John Scarlett, ca expertiză în Procesul de 
extrădare al lui Adamescu. 

Bazat pe surse solide în instituțiile statului român, așa cum se 
vede și din spusele mele în emisiune, documentul ne dezvăluie 
aspecte mai puțin cunoscute până acum despre folosirea 
anticorupției pentru răfuieli politico-mafiote. 

Ca de obicei, reproduc textul și partea video din emisiune 
dedicată documentului. 

„Jurnalistul Ion Cristoiu demontează teoria conform căreia doar 
fostul președinte Traian Băsescu avea la dispozi
de arestări. Jurnalistul a afirmat în emisiunea «
Cristoiu» că fostul premier PSD Victor Ponta avea propria 
mașinărie cu ajutorul căreia își executa adversarii.

În opinia jurnalistului Ion Cristoiu, informațiile despre un raport 
privind cazul Adamescu, referitor la abuzurile din sistemul 

E
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uzia unui 
raport realizat de firma britanică 

SCStrategy: În România sunt mai multe 
state paralele care se bat între ele 

”, jurnalistul Ion Cristoiu 
ța unui document secret 

cris în presa britanică, necunoscut presei 

ste vorba de un document secret realizat de firma 
britanică privată de Intelligence SC Strategy, condusă 

6 Sir John Scarlett, care, precizează 
țin cunoscute până 

ției pentru răfuieli politico-
”. Conform documentului reprodus de jurnalistul Ion 

Cristoiu, în România sunt mai multe state paralele care se bat 
și el unul dintre politicienii 

șinărie pentru a acționa împotriva 

ție de state paralele 
un răspuns al meu la o 

întrebare pusă de moderatoarea Monica Mihai, Mediafax a 
și difuzat un text care sintetizează una dintre cele mai 

ale dialogului: cea în care mă refer pe larg la un 
a scris în presa britanică, 

necunoscut presei noastre, document al cărui conținut îl știu. 

E vorba de un Raport de 36 de pagini realizat de o firmă 
igence, SC Strategy, condusă de fostul 

6 Sir John Scarlett, ca expertiză în Procesul de 

țiile statului român, așa cum se 
și din spusele mele în emisiune, documentul ne dezvăluie 

țin cunoscute până acum despre folosirea 

și partea video din emisiune 

„Jurnalistul Ion Cristoiu demontează teoria conform căreia doar 
edinte Traian Băsescu avea la dispoziție o mașinărie 

de arestări. Jurnalistul a afirmat în emisiunea «Gândurile lui 
» că fostul premier PSD Victor Ponta avea propria 

șinărie cu ajutorul căreia își executa adversarii. 

țiile despre un raport 
privind cazul Adamescu, referitor la abuzurile din sistemul 

judiciar din România, făcute publice recent în 
arată că în interiorul sistemului erau mai multe state paralele.

Ion Cristoiu afirmă că, potrivit documentului, Ponta 
mașinăria în combaterea presei nefavorabile.

«Până la a afla conținutul acestui document, care spun că este 
zguduitor, eram convins că mașinăria de arestări era numai a 
lui Traian Băsescu. În mașinăria asta era o singură 
această concepție a mea, și anume cazul Adrian Sârbu, pe care 
eu l-am urmărit cu mare atenție, care nu a fost anchetat de 
DNA, ci de Parchet. Din acest document, care 
se vede în felul următor: și Ponta avea o mașinărie. (…) 
Documentul arată cu date cum se constituise acolo, la nivelul 
lui Ponta, o echipă de radere a adversarilor lui, iar Adamescu 
era considerat prin România Liberă, 
România Liberă fusese în prima linie a bătăliei cu Ponta, cu 
PSD-ul. Trustul lui Adrian Sârbu era considerat în prima linie, 
nu a fost considerat de stânga, a fost în prima linie a bătăliei cu 
Ponta. Repet, șocul celui care citește acest document este faptul 
că erai convins că săracul Ponta era a
vedeți, sunt câteva date foarte importante

Jurnalistul arată că Ponta a primit indica
cancelarul german Angela Merkel cum să lupte împotriva 
corupției, indicații pe care le-au primit, de altfel, 
Băsescu și Klaus Iohannis. Ion Cristoiu spune că în raportul din 
2016 apar și niște personaje din Germania care acum critică 
România și fac declarații în favoarea fostei șefe a DNA, Laura 
Codruța Kovesi. 

«Aflăm, pentru prima dată, că la o 
Uniunii, în care a fost și Ponta ca premier, el a avut chiar o 
discuție cu Merkel în care a primit indicații cum să lupte 
împotriva corupției din România, deci, nu numai domnul 
Iohannis sau Traian Băsescu, ci și el. Există date precise cu o 
ședință la Guvern unde s-au decis o serie de arestări 
prăbușiri, mai ales de trusturi de presă, sub conducerea lui 
Victor Ponta. Aceasta este principala concluzie a acestui 
document în care apar și niște personaje care, în ultimul timp, 
vezi Doamne, din partea Germaniei, ne to
declarații în favoarea lui Kovesi. Iar acum rezultă că făceau 
parte dintr-o piesă condusă de Merkel de folosire a luptei 
împotriva corupției fie pe Traian Băsescu, fie pe Victor Ponta 
pentru a-și executa adversarii», spune jurnalistul

Ion Cristoiu nu înțelege de ce acest document nu e dat 
publicității deoarece, în opinia sa, ar arăta că și liderul PSD, 
Liviu Dragnea, își pregătește propriul stat paralel. «
document … ar putea să-l dea publicită
dă… ar atrage atenția că și Dragnea își pregătește statul 
paralel. Eu am îndrăznit să scriu că-
luat la cunoștință de acest document. Și am spus:
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judiciar din România, făcute publice recent în The Guardian, 
arată că în interiorul sistemului erau mai multe state paralele. 

t documentului, Ponta și-a folosit 
șinăria în combaterea presei nefavorabile. 

ținutul acestui document, care spun că este 
șinăria de arestări era numai a 

șinăria asta era o singură excepție, în 
ție a mea, și anume cazul Adrian Sârbu, pe care 

ție, care nu a fost anchetat de 
DNA, ci de Parchet. Din acest document, care și citează cazul, 

și Ponta avea o mașinărie. (…) 
ocumentul arată cu date cum se constituise acolo, la nivelul 

lui Ponta, o echipă de radere a adversarilor lui, iar Adamescu 
 un adversar al lui Ponta. 

fusese în prima linie a bătăliei cu Ponta, cu 
rustul lui Adrian Sârbu era considerat în prima linie, 

nu a fost considerat de stânga, a fost în prima linie a bătăliei cu 
șocul celui care citește acest document este faptul 

că erai convins că săracul Ponta era așa, pe undeva… și o să 
, sunt câteva date foarte importante», afirmă Ion Cristoiu. 

Jurnalistul arată că Ponta a primit indicații precise de la 
cancelarul german Angela Merkel cum să lupte împotriva 

au primit, de altfel, și Traian 
Iohannis. Ion Cristoiu spune că în raportul din 

și niște personaje din Germania care acum critică 
și fac declarații în favoarea fostei șefe a DNA, Laura 

Aflăm, pentru prima dată, că la o ședință de Consiliu a 
și Ponta ca premier, el a avut chiar o 

ție cu Merkel în care a primit indicații cum să lupte 
ției din România, deci, nu numai domnul 

și el. Există date precise cu o 
decis o serie de arestări și de 

șiri, mai ales de trusturi de presă, sub conducerea lui 
Victor Ponta. Aceasta este principala concluzie a acestui 

și niște personaje care, în ultimul timp, 
vezi Doamne, din partea Germaniei, ne toacă, din ăia care fac 

ții în favoarea lui Kovesi. Iar acum rezultă că făceau 
o piesă condusă de Merkel de folosire a luptei 

ției fie pe Traian Băsescu, fie pe Victor Ponta 
», spune jurnalistul. 

țelege de ce acest document nu e dat 
ții deoarece, în opinia sa, ar arăta că și liderul PSD, 

și pregătește propriul stat paralel. «E un 
l dea publicității, nu înțeleg de ce nu-l 

ția că și Dragnea își pregătește statul 
și pregătește după ce am 

ștință de acest document. Și am spus: „Stai puțin, 
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înseamnă că și premierul și ăștia de la PSD nu sunt chiar așa de 
nevinovați”», afirmă jurnalistul. 

Ion Cristoiu spune că sursele acestor informații din raport sunt 
foarte puternice, chiar din anturajul președintelui Iohannis, și că 
ele devoalează existența mai multor state paralele în interiorul 
sistemului. 

«Din câte îmi dau eu seama, unele erau chiar în jurul lui Klaus 
Iohannis, deci sunt surse foarte puternice. Mi-am dat seama de 
anumite surse, iar datele sunt date concrete. Întrebarea pe care 
mi-am pus-o înainte de a lua cunoștință de acest document … 
repet, Adamescu era de-a lui Traian Băsescu și cum se explică? 
Păi explică documentul foarte bine. Adamescu intră în malaxor 
odată cu fratele lui Traian Băsescu. Noi am avut această 
imagine că Traian Băsescu comanda totul, nu-i așa? După ce 
citești documentele îți dai seama că în interiorul sistemului 
erau mai multe state paralele», spune jurnalistul. 

El susține că aceste state paralele sunt create de grupări din 
interiorul unor instituții de forță precum SRI, DNA, Parchetul 
General, care acționau în numele luptei anticorupție. 

«Este greșit să spunem că a fost și este un singur stat. Sunt mai 
multe state paralele: în SRI sunt mai multe grupări, nu cred că 
le stăpânește Hellvig, nu ai cum, în Parchet sunt mai multe 
grupări, în DNA, așa că foarte multe din lucrurile care nouă ni 
se păreau ciudate veneau din ideea noastră ca este unul, 
Iohannis, Traian Băsescu, care e la manete și nu mișcă nimic. 
Nu-i adevărat. În numele luptei împotriva corupției cam mișcau 
toți», explică Ion Cristoiu. 

El spune că aceste state paralele erau adversare și se lucrau 
între ele. «Foarte multe lucruri, potrivit acestui document, pe 
care noi nu le-am înțeles și nu le înțelegem, vin din existența 
mai multor state paralele care se bat între ele, care se lucrează 
între ele și noi credem că e numai unul. Atenție! Avem de-a face 
cu o confederație de state paralele care se bat», susține Ion 
Cristoiu. Jurnalistul explică și de ce acțiunile acestor grupări 
dădeau rezultate. «De exemplu la DNA … de ce au făcut cazul 
Adamescu? Nu am de unde să știu că nu era un procuror de 
partea lui Ponta, da? O să spuneți: „Dar Kovesi unde era?”. 
Păi, te puteai duce tu … erați dumneavoastră Kovesi, și venea 
un procuror și spunea: „Am un dosar de corupție al 
domnului!”. Și tu spuneai: „Nu!”. Păi cum? Și, în acel 
moment, dumneavoastră scriați pe Facebook: „Uite, că m-a 
trimis cutare, cutare”. Și ea spunea: „Foarte corect, anchetează-
l”», explică Ion Cristoiu.  

Conform The Guardian, un fost șef al MI-6 și un fost coleg 
liberal democrat au folosit ofițeri de informații pensionați 
pentru a aduna informații „sensibile” din surse secrete din 

guvernul român pentru a ajuta un om de afaceri bogat care se 
confruntă cu acuzații de corupție. 

 

Publicația britanică mai scrie că fostul șef al MI-6, John 
Scarlett, prin compania sa privată de intelligence, SC Strategy, a 
strâns informații din surse confidențiale, inclusiv de la nivelul 
biroului președintelui României. 

Printre acuzațiile din raport, arată sursa citată, sunt cele legate 
de modul în care DNA și serviciile de informații au acționat în 
cazul Adamescu, fiind menționate folosirea de probe false sau 
presiuni asupra martorilor. 

Magistrații în cazul Adamescu au refuzat să accepte raportul lui 
John Scarlett și Carlile drept probă.” 

Ion Cristoiu: Pe teritoriul României acționează antene ale 
mai multor servicii secrete străine și deseori ajung la 
conflicte violente. Și câți politicieni, jurnaliști, vedete ale 
vieții noastre publice nu sunt pentru serviciile străine pe 
post de useful-i   

Ion Cristoiu continuă analiza Raportului realizat de firma 
britanică de Intelligence SC Strategy și afirmă că din document 
se pot desprinde niște concluzii interesante. Printre altele, 
jurnalistul crede că pe teritoriul României acționează mai multe 
servicii de informații străine. 

„Documentul întocmit de firma fostului șef al MI-6 mi-a atras 
atenția că au existat și există mai multe state paralele. 

Fenomenul are următoarele explicații:  

1. Statul paralel sau Sistemul instituțiilor de forță și control nu 
e alcătuit doar din SRI și DNA. Pot fi folosite ca Stat paralel și 
alte instituții de forță, de la Parchetul General până la ANAF.  

2. Pe teritoriul României acționează și alte servicii secrete 
decât SRI. În orice moment un astfel de serviciu poate încăpea 
pe mâna premierului sau a președintelui sau a unei grupări din 
partidul de Guvernământ.  
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3. În cadrul SRI, dar și DNA sunt posibile mai multe grupuri 
sau oameni ai mai multor puternici ai zilei. Am urmărit cu 
atenție Dosarul DIPI, întocmit de Florin Mirică, dosar clasat în 
chip corect de șefii Floricăi Mirică. La vremea respectivă 
fost deranjat de această anchetă, mai ales că șeful DIPI fusese 
ofițer SRI. Nu-i exclus ca Florin Mirică să fi ac
ordine decât cele ale binomului.  

4. Pe teritoriul României acționează antene ale mai multor 
servicii secrete străine. Unele adversare, precum FSB, altele 
prietene, precum CIA, BND, MI-6, MOSSAD, DGSE. Aceste 
servicii au interese proprii și, așa cum se vede din Dosarul 
Berlin, deseori ajung la conflicte violente. Nu-i exclus ca fapte 
care nouă ni se par inexplicabile să-și aibă cauza în bătălii de 
pe teritoriul nostru, prin intermediul nostru, duse de servicii 
străine mai mult sau mai puțin amice. O ipoteză destul de solidă 
dacă ne gândim, de exemplu, că SUA sunt în stare de război 
rece cu Germania și prin urmare CIA poate fi
BND-ul. Să adăugăm acestei realități și una, zisă de 
Intelligence, acțiune sub steag străin. Câți dintre politicienii 
occidentali cu care stau de vorbă ai noștri ca și cu niște 
parteneri nu sunt în realitate recrutați de ruși? Și câți 
politicieni, jurnaliști, vedete ale vieții noastre publice nu sunt 
pentru serviciile străine pe post de useful idiot?”, scrie Cristoiu 
pe blogul său.  

Cripto-partidele din umbra statului

           Partidele politice sunt instituțiile care înregistrează, 
consecvent, printre cele mai mici rate ale încrederii publice 
în anchetele sociologice.  

u toate acestea, poate puțini mai știu, dacă au știut 
vreodată, că definiția clasică a partidului politic (partidei 
politice) este „parte a societății civile”. O neîncredere în 

partidele politice ar însemna, astfel, o neîncredere a societă
față de ea însăși. 

Ceea ce poate fi adevărat, într-un mod mai subtil, însă explica
evidentă a acestui aparent paradox este că partidele au fost 
delegitimate ca vehicule politice acceptate de reprezentare a 
societății civile. Dar acest lucru denotă o criză de structură a 
democrației liberale mult mai serioasă decât verbiajul cotidian 
despre „iliberalism” și „populism”. Pentru că democrația, așa 
cum o știm și așa cum e posibilă în prezent, este legată de 
instituția partidului politic. Unde acestea nu există, există fie 
dictatura partidului unic, fie dictatura militară. 

Mai nou, însă democrația bazată pe partide tinde să fie 
înlocuită cu o formă distorsionată a sa, în care partidele 
sunt înlocuite de ONG-uri, asociații non-guvernamentale 
autointitulate „societate civilă”: iată, deci, cum apare ONG
crația la orizont. 

C
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și DNA sunt posibile mai multe grupuri 
sau oameni ai mai multor puternici ai zilei. Am urmărit cu 

ție Dosarul DIPI, întocmit de Florin Mirică, dosar clasat în 
șefii Floricăi Mirică. La vremea respectivă SRI a 

șeful DIPI fusese 
i exclus ca Florin Mirică să fi acționat la alte 

ționează antene ale mai multor 
ele adversare, precum FSB, altele 

6, MOSSAD, DGSE. Aceste 
și, așa cum se vede din Dosarul 

i exclus ca fapte 
ibă cauza în bătălii de 

pe teritoriul nostru, prin intermediul nostru, duse de servicii 
țin amice. O ipoteză destul de solidă 

dacă ne gândim, de exemplu, că SUA sunt în stare de război 
și prin urmare CIA poate fi în război cu 

ți și una, zisă de 
țiune sub steag străin. Câți dintre politicienii 

ștri ca și cu niște 
ți de ruși? Și câți 

ști, vedete ale vieții noastre publice nu sunt 
”, scrie Cristoiu 

statului 

țiile care înregistrează, 
consecvent, printre cele mai mici rate ale încrederii publice 

țini mai știu, dacă au știut 
ția clasică a partidului politic (partidei 

ții civile”. O neîncredere în 
partidele politice ar însemna, astfel, o neîncredere a societății 

un mod mai subtil, însă explicația 
evidentă a acestui aparent paradox este că partidele au fost 
delegitimate ca vehicule politice acceptate de reprezentare a 

ții civile. Dar acest lucru denotă o criză de structură a 
ției liberale mult mai serioasă decât verbiajul cotidian 

și „populism”. Pentru că democrația, așa 
știm și așa cum e posibilă în prezent, este legată de 

ția partidului politic. Unde acestea nu există, există fie 

ția bazată pe partide tinde să fie 
înlocuită cu o formă distorsionată a sa, în care partidele 

guvernamentale 
autointitulate „societate civilă”: iată, deci, cum apare ONG-

Procesul este insidios, parțial decurgând chiar din problemele 
endemice ale sistemului de partide, care, pentru a purta un 
singur nume, au fost denumite „partitocra
opțiunilor de reprezentare a societății civile, crearea unei sfere 
de decizie politică cu circuit tot mai pu
exterior, monopolul pe discursul politic, precum 
ca sistemul de partide să-și arate din plin defectele. Cu toate 
acestea, se aplică și în acest caz același dicton al lui Churchill 
despre democrație: sistemul de partide este cel mai prost sistem 
de reprezentare a societății civile, cu excepția tuturor celorlalte.

Partidul politic este transparent în ceea ce prive
obiectivul său. El reprezintă interesele 
societatea civilă și are ca obiectiv declarat și firesc obținerea 
puterii guvernamentale. ONG-urile reprezintă într
mică măsură interesele sau valorile societă
sinonimitatea ONG = societate civilă este în sine un abuz. În 
cel mai bun caz, un ONG reprezintă diverse interese DIN 
societatea civilă. 

Ca să dăm un exemplu aleatoriu, concep
unui miliardar pot fi reprezentate legitim de asocia
guvernamentale. El este parte a societă
mică parte, o voce printre altele, fericită că se poate amplifica, 
multiplica, prin astfel de rețele, față de altele.
morală echivalarea acestei rețele de amplificare a unui 
punct de vedere și a unor interese particulare cu „societatea 
civilă” pur și simplu. Problema e 
respectivul filantrop își reprezintă interesele world
propria sa țară nemaifiindu-i suficientă.

ONG-urile sunt cel mult un complement al sistemului de 
partide, care pot îndeplini funcția reprezentării acelor n
categorii sau segmente din societate care nu sunt suficient de 
mari sau de dotate cu resurse pentru a avea reprezentare politică 
prin partide; însă, o funcție limitată și încadrată în anumite 
reguli care nu pot scurtcircuita procesul democra
reprezentative pentru a furniza acces direct 
putere, la decizia politică. Or, cea mai mare problemă a 
„societății civile” de tip ONG este întocmai lipsa de 
transparență și de răspundere publică. Ele au devenit, în 
ultimele decenii, actori importanți, uneori decisivi, în procesul 
decizional politic. 

În toate sferele de activitate, fie că vorbim despre educa
despre cultură, despre politicile adresate minorită
despre drepturile omului, despre justi
media, tot mai mult decizia politică este influen
de-a dreptul externalizată, către ace
guvernamentali. ONG-urile substituie tot mai mult nu doar 
partidele politice, dar și comisiile de specialitate ale diverselor 
ministere. Ele devin, într-adevăr, încă un exemplu de „stat 
umbră”, la vedere, dar nechestionat, sau un fel de „cripto
partide”, pentru a prelua și adapta un concept folosit de curând.

Urmăresc același scop ca partidele, ob
asuma și fără a fi supuse unui test al 
reprezentativității. Exercită putere, fără a putea fi supuse unui 
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țial decurgând chiar din problemele 
endemice ale sistemului de partide, care, pentru a purta un 
singur nume, au fost denumite „partitocrație”. Restrângerea 
țiunilor de reprezentare a societății civile, crearea unei sfere 

tot mai puțin controlabil din 
exterior, monopolul pe discursul politic, precum și altele făceau 

și arate din plin defectele. Cu toate 
și în acest caz același dicton al lui Churchill 

de partide este cel mai prost sistem 
ții civile, cu excepția tuturor celorlalte. 

Partidul politic este transparent în ceea ce privește natura și 
obiectivul său. El reprezintă interesele și valorile unei părți din 

și are ca obiectiv declarat și firesc obținerea 
urile reprezintă într-o mult mai 

mică măsură interesele sau valorile societății civile. De fapt, 
sinonimitatea ONG = societate civilă este în sine un abuz. În 

NG reprezintă diverse interese DIN 

Ca să dăm un exemplu aleatoriu, concepțiile filantropice ale 
unui miliardar pot fi reprezentate legitim de asociațiile sale non-
guvernamentale. El este parte a societății civile. Dar doar o 

o voce printre altele, fericită că se poate amplifica, 
țele, față de altele. Însă e o fraudă 

țele de amplificare a unui 
și a unor interese particulare cu „societatea 

Problema e și mai complicată când 
și reprezintă interesele world-wide, 

i suficientă. 

urile sunt cel mult un complement al sistemului de 
ția reprezentării acelor nișe, 

categorii sau segmente din societate care nu sunt suficient de 
mari sau de dotate cu resurse pentru a avea reprezentare politică 

ție limitată și încadrată în anumite 
reguli care nu pot scurtcircuita procesul democrației 

zentative pentru a furniza acces direct și privilegiat la 
putere, la decizia politică. Or, cea mai mare problemă a 

ții civile” de tip ONG este întocmai lipsa de 
ță și de răspundere publică. Ele au devenit, în 

ți, uneori decisivi, în procesul 

În toate sferele de activitate, fie că vorbim despre educație, 
despre cultură, despre politicile adresate minorităților sau 
despre drepturile omului, despre justiție sau despre mass-

lt decizia politică este influențată, dacă nu 
a dreptul externalizată, către acești actori non-

urile substituie tot mai mult nu doar 
și comisiile de specialitate ale diverselor 

r, încă un exemplu de „stat 
umbră”, la vedere, dar nechestionat, sau un fel de „cripto-

și adapta un concept folosit de curând. 

obținerea puterii, fără a-l 
și fără a fi supuse unui test al votului și 

ții. Exercită putere, fără a putea fi supuse unui 
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control public și fără a da socoteală pentru eventualele 
consecințe negative. Folosesc capital financiar și cultural, dar 
sunt scutite de regulile restrictive de care au parte act
politici. Și fac toate acestea beneficiind de aura unei iluzorii 
purități civice și de un mit întreținut deliberat al expertizei și 
neutralității. Ele fac chiar mai mult decât simpla influen
a deciziei politice. De foarte multe ori, ele setează în
condițiile în care decizia se poate formula și aplica.

Dar cum se manifestă, în practică, ONG-crația? Voi oferi doar 
două exemple, dar mai sunt și alele. 

O formă de manifestare este reprezentată de dosarele 
sau propunerile legislative „ready made”. Să presupunem că 
un ONG sau un grup de ONG-uri vrea să inițieze un proiect 
controversat, precum educația parentală. Exper
interiorul respectivului grup vor scrie un proiect care respectă 
toate standardele procedurale, pe care îl vor înmâna unor 
activiști din cadrul unui minister sau al parlamentului. Este însă 
fals să susții că un astfel de proiect reprezintă interesele 
„societății civile”. Nu. Este un proiect care reprezintă interesele 
unor grupări minore de activiști, care se vor folosi, însă, de 
puterea financiară imensă și de expertiza unor mari ONG
Putere financiară și expertiză cu care ONG-urile sau ini
civice mai mici nu pot concura în nici un fel. Chiar dacă, să 
presupunem, aceste inițiative mai mici ar reprezenta interesele 
unor grupări mult mai mari de oameni – de exemplu, numărul 
celor care se opun educației parentale ideologice este 
considerabil mai mare celor care doresc o astfel de formă de 
educație, însă, în ceea ce privește organizațiile 
nonguvernamentale, aceștia sunt subreprezentați.

O a doua formă este reprezentată de „socketarea” sau 
de „căpușarea” unor instituții administrative, precum 
anumite ministere. Unul dintre procedeele puse în aplicare 
și la noi recent a fost reprezentat de aducerea unor 
„experți” sau activiști din cadrul unor grupuri de ONG
în interiorul unor ministere. Aceștia au fost legitimați prin 
acordarea unor poziții de consilieri, adesea part
întreagă fiind împărțiți între trei-patru „experți” sau „activiști” 
din așa-zisa societate-civilă – în fapt, angajați full
organizații non-guvernamentale. Misiunea acestor activi
aceea de a veni cu proiecte sau propuneri gata împachetate, de 
multe ori proiecte pentru care ei erau deja plătiți în cadrul ONG
urilor unde erau angajați. Și în acest caz este fals să susții că 
acele proiecte ar fi reprezentat interesele „societă
reprezentau doar agenda ONG-urile respective, și a celor care le 
finanțau. „Socketarea” este o tehnică prin care ministerele 
sunt supuse unei adevărate infuzii ideologice, infuzie ce nu 
reprezintă, de cele mai multe ori, interesele unei majorită
– ci interesele și agenda unor grupuri minoritare.

Deoarece aceste lucruri se petrec departe de ochii publicului 
larg și sub vaga acoperire a legalității, dar 
lingvistice (ideea de „societate civilă” fiind abuziv folosită în 
aceste cazuri), astfel de agende pot fi urmărite în mod 
nestingherit pe termen lung, ducând la un efect cumulativ. 
Acest efect înseamnă, pe lângă mutații radicale în p
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sunt scutite de regulile restrictive de care au parte actorii 
Și fac toate acestea beneficiind de aura unei iluzorii 

ți civice și de un mit întreținut deliberat al expertizei și 
Ele fac chiar mai mult decât simpla influențare 

a deciziei politice. De foarte multe ori, ele setează însăși 
țiile în care decizia se poate formula și aplica. 

ția? Voi oferi doar 

O formă de manifestare este reprezentată de dosarele 
ă presupunem că 
țieze un proiect 

. Experții din 
interiorul respectivului grup vor scrie un proiect care respectă 
toate standardele procedurale, pe care îl vor înmâna unor 

ști din cadrul unui minister sau al parlamentului. Este însă 
ții că un astfel de proiect reprezintă interesele 

ții civile”. Nu. Este un proiect care reprezintă interesele 
ști, care se vor folosi, însă, de 

și de expertiza unor mari ONG-uri. 
urile sau inițiativele 

civice mai mici nu pot concura în nici un fel. Chiar dacă, să 
țiative mai mici ar reprezenta interesele 

de exemplu, numărul 
ției parentale ideologice este 

considerabil mai mare celor care doresc o astfel de formă de 
ție, însă, în ceea ce privește organizațiile 

ți. 

O a doua formă este reprezentată de „socketarea” sau 
șarea” unor instituții administrative, precum 

Unul dintre procedeele puse în aplicare 
și la noi recent a fost reprezentat de aducerea unor 

din cadrul unor grupuri de ONG-uri 
știa au fost legitimați prin 

ții de consilieri, adesea part-time, o normă 
ți” sau „activiști” 
ți full-time ai unor 

guvernamentale. Misiunea acestor activiști era 
aceea de a veni cu proiecte sau propuneri gata împachetate, de 

ți în cadrul ONG-
ți. Și în acest caz este fals să susții că 

acele proiecte ar fi reprezentat interesele „societății civile” – ele 
și a celor care le 

„Socketarea” este o tehnică prin care ministerele 
devărate infuzii ideologice, infuzie ce nu 

reprezintă, de cele mai multe ori, interesele unei majorități 
și agenda unor grupuri minoritare. 

Deoarece aceste lucruri se petrec departe de ochii publicului 
ii, dar și a confuziei 

lingvistice (ideea de „societate civilă” fiind abuziv folosită în 
aceste cazuri), astfel de agende pot fi urmărite în mod 
nestingherit pe termen lung, ducând la un efect cumulativ. 

ții radicale în programa 

școlară, de exemplu, și mutarea centrului către extremismul 
corectitudinii politice – pe măsură ce această agendă înaintează.

Nu greșim dacă le-am numi printre cele mai lipsite de 
transparență organisme ale societății și printre cele mai 
ilegitime forme de exercitare a puterii. A nu se în
ONG-urile sunt legitime, atâta timp cât ele î
parțialitatea inevitabilă: reprezentatea unor categorii sociale 
anume, promovarea unor obiective specifice, într
echitabil care garantează accesul egal al tuturor acestor 
organizații. Sunt, însă, uzurpatoare, atunci când se 
înstăpânesc pe o imaginară „societate civilă” care are 
statutul moral și civic de a accede în mod privilegiat la 
decizia publică. Iar daunele sunt și mai mari din cauza 
dublu standard interiorizat de elitele politice devenite tot 
mai dependente de ONG-uri: nu toate ONG
de „societate civilă” ca cele privilegiate 
se intitula astfel. Astfel se ajunge ca, de la func
complementară inițială, ONG-urile care astăzi fac figură de 
„societate civilă” să fie, de fapt, vehicule de acces privilegiat la 
putere și de marginalizare implicită a acelor voci din societatea 
civilă care nu beneficiază de aceleași resurse.

Indiferent de cât de sublime le-ar fi idealurile 
indiferent de cât de profundă expertiza, ONG
substitui adevăratele părți ale societății civile, partidele politice, 
și nici nu pot scurtcircuita procesul reprezentării politice. 
dacă o fac, atunci ele distrug mecanismul democratic, 
instaurând o altă formă guvernamentală: ONG

Ce spun sociologii despre faptul că în 
România sunt 13.500 de case de pariuri, 

9.700 de farmacii și doar 90 de 
cinematografe

         Oferite de Institutul Național de Statistică sau 
parvenite ziarului din alte surse arată detalii interesante 
despre țara noastră și despre ceea ce consumăm ca popor.

le au fost explicate cititorilor no
Vladimir Ionaș, Cătălin Necula și Vintilă Mihăilescu. 
Știați că în acest moment în România sunt 18.300 de 

biserici și peste 15.000 de cabinete stomatologice? Sau că 
numărul caselor de pariuri terestre a ajuns la aproape 14.000, în 
comparație cu 2001, când românii aveau doar 67 de unități? 
biserici: 18.300 cabinete stomatologice: 15.100 agen
”păcănele”: 15.000 case de pariuri: 13.400 farmacii: 9.700 
bănci: 4.600 pensiuni: 4.200 școli primare/gimnaziale: 4.000 
agenții loto: 1.900 hoteluri: 1.800 biblioteci publice: 1.520 
licee: 1.500 grădinițe: 1.200 muzee: 760 spitale: 580 cămine de 
bătrâni: 405 cinematografe: 90. Dacă în ceea ce prive
bisericile era de așteptat pentru că avem aproape 14.000 de 
localități la nivelul întregii țări și câte cel puțin o biserică în 
fiecare, numărul cabinetelor stomatologice 
lună. Specialiștii contactați de Libertatea au explicat, pe larg, 

E
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școlară, de exemplu, și mutarea centrului către extremismul 
pe măsură ce această agendă înaintează. 

am numi printre cele mai lipsite de 
ță organisme ale societății și printre cele mai 
forme de exercitare a puterii. A nu se înțelege greșit: 

urile sunt legitime, atâta timp cât ele își asumă 
țialitatea inevitabilă: reprezentatea unor categorii sociale 

anume, promovarea unor obiective specifice, într-un cadru 
ă accesul egal al tuturor acestor 

Sunt, însă, uzurpatoare, atunci când se 
înstăpânesc pe o imaginară „societate civilă” care are 

și civic de a accede în mod privilegiat la 
și mai mari din cauza unui 

dublu standard interiorizat de elitele politice devenite tot 
uri: nu toate ONG-urile sunt la fel 

de „societate civilă” ca cele privilegiate și auto-îndreptățite a 
Astfel se ajunge ca, de la funcția 

urile care astăzi fac figură de 
„societate civilă” să fie, de fapt, vehicule de acces privilegiat la 

și de marginalizare implicită a acelor voci din societatea 
și resurse. 

ar fi idealurile și agenda, 
indiferent de cât de profundă expertiza, ONG-urile nu pot 

ți ale societății civile, partidele politice, 
și nici nu pot scurtcircuita procesul reprezentării politice. Iar, 

distrug mecanismul democratic, 
instaurând o altă formă guvernamentală: ONG-crația. 

Ce spun sociologii despre faptul că în 
România sunt 13.500 de case de pariuri, 

și doar 90 de 
cinematografe 

Andrei  CRĂIŢOIU 

țional de Statistică sau 
parvenite ziarului din alte surse arată detalii interesante 

țara noastră și despre ceea ce consumăm ca popor.  

le au fost explicate cititorilor noștri de sociologii 
ș, Cătălin Necula și Vintilă Mihăilescu. 

ți că în acest moment în România sunt 18.300 de 
și peste 15.000 de cabinete stomatologice? Sau că 

numărul caselor de pariuri terestre a ajuns la aproape 14.000, în 
ție cu 2001, când românii aveau doar 67 de unități? 

nete stomatologice: 15.100 agenții cu 
”păcănele”: 15.000 case de pariuri: 13.400 farmacii: 9.700 

școli primare/gimnaziale: 4.000 
ții loto: 1.900 hoteluri: 1.800 biblioteci publice: 1.520 

760 spitale: 580 cămine de 
Dacă în ceea ce privește 

șteptat pentru că avem aproape 14.000 de 
ți la nivelul întregii țări și câte cel puțin o biserică în 

fiecare, numărul cabinetelor stomatologice crește de la lună la 
știi contactați de Libertatea au explicat, pe larg, 



 

        40404040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019 
       

 

”de ce se întâmplă asta”. În România se face turism medical! 
”Poate să fie o surpriză că avem 15.000 de cabinete 
stomatologice din moment ce intervențiile în România nu sunt 
decontate de stat. Dar numărul mare este furnizat de turismul 
medical de care beneficiază țara noastră. Nu e o glumă! Sunt 
mii de italieni, de exemplu, care vin special aici și se tratează 
pentru că prețurile sunt foarte mici în comparație cu ce se 
întâmplă la ei. În Franța, serviciile stomatologice se decontează, 
ei nu vin aici! N-au de ce. În rest, marea majoritate a 
europenilor preferă să vină în România cu avionul, să se cazeze, 
să plătească intervențiile, pentru că tot ies în avantaj din punct 
de vedere financiar”, explică pentru Libertatea sociologul 
Vladimir Ionaș. Acesta detaliază: ”Poate numărul mare de 
cabinete stomatologice vine și de la faptul că, potrivit 
statisticilor europene, ţara noastră este pe ultimul loc din 
Uniune la consumul de pastă de dinţi şi igienă orală! E un 
semnal de alarmă că trebuie să mergem la dentist, să ne 
verificăm dantura! Oricum, cel mai interesant e că sunt zeci de 
cabinete stomatologice în România destinate exclusiv 
străinilor”. Din ultimele statistici se observă că un român 
consumă în medie 1,6 tuburi de pastă de dinţi pe an şi îşi 
schimbă periuţa o dată la 1,3 ani, deci nu respectă regulile 
minime în prevenţia sănătăţii orale!  

Casele de pariuri ocupă un capitol extrem de interesant. 
Acestea au invadat România în ultimii ani, având cea mai 
spectaculoasă creștere. În prezent, numărul agenţiilor a depășit 
13.500!, conform Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. Iar 
boom-ul este uluitor! În 1996, în România exista o singură casă 
de pariuri, iar în 2001, 67! Prima ”explozie” s-a înregistrat în 
2014, când românii aveau 3.700 de unități, dar anul trecut 
numărul a sărit colosal, ajungând la peste 13.500 de agenții 
stradale la nivel național! Adică s-au multiplicat de peste 3,5 
ori! Și asta în numai 4 ani! La orice colț de stradă există o casă 
de pariuri, iar pe un bulevard din București, să zicem din 
sectorul 6, sunt nu mai puțin de 7 agenții diferite, multe dintre 
ele aproape lipite sau despărțite de o farmacie sau o sucursală 
bancară. ”Toți vor să ajungă ca Gigi Becali” ”Casele de pariuri 
arată că suntem un popor care visează doar bani și care vrea să 
se îmbogățească rapid. Este o piață incredibil de mare, iar dacă 
nu ar exista profit, unitățile s-ar închide. Doar că ele se 
înmulțesc pe zi ce trece și produc din ce în ce mai mulți bani. 
Asta arată un singur lucru: avem nevoie de bani cât mai rapid și 
doar așa putem spera că vine norocul peste noi. „Ăsta e modelul 
din societate. Toți vor să ajungă ca Gigi Becali. Că doar e unul 
dintre cei mai bogați români. Vor doar să îi copieze pe cei care 
au reușit financiar, nimic altceva. Uitați-vă în casele de pariuri 
câți copii sub 18 ani sunt. Sute! Legislația nu se aplică, chiar 
dacă ea interzice clar asta”, spune Ionaș. Acesta este completat 
de sociologul Ciprian Necula. ”Am un amic italian care e 
pasionat de fotografie și vede într-un alt mod ceea ce avem noi 
în România. După ce s-a plimbat prin țară, mi-a spus că a 
observat că suntem campioni la case de pariuri, cazinouri, bănci 
și cabluri pe stâlpi. Acest lucru nu se întâmplă în alte țări 
europene. Pentru că în Italia, de exemplu, cazinourile sunt 
interzise, iar la noi aterizează zeci de avioane pline de doritori 
doar pentru așa ceva. E locul perfect pentru spălare de bani. 
Există un turism internațional incredibil pentru cazinourile din 
București. România este privită ca o patrie a jocurilor de noroc. 

Sună senzațional, dar așa e”, explică acesta. Sociologul Ciprian 
Necula Sociologul Ciprian Necula Dacă adunăm casele de 
pariuri cu agențiile care dețin slot-machine, cunoscute generic 
”păcănele”, dar și agențiile loto, atunci ajungem la 32.000 de 
unități unde românii își lasă zilnic banii sperând la îmbogățire. 
Potrivit Asociației pentru prevenirea și tratarea adicției, 
România numără în prezent peste un milion și jumătate de 
jucători la cazinou. Zece la sută dintre aceștia sunt deja 
dependenți de jocurile de noroc! ”Facilitatea de a găsi aceste 
jocuri, faptul că sunt peste tot, este un dezavantaj al celui care 
vrea să se lase de jocuri și care luptă cu această tentație. Am 
întâlnit persoane care mi-au spus în timpul terapiei că este 
foarte greu să evite aceste locuri. În primul rând că tema 
terapeutică este evitarea locurilor unde ar putea juca”, spune 
psihologul Kevin Rosner. Meseria numărul 1?  

Bodyguard!  

Cifrele rezultate din jocuri de noroc aduc și o altă noutate. 
”Știați ce funcție ocupă cei mai mulți români? Vă zic eu! 
Bodyguarzi și paznici, asta în condițiile în care nu suntem o țară 
cu conflicte și alte tipuri de manifestări violente! Sunt mii de 
bodyguarzi în România și e alarmant că se întâmplă asta. 
Dovadă numărul mare de cazinouri, case de pariuri și altele”, 
spune sociologul Ciprian Necula. Cum bisericile, cabinetele 
stomatologice și casele de pariuri dețin supremația, la polul 
opus stă… cultura! Doar 90 de cinematografe la nivel național 
față de 450 în ianuarie 1990 și 760 de muzee, multe dintre ele în 
care bate vântul. ”Fă cultură cu forța! Vladimir Ionaș trage un 
semnal de alarmă: ”Ce să mai vorbim de cultură în România? 
Păi, consumul de carte e foarte mic. Postul național de 
televiziune a închis TVR Cultural pentru că avea audiențe mici. 
Intoxică poporul cu cultură, nu-l închide! Dă-i omului cultură 
până se uită și face audiență. Așa cum fac canalele astea, 
Discovery sau National Geographic. Tu nu ești o televiziune 
comercială, ci una de stat care trebuie să ofere cultură cu forța și 
să îi facă pe oameni să se uite. Ca televiziune comericală te 
interesează ratingul, trebuie să faci bani, dar tu, post public, poți 
oferi cultură, gratis, poporului. Doar că nu ne interesează asta!”. 
Sociologul Vladimir Ionaș Ciprian Necula detaliază pentru 
Libertatea și dă exemple clare despre interesul românului atunci 
când vine vorba de cultură: ”Muzeele nu produc bani la noi cum 
se întâmplă în alte țări europene. Acolo sunt cozi imense. În 
România, muzeele sunt doar consumatoare de bani. Muzeul de 
Istorie a stat închis 4 ani și nici după perioada asta nu-l 
terminaseră de modernizat pentru că Ministerul Culturii a 
investit banii în altceva. Au preferat să dea pentru Catedrala 
Neamului, de exemplu. Orașele mici nu mai consumă nici ele 
cultură cum se întâmpla pe vremuri. Pentru că n-au unde! O fac 
doar ocazional cu un mic și-o bere pe la vreo petrecere 
câmpenească. E un fenomen care dispare ușor-ușor, din 
păcate!”. CONCLUZIILE ”Unde și de ce au dispărut 
cinematografele?!” Concluzia cifrelor prezentate astăzi de 
Libertatea este trasă de profesorul universitar Vintilă 
Mihăilescu, director al departamentului de Sociologie din cadrul 
SNSPA ”Fiecare cifră își spune povestea ei. Astfel, nu avem de 
ce să ne mirăm de numărul de bănci, căci acestea sunt templele 
pieței pe care ne-am dorit-o și au un plus de importanță 
simbolică în piețele emergente precum cea românească. De 
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asemenea, nu este de mirare numărul mare al farmaciilor într
țară care înregistrează cel mai mare procent de persoane 
preocupate, îngrijorate de propria sănătate din UE. Dacă ne 
uităm apoi la numărul dramatic de mic al spitalelor 
unităților medicale, putem să înțelegem și un motiv în plus al 
succesului farmaciilor: mulți bolnavi reali sau nu merg să se 
«consulte» la farmacii în lipsă de servicii medicale disponibile 
și se «alimentează» cu medicamente după propriile rețete. În 
ceea ce privește casele de pariuri, la cifra lor ar trebui să o 
adăugăm și pe aceea a caselor de amanet: ele merg mână în 
mână într-o societate săracă și în condiții de incertitudine. În 
sfârșit, cea mai inexplicabilă cifră nu este aceea a muzeelor, 
cam atâtea au fost, cam atâtea au rămas, ci aceea a 
cinematografelor: unde și de ce au dispărut?”, sp
Mihăilescu.  

 
SUA și UE urmăresc distrugerea totală a 

României! 

       Acțiunile concertate ale statului federal și ale Uniunii 
Europene au ca principale scopuri destabilizarea politică 
distrugerea economiei țării noastre. Prin acțiunile pe care l
întreprind, SUA și UE au atitudini ostile față de valorile 
românești. 

uropa „salvatoare” nu ne-a salvat niciodată de la nimic 
ci, dimpotrivă, ne-a condiţionat (de exemplu, 
recunoaşterea Independenţei de la 1877, de încetăţenirea 

evreilor), ne-a vândut (la Ialta), ne impune norme 
(discriminarea pozitivă a minorităţilor – evrei, ţigani), penalităţi 
etc., deci nu ne va „salva” nici acum! 

Comisia Europeană este o simplă unealtă a globali
Această comisie nu face altceva decât să pregătească terenul 
pentru Noua Ordine Mondială (NOM), guvernul mondial. În 
ecuația NOM, planeta va fi condusă prin intermediul ONU.

Agenda 21 este un plan prezentat de ONU în 1992, la conferin
„Earth Summit”, care a avut loc în Rio de Janeiro, Brazilia. 
Acestui act i-a urmat noua agendă universală, numită 
2030, lansată de ONU la conferința ce a avut loc la New York, 
între 25 și 27 septembrie 2015. Mulți știu că ONU este o 
organizație care aparține globaliștilor. ONU este folosită de 
câțiva miliardari puternici pentru a trasa viitorul global al 
omenirii. Tot sub influența globaliștilor miliardari se mai află și 
următoarele instituții: FMI, Banca Mondială, WTO (World 
Trade Organisation – Organizația Mondială a Comerțului).

Suntem captivi intereselor blocului euro-atlantic

Cu Johannis în politichia externă unii și-au exprimat rezerve, 
referitor la problema finanțelor (amestecul SUA și UE în 
politica internă – UE e normal să se amestece, dar SUA?) 
poziției ultra pro-NATO în privința conflictului din Ucraina. 
Deocamdată problema de securitate a României nu este Rusia, 
ci frauda corporatistă (corporații americane, europene) care 

E
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au exprimat rezerve, 
țelor (amestecul SUA și UE în 

UE e normal să se amestece, dar SUA?) și a 
ța conflictului din Ucraina. 

problema de securitate a României nu este Rusia, 
ții americane, europene) care 

spoliază economia țării. În privința Ucrainei, era de așteptat ca 
Rusia să nu stea și să privească cum se apropie NATO de 
hotarele ei, când Crimeea (și Ucraina), din perspectiva Rusiei (o 
perspectivă istorică, de altfel), este un teritoriu rusesc.

SUA a dorit să „cumpere” cu ajutorul mafiei politice din 
Ucraina (familia vicepreședintelui SUA, Joe Biden, fiind direct 
implicată în afacere) cum face și pe la noi, resursele Ucrainei. 
Dar Ucraina este un stat creat de URSS în 1919 
la fel de bine să nu facă acest stat). A primit Crimeea de la 
Rusia în 1954. Ucraina înseamnă „teritoriu de margine”, de 
margine a Rusiei. Astăzi, în Ucraina su
rusești. 

Interesele euro-atlantice, reprezentate de SUA 
european în formare  

De fapt, instituțiile executive ale UE și proiectul SUE (Statele 
Unite ale Europei) par a fi, mai degrabă, proiecte americane 
prin care Washingtonul încearcă să își prelungească politica pe 
continentul european. 

Apartenența la blocul euro-atlantic ne
colonie second hand, exportator de for
pentru Vest, tarla de resurse minerale date pe degeaba 
„partenerilor”. Din punct de vedere cultural, blocul euro
este Sodoma și Gomora, ca ideologie, promovând agresiv 
drepturile homosexualilor, ideologia încălzirii globale, spectrul 
fals al suprapopulării planetei, teroarea terorismului, combinând 
„politicile fricii” cu cele ale utopiilor globaliste (guvernan
europeană, guvernanță globală etc.). 

De cealaltă parte, se află Rusia, uneori în tandem cu China 
alte țări în relativă ascensiune. Rusia are meritul de a fi singura 
putere de anvergură mondială care, la nivel ideologic, propune o 
alternativă Sodomei și Gomorei euro
valorile tradiționale ale familiei, respingând propaganda 
homosexuală, contrazicând teza suprapopulării 
globale. 

Ne ajută la ceva apartenența la complexul 
statutului de colonie - teren („poligon”) de experimente sociale 
și de teritoriu util pentru câteva garnizoane militare, nu. Din 
punct de vedere al securității naționale, apartenența la NATO și 
UE ne oferă doar ILUZIA protecției, aș
editorul agenției mult-citate Stratfor într
chiar țării noastre. 

Spuneți NU experimentelor cu plante modificate genetic

Români, spuneți NU experimentelor SUA și aprobate de UE cu 
plante modificate genetic pe teritoriul României! Împotrivi
acestor experimente cu plante modificate genetic, plante care au 
efecte dezastruoase asupra sănătății voastre și a copiilor voștri.

Aceste plante modificate genetic, fie că sunt consumate de om, 
fie de animale a căror carne intră în alimenta
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fals al suprapopulării planetei, teroarea terorismului, combinând 

” cu cele ale utopiilor globaliste (guvernanță 

De cealaltă parte, se află Rusia, uneori în tandem cu China și cu 
țări în relativă ascensiune. Rusia are meritul de a fi singura 

nivel ideologic, propune o 
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ționale ale familiei, respingând propaganda 
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ța la complexul euro-atlantic? În afara 
teren („poligon”) de experimente sociale 

și de teritoriu util pentru câteva garnizoane militare, nu. Din 
ții naționale, apartenența la NATO și 

ției, așa cum nota însuși 
citate Stratfor într-un material dedicat 

ți NU experimentelor cu plante modificate genetic  

ți NU experimentelor SUA și aprobate de UE cu 
l României! Împotriviți-vă 

acestor experimente cu plante modificate genetic, plante care au 
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Aceste plante modificate genetic, fie că sunt consumate de om, 
în alimentația umană, pot 
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genera o serie de boli, inclusiv cancer, scăderea sistemului 
imunitar și chiar modificări ale ADN-ului uman. 

Toate mamele din România care vor să-și vadă copiii crescând 
sănătoși ar fi necesar să ia atitudine împotriva acestor a
care ne transformă în cobaii SUA și UE. 

Politicienii români sunt doar niște marionete  

Oricât de feciorelnic s-ar comporta birocrații de la Bruxelles, 
trebuie să înțelegem că atomizarea Europei se potrivește de 
minune scopului proiectului european. Cu națiuni mici, lipsite 
de centru, pentru noi lucrurile ar putea arăta foarte urât. Nu este 
exclus ca, în final, după episodul „Ținutul Secuiesc” să avem 
de-a face cu secesiunea Transilvaniei, care se pregăte
din anul 1989. De o groază de timp se desfășoară o propagandă 
radicală (tot via UE-SUA), care sugerează o superioritate a 
ardelenilor față de ceilalți români. Mai mult, „superiorul 
ardelean” este – culmea! – cel asuprit de „nemernicii de sudi
și „mitici”, obișnuiți să trăiască pe spatele său. O retorică falsă, 
care poate fi contrazisă cu ușurință de oricine ar vrea să studieze 
structura PIB-ului. 

 
Austriacul care ne lasă fără păduri

 

           Gerald Schweighofer a venit în România în 2003 ca 
investitor străin, cu planul de a face afaceri cu lemn. A început 
cu o fabrică la Sebeş şi se pregăteşte să o deschidă pe a cincea. 
Astăzi, cam 89.000 de vagoane de tren pline cu buşteni intră 
anual pe porţile fabricilor sale. Într-un vagon de tren intră 
circa 45 de metri cubi de lemn, iar firma austriacului 
prelucrează anual circa patru milioane de metri cubi.

Deşi au circulat multe zvonuri despre el, omul de afaceri nu este 
implicat în nici o cercetare penală, nefiind suspectat de vreo 
încălcare a legii. Lucrează “nemţeşte”, cu documente, fără să 
taie vreun copac fără acte şi fără să cumpere vreun buştean “la 
negru”. 

Este drept că a beneficiat încă de la început de oarecare ajutor 
din partea oamenilor politici de pe la noi, dar asta este altă 
poveste. 
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a venit în România în 2003 ca 
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cu o fabrică la Sebeş şi se pregăteşte să o deschidă pe a cincea. 
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un vagon de tren intră 

circa 45 de metri cubi de lemn, iar firma austriacului 
prelucrează anual circa patru milioane de metri cubi. 

 

Deşi au circulat multe zvonuri despre el, omul de afaceri nu este 
ind suspectat de vreo 

încălcare a legii. Lucrează “nemţeşte”, cu documente, fără să 
taie vreun copac fără acte şi fără să cumpere vreun buştean “la 

Este drept că a beneficiat încă de la început de oarecare ajutor 
la noi, dar asta este altă 

O lege l-a scos din Austria 

Probabil că prin 2001, când era încă asociat cu marea companie 
italiană de exploatare a lemnului, Stora Enso Timber, Gerald 
Schweighofer nici nu auzise de Rădăuţi, Siret sau Sebeş. Însă o 
schimbare legislativă din Austria, care viza conservarea 
pădurilor şi exploatarea sustenabilă a pădurilor, era deja 
pregătită şi urma să intre în vigoare din 2002.

O altă lege l-a adus în România

Iar efectele vizitelor sale au început să se vadă. Cumva a reuş
să intervină pe lângă fostul prim-ministru Adrian Năstase pentru 
adoptarea în regim de urgenţă a două acte normative prin care s
au creat, practic, condiţiile demarării exploatării masive a 
fondului forestier de orice firmă din România sau de oriunde.

A fost promovată o ordonanţă de urgenţă pentru încheierea de 
către Regia Naţională a Pădurilor a contractelor de vânzare
cumpărare pe termen lung a masei lemnoase, aprobată în acelaşi 
an prin lege. În 2003, când au început licitaţiile, doar firma lui 
Schweighofer avea capacitatea de a prelua aceste contracte 
ceea ce s-a şi întâmplat. 

Au urmat zece ani de prosperitate pentru investitorul austriac. 
Acum are patru fabrici în România, iar la anul o deschide pe a 
cincea. Asta, deşi cu numai un an în urmă spune
deschide încă o fabrică. 

Nici nu e de mirare dacă e să observăm ce bani a făcut doar în 
ultimii cinci ani: profit net de 330 milioane de euro
perioada 2008 -2013 şi o cifră de afaceri cumulată de
miliarde de euro. Echivalentul în lemn
http://www.paginadeagricultura.ro/austriacul-care
paduri/ 
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Probabil că prin 2001, când era încă asociat cu marea companie 
italiană de exploatare a lemnului, Stora Enso Timber, Gerald 
Schweighofer nici nu auzise de Rădăuţi, Siret sau Sebeş. Însă o 
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pădurilor şi exploatarea sustenabilă a pădurilor, era deja 
pregătită şi urma să intre în vigoare din 2002. 
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Iar efectele vizitelor sale au început să se vadă. Cumva a reuşit 
ministru Adrian Năstase pentru 

adoptarea în regim de urgenţă a două acte normative prin care s-
au creat, practic, condiţiile demarării exploatării masive a 
fondului forestier de orice firmă din România sau de oriunde. 
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către Regia Naţională a Pădurilor a contractelor de vânzare- 
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an prin lege. În 2003, când au început licitaţiile, doar firma lui 
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Au urmat zece ani de prosperitate pentru investitorul austriac. 
Acum are patru fabrici în România, iar la anul o deschide pe a 
cincea. Asta, deşi cu numai un an în urmă spunea că nu va mai 

Nici nu e de mirare dacă e să observăm ce bani a făcut doar în 
profit net de 330 milioane de euro în 

2013 şi o cifră de afaceri cumulată de 1,9 
Echivalentul în lemn este uriaş.  
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Vrei să dai o lovitură de stat? Sună la 
Washington! (Firul roșu care îi unește pe 
Ceaușescu, Miloșevici, Vucic, Maduro, 

Dragnea și mulți alții) 
 

Paul 
 
         Revoluții portocalii, de catifea, roz, de primăvară, de 
toamnă, de iarnă, sau revoluții pur și simplu; în cazul 
tuturor puteți fi siguri că sunt opera „maeștrilor cântăreți” 
din sistemul de dominație și represiune mondială finanțat și 
instrumentat prin intermediul aparatului de stat al SUA de 
către  crima organizată globalistă.  

epartamentul de Stat, Departamentul Apărării, 
Pentagonul, CIA, FBI, NSA, NED (National 
Endowment for Democracy), USAID, NSC (National 

Security Council), Stratfor, OTI (Office of Transition 
Initiatives), DRG (Democracy Research Guide), ICNCR 
(International Center on Nonviolent Conflict Resources) 
zeci de consilii, comitete, fundații, think-tankuri construite, 
coordonate și copios finanțate de primele șase structuri amintite 
mai sus, plus sute de organizații subversive construite de șefi 
mafioți, ca Soros, cu bani de la statul american 
proprie (alimentată prin scheme „economice” criminale) au 
participat și participă cu mare râvnă la distrugerea tuturor celor 
care nu se supun mafiei globaliste. 
Dacă vă întoarceți înapoi spre schimbările de regim din Europa 
de Est și Centrală (inclusiv din fosta URSS), spre războaiele 
iugoslave și apoi către cel împotriva Serbiei, către toate 
revoluțiile, loviturile de stat, războaiele „pentru democrație” 
veți găsi urmele cu miros de moarte, suferință și dis
„unităților de criminali profesioniști” ale acestei mafii criminale 
globale. 
 
Într-o carte „PLANURILE AMERICII PENTRU 
HEGEMONIA MONDIALĂ”, lansată în toamna anului trecut, 
și pe care acum o pregătește pentru tipărirea în limba engleză, 
Calistrat M. Atudorei face o amplă cercetare asupra mar
spre dominația mondială a statului american în calitatea sa de 
instrument al mafiei mondiale. În susținerea afirmațiilor mele 
de mai sus redau câteva fragmente din noul capitol al acestei 
cărți, dedicat războiului împotriva Venezuelei, fragmente din 
care vom înțelege mai bine evenimente trecute și prezente din 
Serbia (doborârea lui Miloșevici și acum încercarea de lovitură 
de stat împotriva lui Vucici), sau de la noi: cum s
atât de rapid și de violentă mișcarea REZIST, construcțiile 
USR, PLUS-Cioloș, mulțimea de ong-uri din zonă pentru 
democrație și drepturi speciale ale omului, cum se organizează 
manifestații cu scop de doborâre a guvernului, ca acea din 10 
august 2018 (dar nu singura), și, în general, cam câtă crezare 
trebuie să dăm pretinsei lupte pentru „democra
corupției, pentru binele poporului etc. 
  
Mai multe documente desecretizate de Wikileaks scot în 
evidență o verigă esențială între NED (National Endowment for 
Democracy) și evenimentele actuale din Venezuela. Este vorba 
despre faptul că grupările de opoziție, pe care le vedem foarte 
active, sunt puse în mișcare de agenți care au fost sistematic 

D
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ținerea afirmațiilor mele 
de mai sus redau câteva fragmente din noul capitol al acestei 

războiului împotriva Venezuelei, fragmente din 
țelege mai bine evenimente trecute și prezente din 
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șcarea REZIST, construcțiile 
uri din zonă pentru 

ție și drepturi speciale ale omului, cum se organizează 
ții cu scop de doborâre a guvernului, ca acea din 10 

general, cam câtă crezare 
trebuie să dăm pretinsei lupte pentru „democrație”, împotriva 

Mai multe documente desecretizate de Wikileaks scot în 
ță o verigă esențială între NED (National Endowment for 

și evenimentele actuale din Venezuela. Este vorba 
ție, pe care le vedem foarte 

șcare de agenți care au fost sistematic 

antrenați de o organizație specializată în „regime change” și 
care execută la comandă astfel de ac
Organizația respectivă se numește CANVAS și are două fațete. 
Pe de o parte are o activitate publică, pe baza căreia pretinde că 
ajută la implementarea democrației prin modalități non
violente. De aici îi provine și numele: Center for Applied Non
Violent Action and Strategies (CANVAS). Pe de altă parte, 
fiind generos finanțată de structuri guvernamentale și non
guvernammentale, elaborează programe extrem de incisive 
pentru a răsturna de la putere guverne care nu su
celor care plătesc operațiunea. CANVAS provine dintr
nucleu ce a executat misiuni de regime change în Europa de Est 
la sfârșitul anilor ’90 și care s-a numit OTPOR (în limba sârbă 
înseamnă rezistență). OTPOR a pornit de la un grup de studen
din Belgrad care se opuneau lui Slobodan Milosevic. Dar după 
ce au fost finanțați de „US soft power organizations”, mișcarea 
a prins proporții naționale.  
Datele scurse de WikiLeaks de la agen
conțin un email din februarie 2010 în care este explicată natura 
reală a CANVAS:   
 
„Ei sunt conectați la surse de finanțare din US cum sunt NED, 
Freedom House și Albert Einstein Institute și, prin acestea, de 
U.S. Agency for International Development 
of State. După ce l-au răsturnat pe Milo
conduceau OTPOR au crescut, și-au luat costume 
CANVAS - Center for Applied Non
Strategies... sau, cu alte cuvinte un grup
care a pus semințe3le pentru un num
(site-ul lor: http://www.canvasopedia.org/) Sunt în continuare 
agățați la finanțarea americană și călătoresc în jurul lumii pentru 
a răsturna „dictatori” și guverne autocrate (cele care nu sunt pe 
placul SUA)(i).” 
 
Informații suplimentare despre OTPOR / CANVAS apar într
email desecretizat în 2013 de WikiLeaks, tot de la agen
Stratfor, care dezvăluie că „au fost implica
mișcări pro-democrație din jurul lumii (cel mai eficient în 
Ucraina și Georgia, dar de asemenea în Belarus, Venezuela, 
Zimbabwe, Iran, Liban, Azerbaigian 
de Albert Einstein Institution, Democracy Research Guide, 
International Center on Nonviolent Conflict Resources, 
International Republican Institute și the National Dem
Institute for International Affairs. Au primit de asemenea 
finanțare și antrenament de la CIA în timpul acțiunilor anti
Milosevic din 1999/2000”(ii).  
 
Bineînțeles, agenția de securitate Stratfor contribuia în mod 
activ la demersurile CANVAS (fosta 
logic dacă avem în vedere că, așa cum tot date desecretizate de 
WikiLeaks au evidențiat, Stratfor este un fel de „shadow 
CIA”(iii) . Oficial, Stratfor is „a wellknown U.S. private 
intelligence firm (the name comes from Strategic Fo
Inc.) founded in 1996 in Austin, Texas, by George Friedman”.
 
Faptul că OTPOR era încă din anul 2000 masiv finan
Statele Unite a apărut inclusiv în știrile mainstream. Un articol 
din noiembrie 2000 al New York Times men
NED, USAID sau The International Republican Institute au 
oferit zeci de milioane de dolari pentru succesul protestatarilor 
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și guverne autocrate (cele care nu sunt pe 

imentare despre OTPOR / CANVAS apar într-un 
email desecretizat în 2013 de WikiLeaks, tot de la agenția 
Stratfor, care dezvăluie că „au fost implicați în numeroase 

ție din jurul lumii (cel mai eficient în 
ea în Belarus, Venezuela, 

Zimbabwe, Iran, Liban, Azerbaigian și Tibet). Sunt sprijiniție 
de Albert Einstein Institution, Democracy Research Guide, 
International Center on Nonviolent Conflict Resources, 

și the National Democratic 
Institute for International Affairs. Au primit de asemenea 

țare și antrenament de la CIA în timpul acțiunilor anti-

țeles, agenția de securitate Stratfor contribuia în mod 
 OTPOR), lucru de altfel 

șa cum tot date desecretizate de 
țiat, Stratfor este un fel de „shadow 

CIA”(iii) . Oficial, Stratfor is „a wellknown U.S. private 
intelligence firm (the name comes from Strategic Forecasting, 
Inc.) founded in 1996 in Austin, Texas, by George Friedman”. 

Faptul că OTPOR era încă din anul 2000 masiv finanțată de 
știrile mainstream. Un articol 

din noiembrie 2000 al New York Times menționează explicit că 
NED, USAID sau The International Republican Institute au 
oferit zeci de milioane de dolari pentru succesul protestatarilor 
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din OTPOR în Europa de Est. Conform NYT, un oficial al 
National Endowment for Democracy, pe nume Paul B. 
McCarthy, a spus pe șleau că „from August 1999 the dollars 
started to flow to OTPOR pretty significantly."(iv).  
 
Implicarea concretă a OTPOR în încercarea de schimbare de 
regim din Venezuela este evidențiată de un articol al Stratfor, 
publicat chiar pe site-ul agenției, în octombrie 2007. Articolul 
informează că cinci studenți din Venezuela au fost antrenați în 
Belgrad de OTPOR (între timp rebotezată CANVAS) în anul 
2005. Într-o manieră foarte pozitivă, Stratfor transmite că 
perspectiva antrenamentului era ca printr-un angajament pe 
măsură, să fie atins obiectivul de „a declanșa o revoluție ân 
Venezuela”. Articolul redă și un fel de criteriu obiectiv care 
trebuie atins: „atunci când vezi studenții de la cinci universități 
venezuelene organizând simultan demonstrații, vei ști că 
antrenamentul s-a terminat și a început activitatea reală”(v) .  
 
Și într-adevăr, la doar doi ani după aceea urmau să se vadă 
rezultatele. Potrivit unui studiu (vi) atent documentat al 
jurnaliștilor Max Blumenthal (vii) și Dan Cohen (viii) , astfel de 
antrenamente conduse de CANVAS, supervizate de Stratfor și 
masiv finanțate de NED (plus alte organizații în principal din 
SUA), au condus în anul 2007 la puternice frământări sociale în 
Venezuela. Au fost mai întâi masivele proteste din fața Radio 
Caracas Televisión (RCTV) din 19 mai 2007. După care 
nemulțumirea indusă populației a fost direcționată către 
organizarea unui referendum. Referendumul a avut loc în 2 
decembrie 2007, totuși populația a rămas de partea lui Chavez. 
Dar eforturile din culisele democrațieiau continuat. Dirijați 
îndeaproape de „US-backed class of regime change activists”, 
noul val revoluționar a constituit mișcarea "Generation 2007”, 
cunoscută și ca ”mișcarea studenților”. Manifestațiile 
studenților protestatari dădeau rezultate atât de eficiente, încât 
încă de la apariția lor în spațiul public, the ambasadorul 
american în Venezuela, William Brownfield, a trimis un 
email(ix) , în iunie 2007, către State Department, National 
Security Council and Department of Defense, în care lăuda 
"Generation of ’07”. Brownfield era foarte mulțumit că 
studenții „au manipulat cu succes nemulțumiri populare” față de 
Chavez, pe care au reușit să îl forțeze „to (over)react”. 
 
Manifestațiile Genneration 2007 erau complet diferite de 
protestele obișnuite. Includeau felurite tehnici prin care instigau 
la violență sau foloseau metode scandaloase, pline de vulgarități 
provocatoare, pentru a atrage atenția populației. Presa(x) din 
Venezuela consemnează de exemplu că la una dintre 
manifestațiile susținute în 2009 de G7 contra regimului Chavez, 
protestatarii au urmărit să șocheze scoțându-și pantalonii și 
expunându-și posteriorul. 
Genneration 2007 îi includea pe Juan Guaido și Leopoldo 
López. În 2009 Lopez a fondat the Popular Will (Voluntad 
Popular), cu Guaido ca membru proeminent. 
 
Generation 2007 și Popular Will au constituit structuri de bază 
în jurul cărora s-a organizat opoziția. În realitate planurile de 
acțiune erau foarte atent stabilite și coordonate de experții în 
regime change din CANVAS și Stratfor. Totuși, o importantă 
parte a acestor planuri a fost interceptată de WikiLeaks. Dintr-o 
astfel de scurgere de date este elocvent un raport trimis în 

septembrie 2009 de la CANVAS către Stratfor. Raportul 
prezintă detaliat indicații despre cum ar putea fi speculate 
situațiile din Venezuela pentru a-l da jos pe Chavez. Încă de la 
început se pune în vedere că „o cheie către slăbiciunea lui 
Chavez este declinul din sectorul electricității”, ceea ce are 
potențialul de a duce la pene de curent. Situația este văzută ca o 
mare oportunitate, the watershed event (!). 
 
Sunt de asemenea oferite indicații precise și detaliate, 
structurate pe puncte, în vederea implicării în alegerile 
parlamentare ce urmau peste doar trei zile, în 26 septembrie 
2010. Printre aceste indicații figura o listă cu „potential 
opposition allies” și una cu „list of issues with potential to be 
exploited in the campaign”. Se explică de asemenea că „două 
metode principale pentru a crea teamă și dependență sunt prin 
amenințarea cvu pericolul unei intervenții internaționale și 
utilizarea presiunilor economice”(xi) . 
 
Adică exact ceea ce se întâmplă acum. 
 
Note: 
i) The Global Intelligence Files - Re: INSIGHT - VENEZUELA: CANVAS 
analysisReleased on 2012-06-18– WikiLeaks, mail from Marko Papic to Fred Burton, sent 
Tuesday, February 02, 2010, https://wikileaks.org/gifiles/docs/17/1713359_re-insight-
venezuela-canvas-analysis-.html 
 
ii) The Global Intelligence Files - Information on CANVAS – WikiLeaks, Released on 
2013-02-13, 126766_Info on 
CANVAS.doc, https://wikileaks.org/gifiles/docs/17/1792423_information-on-canvas-.html 
 
iii) Ben Makuch, Stratfor, a.k.a 'Shadow CIA,' Had Contracts With 13 Federal 
Departments: WikiLeaks, Huffington Post, December 15, 
2013, https://www.huffingtonpost.ca/2013/12/15/stratfor-canadian-
government_n_4449505.html?guccounter=1 
 
 iv) Roger Cohen, Who Really Brought Down Milosevic?, The New York Times, 
November 26, 
2000, https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/library/magazine/home/20001126ma
g-serbia.html 
 
v) *** Venezuela: The Marigold Revolution?, Stratfor, October 5, 
2007, https://worldview.stratfor.com/article/venezuela-marigold-revolution  
 
vi)  Dan Cohen, Max Blumenthal, The Making of Juan Guaidó: How the US Regime 
Change Laboratory Created Venezuela’s Coup Leader, TheGrayZone, January 29, 
2019, https://thegrayzone.com/2019/01/29/the-making-of-juan-guaido-how-the-us-regime-
change-laboratory-created-venezuelas-coup-leader/ 
 
vi)  Max Blumenthal is an American author, journalist, and blogger, awarded the 2014 
Lannan FoundationCultural Freedom Notable Book Award. He was formerly a writer for 
AlterNet,[3] The Daily Beast, Al Akhbar, and Media Matters for America. 
 
vii)  Dan Cohen is an American author, journalist, and blogger. A Washington DC-based 
journalist, he works for RT America. He distributed video reports and print dispatches for 
outlets including Mondoweiss, The Electronic Intifada, The Nation, AlterNet, Middle East 
Eye, Grayzone Project, Al Jazeera English, and Vice News 
 
viii)  Public Library of US Diplomacy, WikiLeaks, email from June 8, 
2007, https://wikileaks.org/plusd/cables/07CARACAS1128_a.html 
 
ix)  Laboratorio de Comunicación, Los culos de la derecha venezolana (estudiantes Manos 
Blancas) al aire contra Chávez, OrhPositivo, 
03/10/2009, https://orhpositivo.wordpress.com/2009/10/03/los-culos-de-la-derecha-
venezolana-al-aire-contra-chavez/ 
x)  Idem 20, VZ elections 

Sursa: https://www.activenews.ro/externe/Vrei-sa-dai-o-lovitura-de-stat-Suna-la-
Washington-Firul-rosu-care-ii-uneste-pe-Ceausescu-Milosevici-Vucic-Maduro-Dragnea-si-
multi-altii-156041 
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Un stat din inima Europei are curaj să se 

opună imperialismului american

       După intrigile americane din anii 1990 care au condus 
la conflictele etnice din Balcani și au creat pretextul pentru 
„intervenția umanitară” (prin bombardamente) a NATO, 
Iugoslavia s-a dezmembrat în șase republici autonome. 

entru a clarifica puțin contextul în care s
războiul din Iugoslavia, merită să cităm două surse.
Prima este New York Times, care într-un articol apărut în 

noiembrie 2000, intitulat „Who Really Brought Down 
Milosevic?”,consemnează câteva aspecte foarte interesante. 
Articolul precizează cu o abundență de detalii că protestele din 
Iugoslavia nu au fost nicidecum spontane, așa cum pretinde 
versiunea oficială, ci au fost declanșate de o organizație numită 
OTPOR, ceea ce în traducere din limba sârbă înseamnă 
REZIST. Vă sună cumva cunoscut? NYT mai arată că această 
grupare era finanțată masiv din Statele Unite de o organiza
numită Fundația Națională pentru Democrație (National 
Endowment for Democracy – NED) care chipurile promova cu 
generozitate „democrația”. NED activează în aceleași scopuri și 
acum și este chiar mult mai extinsă, cu filiale peste tot în lume, 
și îi sprijină pe toți „tinerii frumoși și liberi” care fac adeseori 
jocurile globaliștilor fără să își dea seama. 

A doua sursă este un articol care a apărut ini
WebTribune din Serbia, intitulat „Dezvăluirile unui
CIA: Am primit milioane de dolari ca să dezmembrăm 
Iugoslavia”. Pagina web originală a fost ștearsă, dar articolul a 
fost preluat de multe alte publicații, inclusiv de 
nostru. Agentul CIA care a ales după mai mul
adevărul se numește Robert Baer și a explicat printre altele că 
„Am mituit partide şi politicieni ca să cultive ura între naţiuni. 
Scopul nostru fundamental era să vă facem sclavi

Să revenim acum la punctul de la care am pornit. A
șase republici care au rezultat în urma dezmembrării Iugoslaviei 
sunt: Bosnia-Herțegovina, Slovenia, Croația, Serbia, 
Muntenegru și Macedonia. În plus, din teritoriul Serbiei a fost 
separată (prin manevrele SUA) provincia Kosovo, unde a fost 
construită cea mai mare bază NATO din Europa. Statele Unite 
au acum un important cap de pod militar în Balcani 
să includă toate țările din fosta Iugoslavie în NATO. Croația, 
Slovenia, Muntenegru au fost prinse deja în alian

P
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opună imperialismului american 

După intrigile americane din anii 1990 care au condus 
și au creat pretextul pentru 

ția umanitară” (prin bombardamente) a NATO, 
șase republici autonome.  

 

țin contextul în care s-a desfășurat 
războiul din Iugoslavia, merită să cităm două surse. 

un articol apărut în 
Who Really Brought Down 

”,consemnează câteva aspecte foarte interesante. 
ță de detalii că protestele din 

șa cum pretinde 
șate de o organizație numită 

OTPOR, ceea ce în traducere din limba sârbă înseamnă 
mai arată că această 

masiv din Statele Unite de o organizație 
ția Națională pentru Democrație (National 

NED) care chipurile promova cu 
ția”. NED activează în aceleași scopuri și 

filiale peste tot în lume, 
și îi sprijină pe toți „tinerii frumoși și liberi” care fac adeseori 

A doua sursă este un articol care a apărut inițial pe site-ul 
Dezvăluirile unui fost agent 

CIA: Am primit milioane de dolari ca să dezmembrăm 
ștearsă, dar articolul a 

ții, inclusiv de site-ul 
Agentul CIA care a ales după mai mulți ani să spună 

ște Robert Baer și a explicat printre altele că 
Am mituit partide şi politicieni ca să cultive ura între naţiuni. 
Scopul nostru fundamental era să vă facem sclavii noştri!”. 

Să revenim acum la punctul de la care am pornit. Așadar, cele 
șase republici care au rezultat în urma dezmembrării Iugoslaviei 

țegovina, Slovenia, Croația, Serbia, 
și Macedonia. În plus, din teritoriul Serbiei a fost 

separată (prin manevrele SUA) provincia Kosovo, unde a fost 
construită cea mai mare bază NATO din Europa. Statele Unite 
au acum un important cap de pod militar în Balcani și urmăresc 

țările din fosta Iugoslavie în NATO. Croația, 
Muntenegru au fost prinse deja în alianță. Macedonia 

va adera și ea până la sfârșitul anului 2019. Așa se face că au 
mai rămas două „rebele”: Serbia și Bosnia

Președintele sârb Aleksandar Vucic a afirmat apăsat în mai 
multe rânduri că „Serbia nu se va alătura NATO
exemplu aici). Vucic a explicat că poporul său nu va uita 
niciodată genocidul pe care NATO l
anul 1999. Printre multele crime săvâr
lansat inclusiv bombe radioactive cu 
generează chiar și în prezent, după 20 de ani, o uriașă rată de 
cancere în rândul populației. 

În Bosnia-Herțegovina situația actuală este mult mai 
complicată, mai ales din punct de vedere social. În această 
republică (de obicei numită pe scurt „Bosnia”) există trei etnii 
constituente: bosniacii (musulmani), sârbii (creştini orto
și croații (catolici). Bosniacii și croații s
la NATO, în timp ce sârbii din Bosnia (ca 
vor în ruptul capului. Țara este tensionată de felurite conflicte 
etnice. Este împărțită în două republici (Republ
populație sârbă şi Federaţia croato-musulmană), are 10 cantoane 
(unități administrativ-teritoriale de gradul I) 
birocratică extrem de complicată (având, de exemplu, 200 de 
miniștri). Președenția se face prin rotație: la fiecare
un reprezentant al fiecăreia dintre cele trei comunită
bosniac, un croat şi un sârb. De aceea se nume
tripartită”. 

Acest sistem a fost impus de așa-numitul 
semnat în 1995 de reprezentanții celor trei
Unite) în ideea de „a menține pacea”. Cel mai important punct 
al Acordului a constat în instituirea unei for
multinaționale de control a regiunii, sub comanda NATO. 
Acordul prevede, de asemenea, ca țara să fie administrat
reprezentant numit de Consiliul de Securitate al ONU.

Aspectul esențial în Bosnia este că SUA face presiuni ca statul 
să adere la NATO, iar singurii care nu cedează sunt sârbii 
bosniaci. Din acest motiv, deși în octombrie 2018 au avut loc 
alegerile prezidențiale (a fost rândul unui reprezentant sârb să 
vină la conducere), nici până în prezent, în iulie 2019, nu s
ajuns la un acord de formare a guvernului. Această situa
blochează și mai mult statul din punct de vedere administrativ. 
Bosnia-Herțegovina este, pe moment, singura 
care nu are reprezentanți în Adunarea Parlamentară a 
Consiliului Europei pentru că pur și simplu nu a reușit să își 
aleagă delegații. Ședințele se suspendă sau nici nu mai au loc 
deoarece una dintre părți refuză să participe. Potrivit 
cotidianului german Deutche Welle, de la începutul lunii iulie 
2019 nu mai există un buget stabilit în mod regulamentar. 
Nimeni nu știe cum vor fi plătite salariile bugetarilor. Dintre cei 
aproximativ patru milioane de locuitori, mul
emigreze (în special tinerii) considerând că în Bosnia nu au 
niciun viitor. 

Președintele sârb ales, Milorad Dodik, spune foarte sincer că nu 
se vede în rolul președintelui Bosniei-Her
că acest stat de fapt nici nu există cu adevărat, este o construc
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și ea până la sfârșitul anului 2019. Așa se face că au 
și Bosnia-Herțegovina. 

ședintele sârb Aleksandar Vucic a afirmat apăsat în mai 
nu se va alătura NATO” (vezi de 

). Vucic a explicat că poporul său nu va uita 
niciodată genocidul pe care NATO l-a provocat în Serbia în 
anul 1999. Printre multele crime săvârșite atunci, NATO a 
lansat inclusiv bombe radioactive cu uraniu îmbogățit care 

și în prezent, după 20 de ani, o uriașă rată de 

țegovina situația actuală este mult mai 
complicată, mai ales din punct de vedere social. În această 
republică (de obicei numită pe scurt „Bosnia”) există trei etnii 
constituente: bosniacii (musulmani), sârbii (creştini ortodocși) 
și croații (catolici). Bosniacii și croații s-au aliat și vor să adere 
la NATO, în timp ce sârbii din Bosnia (ca și cei din Serbia) nu 

Țara este tensionată de felurite conflicte 
țită în două republici (Republica Srpska cu 

musulmană), are 10 cantoane 
teritoriale de gradul I) și o structură 

birocratică extrem de complicată (având, de exemplu, 200 de 
ștri). Președenția se face prin rotație: la fiecare opt luni vine 

un reprezentant al fiecăreia dintre cele trei comunități: un 
bosniac, un croat şi un sârb. De aceea se numește „preşedinţie 

numitul Acord de la Dayton, 
ții celor trei etnii la Ohio (Statele 

ține pacea”. Cel mai important punct 
al Acordului a constat în instituirea unei forțe militare 

ționale de control a regiunii, sub comanda NATO. 
țara să fie administrată de un 

reprezentant numit de Consiliul de Securitate al ONU. 

țial în Bosnia este că SUA face presiuni ca statul 
să adere la NATO, iar singurii care nu cedează sunt sârbii 

și în octombrie 2018 au avut loc 
țiale (a fost rândul unui reprezentant sârb să 

vină la conducere), nici până în prezent, în iulie 2019, nu s-a 
ajuns la un acord de formare a guvernului. Această situație 

și mai mult statul din punct de vedere administrativ. 
govina este, pe moment, singura țară europeană 

ți în Adunarea Parlamentară a 
și simplu nu a reușit să își 

ții. Ședințele se suspendă sau nici nu mai au loc 
ză să participe. Potrivit 
, de la începutul lunii iulie 

et stabilit în mod regulamentar. 
știe cum vor fi plătite salariile bugetarilor. Dintre cei 

aproximativ patru milioane de locuitori, mulți au ales să 
emigreze (în special tinerii) considerând că în Bosnia nu au 

s, Milorad Dodik, spune foarte sincer că nu 
Herțegovina. El consideră 

că acest stat de fapt nici nu există cu adevărat, este o construcție 
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forțată și artificială. Dodik recunoaște pe față că împiedică 
formarea unui guvern deoarece acesta ar face pasul către NATO 
semnând parteneriatul deja pregătit, numit Annual National 
Programme. La sfârșitul lunii mai 2019, Dodik a blocat 
trimiterea către NATO a Programului Național Anual
activat Planul de Acțiune pentru Aderare (Membership Action 
Plan – MAP). În iunie, Milorad Dodik a avertizat că măsurile 
unilaterale luate pentru aderarea la NATO ar însemna sfâr
Bosniei naționaliste. Singura soluție, spune Dodik, este ca 
Republica sârbă Srpska să se separe de Federația musulmană și 
astfel să își salveze conștiința de neam, tradițiile și religia 
ortodoxă. 

Într-o declarație difuzată la sfârșitul lui iunie 2019 de postul 
sârb de televiziune ba.n1info, președintele Dodik afirma: „
mi voie să o spun din nou: Republica Srpska a luat o decizie 
nu va adera la NATO. Nu are rost să mai vorbim în zadar 
pentru că poporul sârb nu vrea asta (aderarea, n.n.)”.

Având în vedere poziția lui Dodik – care pe deasupra nu vrea 
nici aderarea la UE și, culmea, mai e și prieten cu Vla
Putin (!) – administrațiile Statelor Unite au luat decizia să îi 
impună sancțiuni personale președintelui Bosniei. Potrivit 
știrilor difuzate de agenția Reuters, motivul (pretextul) a fost că 
Milorad Dodik „împiedică în mod activ eforturile de punere în 
aplicare a acordurilor de la Dayton din 1995
americani se declară revoltați că Dodik dore
Republicii Srpska și a organizat deja un referendum pe această 
temă. Așa cum era de așteptat, referendumul nu a fost 
recunoscut de SUA și UE. John Smith, directorul interimar al 
OFAC (agenția administrației americane care impun
financiare) a declarat că „Obstrucționând Acordul de la Dayton, 
Milorad Dodici reprezintă o amenințare semnificativă pentru 
suveranitatea și integritatea teritorială a Bosniei și 
Herțegovinei”. 

Președintele Dodik a declarat că sancțiunile pe ca
Washington-ul nu înseamnă nimic pentru el. Într
citat de site-ul sârb b92.net, el a arătat la ce nivel s
oficialii SUA, care i-au cerut să dărâme o biserică ortodoxă ce 
reprezintă un simbol esențial pentru comunitatea sârbă. „
considerați un nimic, iar ei, ca cea mai mare putere a lumii, pot 
face orice. Am fost avertizat, dar nu am dat aten
că Republica Srpska nu este cazul să își schimbe numele. Dar 
când am spus că nu sunt de acord și că plec acasă, atunci mi
spus că voi vedea eu care este puterea SUA. Ambasadorul 
american mi-a cerut să dărâm Biserica din Potocari, dar i
răspuns că nu voi face așa ceva. A doua zi au apărut declarații 
că nu sunt cooperant. Eu nu am dărâmat moschei, cum a
putut să dărâm biserici?”, a declarat Dodici. „Presa nu î
imagina ce tortură este atunci când oficialii americani fac 
presiuni asupra ta.” Amintim în final că operațiunile militare (și 
paramilitare) americane ce au condus la dezmembrarea 
Iugoslaviei și la haosul social actual au avut ca pretext 
presupusele încălcări ale drepturilor omului săvâr
președinte iugoslav Slobodan Miloșevici. A
caracterizat intensiv de oficialii SUA și de mass
ca fiind „Măcelarul din Balcani” sau „Noul Hitler
NATO a atacat Iugoslavia și a declanșat un război care a dus la 
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țată și artificială. Dodik recunoaște pe față că împiedică 
vern deoarece acesta ar face pasul către NATO 

Annual National 
șitul lunii mai 2019, Dodik a blocat 

țional Anual, care ar fi 
(Membership Action 

MAP). În iunie, Milorad Dodik a avertizat că măsurile 
unilaterale luate pentru aderarea la NATO ar însemna sfârșitul 

ționaliste. Singura soluție, spune Dodik, este ca 
ția musulmană și 

și salveze conștiința de neam, tradițiile și religia 

ție difuzată la sfârșitul lui iunie 2019 de postul 
ședintele Dodik afirma: „Dați-

a Srpska a luat o decizie și 
nu va adera la NATO. Nu are rost să mai vorbim în zadar 

(aderarea, n.n.)”. 

care pe deasupra nu vrea 
și, culmea, mai e și prieten cu Vladimir 
țiile Statelor Unite au luat decizia să îi 

țiuni personale președintelui Bosniei. Potrivit 
motivul (pretextul) a fost că 

împiedică în mod activ eforturile de punere în 
aplicare a acordurilor de la Dayton din 1995”. Oficialii 

că Dodik dorește secesiunea 
și a organizat deja un referendum pe această 

șa cum era de așteptat, referendumul nu a fost 
și UE. John Smith, directorul interimar al 

ția administrației americane care impune sancțiuni 
ționând Acordul de la Dayton, 

țare semnificativă pentru 
și integritatea teritorială a Bosniei și 

ședintele Dodik a declarat că sancțiunile pe care i le-a impus 
ul nu înseamnă nimic pentru el. Într-un interviu 

el a arătat la ce nivel s-au coborât 
au cerut să dărâme o biserică ortodoxă ce 

țial pentru comunitatea sârbă. „Suntem 
ți un nimic, iar ei, ca cea mai mare putere a lumii, pot 

face orice. Am fost avertizat, dar nu am dat atenție. Ei pretind 
și schimbe numele. Dar 

și că plec acasă, atunci mi-au 
spus că voi vedea eu care este puterea SUA. Ambasadorul 

a cerut să dărâm Biserica din Potocari, dar i-am 
șa ceva. A doua zi au apărut declarații 

că nu sunt cooperant. Eu nu am dărâmat moschei, cum aș fi 
Presa nu își poate 

imagina ce tortură este atunci când oficialii americani fac 
țiunile militare (și 

paramilitare) americane ce au condus la dezmembrarea 
și la haosul social actual au avut ca pretext 

presupusele încălcări ale drepturilor omului săvârșite de fostul 
ședinte iugoslav Slobodan Miloșevici. Acesta a fost 

și de mass-media aservită 
Noul Hitler”. După ce 

și a declanșat un război care a dus la 

moartea a peste 100.000 de oameni, Milo
Tribunalul Penal Internațional de la Haga. Fostul președinte a 
fost trimis în judecată pentru „66 de capete de acuzare 
referitoare la genocid, crime de război 
umanității”. Procesul său a fost numit „
Potrivit deciziei oficiale a Tribunalului, care a venit în iulie 
2016 (după 17 ani de deliberări) judecătorii au hotărât în 
unanimitate că „președintele sârb Slobodan Milo
responsabil pentru crimele de război comise în timpul 
războiului bosniac”. Însă pentru Slobodan Milo
de achitare nu a mai contat. Pentru că murise deja de 10 ani
celula unde fusese închis. 

Aceste aspecte ar mai putea totuși conta pentru cei care învață 
ceva din istorie și nu se lasă amăgiți de intensiva spălare a 
creierelor ce are loc prin propaganda politico
siguranță sârbii din fosta Iugoslavie au înțeles lecția istoriei și 
nu au uitat-o. Și sunt aproape imposibil de manipulat, în ciuda 
presiunilor și șiretlicurilor americănești. Ar fi cazul să învățăm 
din exemplul lor.  

 
Maduro: Venezuela – teren de testare 
pentru arme electromagnetice, noua 

strategie de război

        Caracasul susţine că SUA încearcă să destabilizeze 
situația din Venezuela prin sabotaj, în timp ce finanţează o 
opoziție anti-guvernamentală pe care pre
Maduro a descris-o ca fiind „cea mai dăunătoare
mai criminală” din ultimii 20 de ani. 

reședintele venezuelean Nicolas Maduro şi
adversarii că folosesc țara sa ca teren de testare pentru o 
nouă strategie de război și noi tipuri de arme.

„Venezuela arată lumii că este un teren de testare pentru noi 
arme cibernetice, electromagnetice și pentru o nouă strategie 
de război, care nu reprezintă o invazie directă sau un 
bombardament cu rachete, ci urmăreşte bombardarea 
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moartea a peste 100.000 de oameni, Miloșevici a fost judecat de 
țional de la Haga. Fostul președinte a 

66 de capete de acuzare 
referitoare la genocid, crime de război și crime împotriva 

”. Procesul său a fost numit „procesul secolului”. 
a Tribunalului, care a venit în iulie 

2016 (după 17 ani de deliberări) judecătorii au hotărât în 
edintele sârb Slobodan Miloșevici nu a fost 

responsabil pentru crimele de război comise în timpul 
”. Însă pentru Slobodan Miloșevici verdictul 

de achitare nu a mai contat. Pentru că murise deja de 10 ani, în 

 

și conta pentru cei care învață 
și nu se lasă amăgiți de intensiva spălare a 

creierelor ce are loc prin propaganda politico-mediatică. Cu 
ță sârbii din fosta Iugoslavie au înțeles lecția istoriei și 

Și sunt aproape imposibil de manipulat, în ciuda 
și șiretlicurilor americănești. Ar fi cazul să învățăm 

teren de testare 
pentru arme electromagnetice, noua 

strategie de război 

sul susţine că SUA încearcă să destabilizeze 
ția din Venezuela prin sabotaj, în timp ce finanţează o 

guvernamentală pe care președintele Nicolas 
cea mai dăunătoare” și „cea 

 

 

ședintele venezuelean Nicolas Maduro şi-a acuzat 
țara sa ca teren de testare pentru o 
și noi tipuri de arme. 

Venezuela arată lumii că este un teren de testare pentru noi 
și pentru o nouă strategie 

de război, care nu reprezintă o invazie directă sau un 
bombardament cu rachete, ci urmăreşte bombardarea 



 

        47474747                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

serviciilor publice vitale“, a spus Maduro, citat de 
Internaţional. 

În luna martie, Venezuela a suferit cea mai gravă întrerupere a 
energiei electrice din istorie, când 21 din cele 23 de state au 
rămas fără electricitate. Furnizorul național de energie electrică 
din Venezuela, Corpoelec, a declarat că incidentul a fost cauzat 
de „sabotajul” centralei hidroelectrice din Guri, care generează 
electricitate pentru aproape toată țara. 

Potrivit Caracasului, sistemul energetic venezuelean este supus 
la atacuri, inclusiv „atacuri electromagnetice” asupra liniilor de 
transmisie a energiei electrice. 

Complotul opoziţiei  

Președintele a subliniat că „opoziția criminală” intenționa să 
atace unitățile militare ale forțelor bolivariene și, de asemenea, 
să îl ucidă. 

„Știu despre planurile criminale ale celor care conduc opoziția, 
despre complotul lor pentru uciderea mea”, a spu
adăugând că este necesar să „ridice nivelul de alarmă în 
unitățile militare ale țării” și să intensifice la maximum 
„activitățile de informații și contrainformații”. 

Totodată, preşedintele a cerut milițiilor locale să se alăture 
organizațiilor militare pro-guvernamentale cunoscute sub 
numele de Colectivos, pentru a menţine pacea în 

Maduro a anunțat şi o sporire a numărului militarilor 
venezueleni din miliţie de la 2,1 milioane la 3 milioane.

„În numele comandantul nostru [fostul pre
Chavez, care a avut visul să avem o miliţie puternică a 
poporului, ca parte a sistemului național pentru protejarea 
Constituției, și care ar putea deveni forţe suplimentare ale 
Armatei bolivariene, anunțăm că vom spori numărul de 
luptători de miliție la 3 milioane până în luna decembrie a 
acestui an”, a declarat Maduro la televiziunea na

„Am comandat formarea de 50.000 de unităţi de apărare 
populară în toate cartierele și orașele, în fiecare colț al țării 
pentru a sprijini și întări apărarea integrală a ţării
preşedintele pe Twitter. 

Măsura a fost anunțată pe fondul unei crize politice profunde în 
Venezuela. În luna ianuarie, liderul opoziției, Juan Guaido, s
autoproclamat președinte interimar, contestând realegerea lui 
Maduro anul trecut. Guaido a fost imediat sprijinit de Statele 
Unite și de aliații acestora, care au denunțat realegerea lui 
Maduro. China, Cuba, Rusia și o serie de alte țări şi
sprijinul pentru Maduro ca fiind singurul președinte legitim al 
Venezuelei. 
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“, a spus Maduro, citat de Sputnik 

mai gravă întrerupere a 
energiei electrice din istorie, când 21 din cele 23 de state au 

țional de energie electrică 
din Venezuela, Corpoelec, a declarat că incidentul a fost cauzat 

rice din Guri, care generează 

Potrivit Caracasului, sistemul energetic venezuelean este supus 
la atacuri, inclusiv „atacuri electromagnetice” asupra liniilor de 

ședintele a subliniat că „opoziția criminală” intenționa să 
țile militare ale forțelor bolivariene și, de asemenea, 

Știu despre planurile criminale ale celor care conduc opoziția, 
”, a spus Maduro, 

ridice nivelul de alarmă în 
și să intensifice la maximum 

țiilor locale să se alăture 
guvernamentale cunoscute sub 

, pentru a menţine pacea în țară. 

țat şi o sporire a numărului militarilor 
venezueleni din miliţie de la 2,1 milioane la 3 milioane. 

În numele comandantul nostru [fostul președinte Hugo] 
Chavez, care a avut visul să avem o miliţie puternică a 

țional pentru protejarea 
și care ar putea deveni forţe suplimentare ale 

țăm că vom spori numărul de 
la 3 milioane până în luna decembrie a 

”, a declarat Maduro la televiziunea națională.  

Am comandat formarea de 50.000 de unităţi de apărare 
și orașele, în fiecare colț al țării 

ntegrală a ţării”, a scris 

țată pe fondul unei crize politice profunde în 
ției, Juan Guaido, s-a 

ședinte interimar, contestând realegerea lui 
trecut. Guaido a fost imediat sprijinit de Statele 

și de aliații acestora, care au denunțat realegerea lui 
și o serie de alte țări şi-au exprimat 

ședinte legitim al 

Datoria externă a României a trecut de 
pragul de 100 miliarde euro, crescând cu 
3,66 miliarde euro în primele patru luni 

ale anului 2019

        În primele patru luni din 2019, datoria externă totală a 
României a crescut cu 3,66 miliarde euro, la un total 
miliarde euro, din care datoria pe termen lung are o 
pondere de 68%, arată datele BNR. 

in 2012, datoria externă a scăzut până în 2015 de la 
100,8 miliarde de euro la 90,4 miliarde de euro, iar de 
atunci a reînceput să crească, ajungând la 98,4 mil

de euro la finalul lui 2018 şi 99,8 miliarde de euro la finalul lui 
martie 2019. În acelaşi timp, PIB-ul ROmâniei a crescut, ceea 
ce face ca ponderea datoriei externe să se reducă.

La finele lunii aprilie 2019, datoria externă pe termen lung a 
însumat 69,86 miliarde euro la 30 aprilie 2019, în creştere cu 
2,8% faţă de finelel anului trecut. 

În acelaşi timp, datoria externă pe termen scurt se ridica la 
33,21 miliarde euro, în urcare cu 5,6%.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 16,6%
comparativ cu 21,2% în anul 2018. Gradul de acoperire a 
importurilor de bunuri şi servicii a fost de 4,8 luni în aprilie, în 
comparaţie cu 4,9 luni la 31 decembrie 2018.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată 
la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 aprilie 
a fost de 73,3%, comparativ cu 74,3%
Sursa: zf.ro 

 
Vremuri hotărâtoare în destinul 

economiei româneşti
 

 
Ec. Aurel CORDAŞ

 
           Din păcate calitatea de membru a României
cluburi selecte UE, NATO, deşi a luminat drumul integrării 
economice, militare, sociale nu a reuşit să alunge toţi
negri şi implicit să clarifice orientarea politicii economice, 
dezvoltarea economiei pe bazele solide ale investiţilor.

ncă, suntem îngrijorător de dependenţi de evoluţia pieţelor 
ţărilor europene, iar decalajele se menţin, dacă pe alocuri nu 
capătă proporţii.  

          Decapitalizarea cronică a fondurilor investiţionale, care 
ştim cu toţii, constituie fundamentul  care generează
a veniturilor, de unde decurge o nouă creştere a consumului, 
motiv puternic de a injecta în economie noi fonduri, face că 
suportul real   al creşterii, dezvoltării economce să
trecătoare deoarece consumul nu poate fi susţinut fă
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Datoria externă a României a trecut de 
pragul de 100 miliarde euro, crescând cu 
3,66 miliarde euro în primele patru luni 

ale anului 2019 

În primele patru luni din 2019, datoria externă totală a 
României a crescut cu 3,66 miliarde euro, la un total de 103 
miliarde euro, din care datoria pe termen lung are o 

 

in 2012, datoria externă a scăzut până în 2015 de la 
100,8 miliarde de euro la 90,4 miliarde de euro, iar de 
atunci a reînceput să crească, ajungând la 98,4 miliarde 

de euro la finalul lui 2018 şi 99,8 miliarde de euro la finalul lui 
ul ROmâniei a crescut, ceea 

ce face ca ponderea datoriei externe să se reducă. 

La finele lunii aprilie 2019, datoria externă pe termen lung a 
t 69,86 miliarde euro la 30 aprilie 2019, în creştere cu 

În acelaşi timp, datoria externă pe termen scurt se ridica la 
33,21 miliarde euro, în urcare cu 5,6%. 

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 16,6%, 
comparativ cu 21,2% în anul 2018. Gradul de acoperire a 
importurilor de bunuri şi servicii a fost de 4,8 luni în aprilie, în 
comparaţie cu 4,9 luni la 31 decembrie 2018. 

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată 
ală, cu rezervele valutare la BNR la 30 aprilie 

a fost de 73,3%, comparativ cu 74,3% la 31 decembrie 2018. 

Vremuri hotărâtoare în destinul  
economiei româneşti 

Ec. Aurel CORDAŞ  –  Iaşi 

Din păcate calitatea de membru a României la 
cluburi selecte UE, NATO, deşi a luminat drumul integrării 
economice, militare, sociale nu a reuşit să alunge toţi  norii 
negri şi implicit să clarifice orientarea politicii economice, 
dezvoltarea economiei pe bazele solide ale investiţilor.  

ntem îngrijorător de dependenţi de evoluţia pieţelor 
ţărilor europene, iar decalajele se menţin, dacă pe alocuri nu 

Decapitalizarea cronică a fondurilor investiţionale, care 
care generează  o creştere 

a veniturilor, de unde decurge o nouă creştere a consumului, 
motiv puternic de a injecta în economie noi fonduri, face că 

al creşterii, dezvoltării economce să creeze  iluzii 
trecătoare deoarece consumul nu poate fi susţinut fără investiţii.      
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          Şi la acest capitol depindem de comenzile externe, 
suntem antreprenori, iar plus valoarea se topeşte în afara 
graniţelor.      
        Structura dezechilbrată a economiei a făcut ca în ciuda 
unei creşteri economice de 6,9 % a  să apară o serie d
economice  trigemene, la care se adăugă  o relaxare fiscale 
începută în 2015-2016, venituri aiuritoare în zona bugetară 
superioară, salarii mai mari ca a preşedintelui ţării, pensii 
speciale apărute fără respectarea principiului contributivităţii, 
venituri de noaptea minţii, au avut ca rezultat
BUGETAR (cheltuielile sunt mai mari decât veniturile 
bugetare).  
        Împrumuturile necesare  pentru acoperirea acestui deficit 
formează DATORIA PUBLICĂ (NAŢIONALĂ). Aces
împrumuturi lipsesc unităţile economice de credite, iar 
reducerea investiţiilor este extrem de nocivă  pentru dezvoltarea 
economiei naţionale. Deficitele comerciale au apărut deoarece 
cererea de produse pe piaţa românească nu poate fi acoperită
oferta.  
         Această degradare a BALANŢEI COMERCIALE
PLĂŢI (tablou statistic în care se compară valoarea imp
cu cea a exporturilor) atrage după sine creşterea 
altfel spus creşte efortul valutar  pentru satisfacerea cererii din 
afara ţării, adică cererea de valută este mai mare faţă de
importurile fiind mai  mari decât exporturile.  
        DEFICITUL CONTULUI CURENT (o expresie sintetică a 
celorlalte două deficite, altfel exprimat plăţile sunt mai mari 
decât încasările) la care se adăuga o DATORIE NAŢIONALĂ 
(suma totală a datoriilor  unui stat -  guvern, instituţ
etc.  provenite din împrumuturi interne şi externe la un moment 
dat pentru a acoperi deficitul public) face că suma acestor 
deficite să crească cu o viteză uluitoare.  Acest
economia noastră e bolnăvioară, are astm economico
adică se sufocă.  
         Faptul că politica fiscală este încă sustenabil
deficitul bugetar poate fi sub 3 % din PIB, iar datoria naţională 
= 35%-40% din PIB este sub limita criteriului de converge
stabilit la intrare în UE, ne dă speranţa unei reveniri în a arăta că 
sărăcia nu este o stare normală.   
 
Bibliografie selectivă:  
Perspectivele macroeconomiei româneşti -internet: Mircea Cosea, Z

internet..   
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Şi la acest capitol depindem de comenzile externe, 
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a economiei a făcut ca în ciuda 
să apară o serie de deficite 

o relaxare fiscale 
, venituri aiuritoare în zona bugetară 

a preşedintelui ţării, pensii 
lui contributivităţii, 

au avut ca rezultat   DEFICITUL 
BUGETAR (cheltuielile sunt mai mari decât veniturile 

pentru acoperirea acestui deficit 
formează DATORIA PUBLICĂ (NAŢIONALĂ). Aceste 

de credite, iar 
pentru dezvoltarea 

Deficitele comerciale au apărut deoarece 
cererea de produse pe piaţa românească nu poate fi acoperită cu 

degradare a BALANŢEI COMERCIALE  DE 
PLĂŢI (tablou statistic în care se compară valoarea importurilor 

) atrage după sine creşterea de cheltuieli, 
pentru satisfacerea cererii din 

, adică cererea de valută este mai mare faţă de  ofertă, 

(o expresie sintetică a 
celorlalte două deficite, altfel exprimat plăţile sunt mai mari 

a care se adăuga o DATORIE NAŢIONALĂ 
guvern, instituţii publice 

provenite din împrumuturi interne şi externe la un moment 
face că suma acestor 
Acest  lucru arată că 

, are astm economico-financiar, 

sustenabilă se consideră 
deficitul bugetar poate fi sub 3 % din PIB, iar datoria naţională 

limita criteriului de convergenţă 
stabilit la intrare în UE, ne dă speranţa unei reveniri în a arăta că 

internet: Mircea Cosea, Ziare.com, 

 

Bancnotele Regelui Carol al II

 

                                        Prof.  Marian  BOLUM 

        Carol revine în țară la 6 iunie 1930 și două zile mai 
târziu este proclamat de către Parlament, rege
A fost o personalitate controversată, atât pe plan personal 
cât și pe plan public.  

e plan personal sunt cunoscute aventurile 
amoroase cu diverse personaje feminine din epocă, de 
notorietate fiind relația pe care a avut

Pe plan public a tolerat camarila creată în jurul său, camarilă 
acuzată de numeroase acte ce corup
partidelor politice, în ultimii doi ani de domnie înlocuind 
sistemul democratic cu un regim de autoritate monarhică. În
același timp este apreciat pentru influențele pozitive pe care le
exercitat asupra culturii românești interbelice. 

    Din punct de vedere economic începutul domniei regelui 
Carol al II lea este marcat de marea criza mondială de 
supraproducție (1929-1933) ce afecta întreaga lume, însă după o 
perioadă de relansare, România va atinge nivelul maxim al 
dezvoltării economice în 1938. În condi
teritoriale din vara anului 1940 Carol al II

abdice în favoarea fiului său Mihai, la 5 septembrie 1940

   Circulația monetară a fost adaptată la realitățile econo
perioadă circulă vechile tipuri monetare, însă în func
cerințele pieții, unele valori nominale ale bancnotelor
preluate de monede sau sunt introduse în
valori nominale noi.  

                                                             
1http://ro.wikipedia.org/wiki/Carol_al_II-lea_al_Rom%C3%A2niei
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Bancnotele Regelui Carol al II-Lea 

Marian  BOLUM - BÂRLAD 

țară la 6 iunie 1930 și două zile mai 
târziu este proclamat de către Parlament, rege al României. 
A fost o personalitate controversată, atât pe plan personal 

e plan personal sunt cunoscute aventurile și relațiile 
amoroase cu diverse personaje feminine din epocă, de 

ția pe care a avut-o cu Elena Lupescu. 
Pe plan public a tolerat camarila creată în jurul său, camarilă 
acuzată de numeroase acte ce corupție și a urmărit slăbirea 
partidelor politice, în ultimii doi ani de domnie înlocuind 
sistemul democratic cu un regim de autoritate monarhică. În 

și timp este apreciat pentru influențele pozitive pe care le-a 
ști interbelice.  

Din punct de vedere economic începutul domniei regelui 
Carol al II lea este marcat de marea criza mondială de 

33) ce afecta întreaga lume, însă după o 
perioadă de relansare, România va atinge nivelul maxim al 
dezvoltării economice în 1938. În condițiile pierderilor 
teritoriale din vara anului 1940 Carol al II-lea este nevoit să 

, la 5 septembrie 19401.  

ția monetară a fost adaptată la realitățile economice. O 
perioadă circulă vechile tipuri monetare, însă în funcție de 

țele pieții, unele valori nominale ale bancnotelor sunt 
preluate de monede sau sunt introduse în circulație bilete cu 

 

lea_al_Rom%C3%A2niei 
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100 lei 19311 (tip II, ianuarie 1910 - ianuarie 1942) 
 

Dimensiune: 196 x 113 mm. Filigran: Zeița Roma în medalio-
nul din stânga în profil spre dreapta, împăratul Traian în 
medalionul din dreapta în profil spre stânga, monograma 
„BNR” în medalion ornamentat (privită pe avers este inversată), 
„100 LEI” în cartuș dreptunghiular, cu zerourile drepte, capetele 

ovale, „LEI” scris cu majuscule2.  

Avers: Colorit diferit albastru-violet, brun-lila, desen stilizat. 
Deasupra, central, un cartuș în care apare numele băncii 
emitente, BANCA NATIONALA A ROMANIEI. Sub acest 
cartuș sunt înscrise data emisiunii și numărul de control. Sub 
aceste înscrisuri sunt prezentate funcțiile (GUVERNATOR, 
DIRECTOR, CASIER) și semnăturile autorizate. Jos, pe un 
podium, este înscrisă valoarea nominală UNA SUTA LEI. 
Compoziția centrală redă o țărancă, în costum popular,  șezând 
pe un covor și avînd o secere în mâna dreaptă. În dreapta un 
craniu de bour, trofeu ce simbolizează vitejia și vânătoarea, pe 
ale cărui coarne sunt așezate fructe, simboluri ale agriculturii și 
o roată dințată, simbol al industriei. În fundal este prezentat un 
peisaj cu un curs de apă printre dealuri. În stânga și în dreapta, 
în partea de sus, sunt două medalioane albe care conțin în 
filigran monograma „BNR” iar în partea de jos, sunt două 
medalioane albe cu filigran ce îl reprezintă pe împăratul Traian, 
respectiv zeița Roma. Între cele două medalioane din partea 
dreaptă este prezentată valoarea „100”. În colțuri, seria și 
numărul dispuse pe diagonală, de culoare neagră. În afara 
chenarului, în stânga jos se află numele desenatorului, 
GEORGES DUVAL fec. iar în dreapta jos, numele gravorului 
L.Ruffe sc. 

Revers: Colorit diferit albastru-violet, brun-lila, desen ara-
bescuri şi chenar decorativ ornamentat. În centru sus, este 
poziţionat un cartuș cu numele băncii emitente, BANCA 
NATIONALA A ROMANIEI. În centru, după un cartuș cu 
filigran, pe un decor cu fundal geometric, este reprezentată 

                                                             

1http://www.banknote.ws/COLLECTION/countries/EUR/ROM/ROM0033.htm 

2George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, Monede şi bancnote 
româneşti, Editura Sport Turism, Bucureşti, 1977, p. 341-342. 

 

stema României flancată de câte un panou stilizat în care este 
valoarea „100”. Dedesubt, pe trei rânduri, textul penalităților: 
FALSIFICATORII ACESTOR BILETE, SI TOTI ACEIA 
CARI VOR FI INTREBUINTAT BILETE FALSE, SAU LE 
VOR FI INTRODUS ÎN TARA, SE VOR PEDEPSI CU 
INCHISOARE DE LA 5 PANA LA 10 ANI CU 
INTERDICTIUNE SI AMENDA, CONF. ART.117 C.P. În 
stânga și în dreapta, între două medalioane albe, cu filigran 
inscripția ROMANIA. În afara chenarului, în stânga jos, numele 
desenatorului, GEORGES DUVAL fec. iar în dreapta jos, 
numele gravorului L.Ruffe sc. 

     Începând cu emisiunea ce are imprimată data de 13 mai 
1930, emisiune pusă în circulație din 22 septembrie 1930, a fost 
tipărit, după ce s-a obținut acordul gravorului, un bilet, pe 
același fel de hârtie, cu design asemănător, diferențele fiind date 
de culoarea dominantă diferită și de noua stemă a României. 

Unii autori3 clasifică aceste bilete ca făcând parte   

dintr-un nou tip monetar însă deoarece diferențele sunt minime 
considerăm că este vorba doar de o variantă a biletului de 100 
de lei, în cadrul tipului II. 

    O nouă comandă pentru realizarea hârtiei biletului de 100 de 
lei a fost făcută la Papeteries D‘Arches, pentru 21.000.000 de 
bancnote, în ianuarie 1931, Banca Națională a României 
alegând dintre cele două variante propuse de către fabricant, 

hârtia de ramie4, hârtie de mai bună calitate ce a fost folosită la 
toate bancnotele tipărite în perioada antebelică. 

      Bancnota de 100 de lei, tip II, va fi înlocuită cu  moneda de 
argint de 100 de lei, ultimul termen de preschimbare fiind 31 
ianuarie 1933. Ulterior, biletul de 100 de lei a mai  fost tipărit 
între anii 1940-1942 (culoarea dominantă fiind brun-lila), în 
condițiile declanșării celui de-al doilea război mondial.   

   Bancnota de 100 de lei, tip II, a avut 44 de emisiuni: 14 
ianuarie 1910, 20 mai 1910, 2 iunie 1911, 15 martie 1912, 15 
noiembrie 1912, 12 aprilie 1913, 7 septembrie 1913, 23 ianuarie 
1914, 6 martie 1914, 27 martie 1914, 1 octombrie 1915, 12 mai 
1916, 22 decembrie 1916, 16 februarie 1917, 22 iunie 1917, 8 
octombrie 1919, 25 martie 1920, 14 iunie 1920, 9 februarie 
1921, 24 noiembrie 1921, 26 mai 1922, 1 februarie 1923, 23 
august 1923, 1 noiembrie 1923, 8 mai 1924, 14 mai 1925, 4 
februarie 1926, 12 ianuarie 1927, 10 martie 1927, 28 iunie 
1928, 17 ianuarie 1929, 31 ianuarie 1929, 19 septembrie 1929, 
13 mai 1930, 16 octombrie 1930, 31 martie 1931, 22 octombrie 
1931, 3 decembrie 1931, 13 mai 1932, 19 februarie 1940 (două 

                                                             
3S. Marițiu, R. Cîrjan, Bancnotele României, Emisiunea de bancnote românești în 

perioada 1929-1947, vol III, București, 2011, p. 15. 
4Ibidem, p. 16. 
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emisiuni, filigran diferit), 1 noiembrie 1940 (două emisiuni, 

filigran diferit), 20 ianuarie 19421.  

     Bancnota de 5000 de lei a fost pusă în circulație la 1 martie 
1932. Era prima bancnotă tipărită în sistem taille-douce (biletul 
era gravat direct pe o placă de oțel, tipărirea facându-se de pe 
aceasta ceea ce determina creșterea acurateții și a siguranței 
pentru că imprimarea se realiza în relief), prima bancnotă 
realizată în colaborare cu o imprimărie din Anglia, prima 
emisiune a Băncii Naționale a României care reproducea 
portretul suveranului (biletele de 10 bani, 25 de bani și 50 de 
bani din 1917 ce aveau efigia regelui Ferdinand I au fost emise 
de Ministerul Finanțelor). 

 

 

5000 lei 19312  (tip I, 31 martie 1931) 

Dimensiune: 177 x 103 mm. Filigran: împăratul Traian în 
medalionul din stânga în profil spre dreapta, culoare mai închisă 

decât hârtia3. 

Avers: Culoare bleu-cobalt, desen arabescuri și linii ondulate 
sistem Guillot. Chenar desen clasic. Deasupra este poziţionat un 
cartuș în care apare numele băncii emitente, BANCA 
NATIONALA A ROMANIEI. În centru se găsesc stema țării, 
valoarea nominală CINCI MII LEI și data emisiunii iar 

                                                             
1Ioan Dogaru, Catalogul monedelor şi bancnotelor româneşti emise în perioada 

1853-1977, Bucureşti, 1978,  p. 39-40. 
 

2http://www.bancnote-monede.ro/5000-lei-1931-1940/ 

 

3George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit., p. 351. 

dedesubt funcțiile (GUVERNATOR, CASIER CENTRAL) și 
semnăturile autorizate. În stânga un medalion rotund, alb, cu 
filigran sub care este un peisaj cu defileul Dunării, la Cazane. În 
dreapta este situat un medalion oval cu efigia regelui Carol al 
II-lea spre stânga, în colțurile din stânga jos și dreapta sus, de 
culoare neagră, seria și numărul. În afara chenarului, central, 
BRADBURY WILKINSON & C O   L  D  ENGLAND.     

Revers: Culoare bleu-cobalt. Chenar cu desen clasic. Chenarul 
este întrerupt pe latura de sus de un cartuș în care apare înscripția 
ROMANIA iar pe latura de jos un cartuș cu textul penalităților, 
pe trei rânduri: FALSIFICATORII ACESTOR  BILETE SI 
ACEIA CARI VOR FI INTREBUINTAT BILETE FALSE, 
SAU LE VOR FI INTRODUS  IN TARA, SE VOR PEDEPSI 
CU INCHISOARE DE LA 5 PANA LA 10 ANI CU 
INTERDICTIUNE SI AMENDA, CONF. ART. 117 C.P. 
Frontal, valoarea „5000”. În câmp reproducerea tabloului 
„Intrarea lui Mihai Viteazul în Alba Iulia”, opera pictorului 
Stoica Dumitrescu. În dreapta sus compoziția este întreruptă de 
un medalion rotund, alb, cu filigran iar în stânga jos de un cartuș 
cu numele desenatorului STOICA D PINXIT. În afara 
chenarului, central, este tipărit numele  imprimăriei, 
BRADBURY WILKINSON & C O  L D  ENGLAND.     

     Primele contacte cu imprimăria Bradbury Wilkinson & 
Company Ltd. au avut loc în 1928. Prima ofertă a furnizorului 
englez este făcută în februarie 1929: tipărire în sistem taille-
douce, revers în sistem duplex (erau folosite culori care nu 
permiteau fotografierea), hârtie filigranată produsă de Portals 
Ltd., prețul pentru 3.000.000 de bilete de 1000 de lei și 400.000 
de bilete de 5000 de lei, inclusiv ambalare și transport la 
Constanța, 9.349.500 de lei, probe trimise în 12 săptămâni de la 
aprobarea comenzii și jumătate din comandă la 13 săptămâni de 

la aprobarea probelor4. După ce studiază încă trei oferte Banca 
Națională a României acceptă  oferta acestei firme, după ce se 
stabilește o comandă de 5.000.000 de bilete de 5000 de lei, 
deoarece are în vedere calitatea superioară a bancnotelor chiar 
dacă prețul de fabricare a hârtiei era mai mare.  

   În cadrul şedinței Consiliului general din 15 martie 1930 se 
hotărăște adoptarea sistemului anglo-american de numerotare a 
biletelor (fiecare alfabet era compus din câte 25 de serii marcate 
prin litere, iar seria reprezentată sub formă de fracție, avea 
100.000 de bilete) și se aprobă imprimarea a două alfabete, 

5.000.000 de bilete, cu  viitoarea bancnotă5. Bancnota poartă 
data de 31 martie 1931 deoarece era necesară o altă autorizare a 
biletului din partea Consiliului general pentru că între timp se 
schimbase guvernatorul (biletul trebuia să fie semnat de noul 
guvernator). După trei luni, la 1 iulie 1931 sunt expediate la 
Constanța 1.500.000 de bilete ambalate în 25 de lăzi, la 11 

                                                             
4S. Marițiu, R. Cîrjan, III,  op. cit., p. 18. 
5Ibidem, p. 20. 
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august sunt expediate alte 2.000.000 de bilete ambalate în 33 de 
lăzi iar la 25 septembrie partenerul englez anunță finalizarea 
imprimării întregii comenzi, trimite certificatele de calitate și 
cere indicații pentru procedura distrugerii resturilor rămase în 

urma imprimării emisiunii1.  

     Bancnota de 5000 de lei a fost scoasă din circulație la 1 
decembrie 1932 datorită situației economice generată de criza 

economică 2 . După expirarea termenului de preschimbare 
funcționarii bancari au fost instruiți sa rețină cererile ulterioare 
și să le ceară solicitanților să prezinte motivele pentru care nu s-
au încadrat în termenul stabilit.  

     Bancnota de 5000 de lei imprimată cu data de 31 martie 
1931 va fi reintrodusă în circulație, pentru scurt timp, în anul 
1940. Cu această ocazie va fi atașat un supratipar cu cifrul 
regelui Mihai I pe avers, în medalionul alb, cu filigran și altul 
pe efigia regelui Carol al II-lea din dreapta, cu textul „ 6 
SEPTEMBRIE 1940”. Emisiunea cu supratipar are o variantă, 
cu seria scrisă sub formă de fracție. 

    Bancnotele de 1000 de lei au fost puse în circulație în 1881. 
De la această dată desenul era aproape identic cu cel de la prima 
emisiune, singurele elemente de noutate, introduse în 1910, 
odată cu tipul II, fiind introducerea a două filigrane 
suplimentare, scoaterea din medalionul central a  bustului 
împăratului Traian și prezența unui al doilea cartuş sub 
medalionul central. 

   În condițiile în care încercările de falsificare a biletului de 
1000 de lei descoperite, atât în țară cât și în străinătare, erau tot 
mai numeroase Banca Națională a României a  luat în calcul 
înlocuirea acestei bancnote, însă deoarece un astfel de demers 
dura mult timp s-a hotărât, având în vedere nevoile pieții după 
stabilizarea monetară din 1929, realizarea unor modificări în 
compoziția originală a biletului prin adăugarea unor culori 
suplimentare și imprimarea pe o hârtie superioară, din pastă 
pură de ramie. 

 

                                                             
1Ibidem, p. 22. 
2Ibidem, p. 26. 

 

1000 lei 19333 (tip II, mai 1910 - iunie 1933) 

Dimensiune: 218 x 126 mm. Filigran: Zeița Roma în medali-
onul din stânga în profil spre dreapta, împăratul Traian în 
medalionul din dreapta în profil spre stânga Monogramă 
„BNaR” în medalion circular, „1000 LEI” în cartuș 
dreptunghiular, cu zerourile drepte, capetele ovale, „LEI” scris 
cu majuscule. și „1000” în cartuș dreptunghiular, culoare mai 
închisă decât hârtia.  

Bancnotele emise cu data de 15 iunie 1933, definite în literatura 
de specialitate din ultima vreme ca fiind de tip II intermediar 
sau de Serviciul fabricării biletelor ca tip III, au două filigrane, 
„1000 LEI” și „1000”, diferite iar culoarea este mai deschisă 

decât hârtia4. 

Avers: Culoare albastru, galben-brun palid, violet deschis. 
Chenar ornamentat având laturile din stânga și din dreapta 
formate din colonade clasice. Pe latura de sus, în centru, într-un 
cartuș rectangular, pe trei rânduri este scris textul penalităților: 
FALSIFICATORII ACESTORU BILETE, SI TOTI ACEIA 
CARI VORU FI CONTRIBUITU A SE EMITE SUME MAI 
MARI DECATU ACELE DETERMINATE PRIN LEGE SI 
STATUTE, SE VORU PEDEPSI CONFORMU ART.112 SI 
URMATORI DIN CODICELE PENALE iar în stânga și în 
dreapta valoarea nominală UNA MIIE LEI. În câmp central este 
prezentat textul BANCA NATIONALE A ROMANIEI și 
valoarea nominală UNA MIIE LEI. Deasupra valorii nominale 
este imprimată data emisiunii și numărul de control iar dedesubt 
funcțiile (GUVERNATOR, CASIER CENTRAL) și 
semnăturile autorizate. În stânga și în dreapta sus două 
medalioane rotunde, albe cu filigran iar dedesubtul lor câte un 
scut, sprijinit de doi grifoni, cu valoarea „1000”. În partea de 
jos, în stânga și în dreapta sunt două postamente cu fresce 
reprezentând activități industriale și agricole și două țărănci ce 
personifică agricultura și navigația. Între cele două țărănci, într-
un medalion oval, ornamentat, un caduceu, unelte agricole (în 

                                                             

3http://www.allnumis.ro/bancnota/romania/1000-lei-1933-15-iunie-227 

http://transylvaniannumismatics.com/portal/modules/myalbum/photo.php?lid=6293 

4George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op.cit.,  p. 348. 
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stânga) și  activități portuare (în dreapta). În colțuri, de culoare 
neagră, se află numărul și seria de control. În afara chenarului, 
în stânga jos, este imprimat numele desenatorului, GEORGES 
DUVAL fecit. iar în dreapta numele gravorului P Dujardin sc.   

Revers: Culoare albastru, galben-brun palid, violet deschis. 
Chenar cu linii drepte cu ornamente clasice la colțuri. În centru 
sus, într-o coroană de lauri, un medalion rotund  în care este 
figurată, în filigran, monograma „BNaR”. Dedesubt, un cartuș 
rectangular alb cu filigranul „1000 LEI” sub care este un alt 
cartuș cu valoarea „1000” înscrisă tot într-un filigran. În stânga 
și în dreapta, sus, scuturi mici cu valoarea „1000” iar dedesubtul 
lor câte un medalion alb cu filigran și câte un medalion cu chip 
de bărbat în profil. În partea inferioară a ultimelor medalioane 
câte un cartuș cu inscripția ROMANIA. În afara chenarului, în 
stânga jos, numele desenatorului, G. DUVAL fecit. iar în 
dreapta numele gravorului P. DUJARDIN sc.   

       În octombrie 1927 la propunerea Serviciului fabricarea 
biletelor se aprobă imprimarea a 5.000.000 de bancnote de 1000 
de lei. În vederea demarării procedurilor pentru relizarea  
biletului, Banca Națională a României trimite un caiet de sarcini 
furnizorilor tradiționali din Franța și Anglia (comanda pentru 
fabricarea hârtiei va fi împărțită în mod egal între furnizorii din 
cele două state chiar dacă oferta engleză era mai ieftină), se 
solicită acordul urmașilor celor ce realizaseră primul bilet în 
1880 pentru modificarea culorilor, se apelează la pictorul A. 
Murnu pentru a realiza patru planșe de desene suplimentare în 
trei culori ce trebuiau suprapuse peste vechiul clișeu și la 

gravorul V. Ispas pentru realizarea noilor clișee1. În luna iunie 
1933 au ajuns la București atât lăzile cu hârtie expediate de 
fabrica Arches, cât și o parte din cele de la fabrica Portals ( 
specialiștii de la Serviciul tehnic au făcut  mai multe observatii 
asupra hârtiei primite de la cele două fabrici, concluzia fiind că 
nu au fost respectate toate solicitările din caietul de sarcini). 

      La 16 octombrie 1933 bancnota (au fost imprimate 212 
alfabete, de la alfabetul 1776 la alfabetul 1917) a fost pusă în 
circulație (data limită pentru retragerea vechilor bancnote de 
1000 de lei, după mai multe prelungiri, a fost 31 iulie 1934) și a 
circulat, o perioadă în paralel cu bancnota de 1000 de lei, tip III, 

până la data de 31 martie 19392. 

      Bancnota de 1000 lei, tip II, a avut 30 de emisiuni: 20 mai 
1910, 2 iunie 1911, 27 august 1911, 15 septembrie 1911, 15 
martie 1912, 14 iulie 1912, 23 iulie 1915, 24 septembrie 1915, 
24 martie 1916, 12 mai 1916, 15 octombrie 1916, 15 noiembrie 
1917, 10 iulie 1919, 22 aprilie 1920, 19 mai 1921, 26 mai 1922, 
23 august 1923, 6 martie 1924, 20 noiembrie 1924, 3 
septembrie 1925, 4 februarie 1926, 7 iunie 1928, 18 octombrie 

                                                             
1S. Marițiu, R. Cîrjan, III,  op. cit., p. 31.  
2Ibidem, p. 35-36. 

1928, 31 ianuarie 1929, 19 septembrie 1929, 16 octonbrie 1930, 
31 martie 1931, 22 octombrie 1931, 3 decembrie 1931, 15 iunie 

19333.   

      Tipărirea bancnotei de 1000 de lei cu data de 15 iunie 1933 
a fost o soluție de moment însă a oferit timpul necesar pentru 
realizarea tipului III. În 1932 au fost realizate mai multe 
proiecte pentru viitoarea bancnotă, opt, dintre care a fost ales 
unul din proiectele pictorului Ary Murnu. 

 

 

1000  lei 19344 ( tip III, 15 martie 1934) 

Dimensiune: 220 x 128 mm. Filigran: Împăratul Traian este 
poziţionat în medalionul din dreapta, în profil spre stânga, 
culoare mai închisă decât hârtia, monograma BNR în medalion 
circular, „1000 LEI ” în cartuș dreptunghiular cu zerouri 
rotunde, culoare mai închisă decât hârtia și „1000” în cerc, 

culoare mai deschisă decât hârtia5. 

Avers: Culoare bleu-brun-violet, desen arabescuri. Chenar 
desen cu împletituri în lanț având din loc în loc valoarea 
„1000”. În panoul central, deasupra, este un medalion rotund, 
alb, cu monograma BNR, în filigran, numele băncii emitente 
BANCA NATIONALA A ROMANIEI și valoarea nominală 
UNA MIE LEI. În centrul panoului, într-un cartuș 

                                                             
3Ioan Dogaru, op. cit.,  p.43-44. 

4http://www.banknote.ws/COLLECTION/countries/EUR/ROM/ROM0037.htm 

http://www.bancnote-monede.ro/1-000-lei-1934/ 

5George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit., p. 348-349. 
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dreptunghiular valoarea nominală „1000 LEI”, în filigran, 
funcțiile (GUVERNATOR, CASIER GENERAL), semnăturile 
autorizate și data emisiunii iar dedesubt un mic medalion rotund 
cu valoarea „1000” în filigran. În panoul din stânga se află un 
medalion oval, înconjurat cu frunze de stejar și de laur, cu efigia 
regelui Carol al II-lea cu privirea spre dreapta iar dedesubt 
coroana și cifrul regal. În panoul din dreapta este  stema regală, 
un medalion rotund, alb, înconjurat de spice de grâu, porumb, 
ciorchini de struguri, cu efigia împăratului Traian în filigran iar 
dedesubt într-un decor cu scule și piese tehnice, valoarea 
„1000”. În colțuri, numărul și seria, de culoare neagră, dispuse 
în diagonală. În afara chenarului, în stânga jos, DESEN A. 
MURNU iar în dreapta este tipărit numele gravorului Sc. E. 
DELOCHE. 

Revers: Culoare bleu-brun-violet, desen arabescuri. Deasupra este 
situat numele băncii emitente BANCA NATIONALA A 
ROMANIEI și medalion rotund, alb, cu filigran. În centru, un 
cartuș dreptunghiular, alb, cu filigran iar dedesubt un țăran cu 
plugul la arat și reprezentări ale industriei (utilaje tehnice, scule), 
culturii (cărți, mască teatrală) și agriculturii (snop de grâu, coș cu 
struguri), reprezentări ce sugerează activitățile și bogăția țării. 
Compoziția este întreruptă de un medalion cu filigran. În stânga 
valoarea nominală 1000 LEI, un medalion alb cu filigran și 
aspecte ale industriei (scule, sonde, silozuri ș.a.). În dreapta apar 
două țăranci, una în picioare torcând, cealaltă șezând și avînd un 
copil în brațe iar în partea de jos un peisaj rural. În chenar, în 
partea de jos este tipărit textul penalităților, pe trei rânduri: 
FALSIFICATORII ACESTOR  BILETE, ACEIA CARI VOR 
FI INTREBUINTAT BILETE FALSE, COMPLICII LOR, 
PRECUM SI ACEI CARI LE VOR ÎNCERCAT A COMITE 
ASEMENEA FAPTE  VOR FI PEDEPSITI CONFORM 
LEGELOR PENALE. În afara chenarului, în stânga jos, 
DESEN A. MURNU iar în dreapta se află numele gravorului sc. 
C. BELTRAND 

    Pentru bancnota de 1000 de lei, tip III, s-au gândit măsuri 
sporite de siguranță: imprimarea în patru culori ce nu puteau fi 
reproduse prin fotografiere (această soluție necesita câte patru 
clișee diferite pentru fiecare față a biletului), hârtia era de 
calitatea celei folosită la piesa de 1000 de franci francezi (în 10 
ani de când era pe piață se descoperisera doar o singură 
încercare de falsificare), structura filigranelor și tonul din 
umbrele acestora era la fel ca la hârtia bancnotei franceze.  

     Hârtia biletului de 1000 de lei tip III a fost realizată la Banca 
Franței, la fabrica sa de la Vic-le-Compte, singura care avea 
mașinile necesare pentru producția de hârtie securizată de ramie 
(colile aveau doar trei bilete deoarece mașinile noastre de 
imprimat nu puteau utiliza coli cu șase bilete iar acest fapt 
însemna un volum mai mare de muncă și un preț mai mare al 
hârtiei), comanda făcută după avizul Serviciului fabricarea 

biletelor fiind pentru 10.000.000 de bilete1. Probele de hârtie 
trimise de partea franceză, în mai și iunie 1933, au fost supuse 
unor ample observații critice însă, după un nou set de probe, 
care țineau cont de recomandările făcute, trimise în iulie, au fost 
admise  în august 1933. Clișeele au fost aprobate după ce au 
fost făcute mai multe corecții, Banca Franței fiind informată, în 
noiembrie 1933, că lucrarea corespunde exigențelor tehnice și 

artistice impuse de partea română2.  

    În martie 1934 a început expedierea lăzilor cu hârtie și a 
lăzilor cu cerneală necesare împrimării bancnotei (preluarea de 
la Constanța și transportul în București erau operațiuni ce se 
desfășurau cu dificultate) iar din iulie 1934, când comanda este 
finalizată, urmau a fi expediate săptămânal 120 de pachete. În 
aceste condiții la București începe tipărirea și la 23 iulie 1934 

sunt puse în circulație primele 3.000.000 de  bilete.3  

    Bancnota de 1000 de lei, tip III, emisiune unică, va fi retrasă 
din circulație în perioada 21 martie - 15 aprilie 1941 iar apoi, 
când se constată că retragerea nu se desfășoară în condiții 
optime, a fost stabilit ca ultim termen de preschimbare data de 
20 mai 1941 (aceleași termene de preschimbare vor fi anunțate 
și pentru bancnotele de de 500 de lei tip II și 500 de lei tip III 

versiunea I)4. 

    Schimbarea tipurilor monetare era o activitate prioritară a 
Băncii Naționale a României deoarece de-a lungul anilor se 
înmulțiseră încercările de falsificare a unor bilete dar și pentru 
că circulația monetară impunea realizarea unor bilete cu valori 
nominale mai mari sau scoaterea din circulație a unor valori 
nominale mici în condițiile în care locul lor era luat de monede. 
Deoarece realizarea unui nou tip monetar consuma nu numai 
resurse financiare mari dar presupunea și parcurgerea unor 
etape care uneori se prelungeau foarte mult timp continuă 
imprimarea unor bancnote care își realizaseră scopul pentru care 
fuseseră imprimate și din diverse motive nu mai corespundeau 
nevoilor momentului. 

   Tipărirea biletului de 500 de lei, tip II, continuă în condițiile 
în care sunt retrase de pe piață biletele uzate cu valorile 
nominale de 500 de lei și 1000 de lei.  

Dimensiune: 205 x 105 mm. Filigran: Împăratul Traian în 
medalionul din centru, în profil spre stânga, culoare mai 

deschisă decât hârtia5. 

Avers: Culoare ocru, roșu, albastru, desen motive naționale. 
Chenar ornamentat având în colțurile din stângă și dreaptă sus 

                                                             
1S. Marițiu, R. Cîrjan, III,  op. cit., p. 39. 
2Ibidem, p. 41. 
3Ibidem, p. 45. 
4Ibidem, p. 101. 
5George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit., p. 345. 
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valoarea „500”. Deasupra este prezentat numele băncii emitente 
BANCA NATIONALA A ROMANIEI și numărul de control. 
Sub numărul de control este înscrisă valoarea nominală CINCI 
SUTE LEI. În centru se află un medalion rotund, alb cu filigran 
flancat de funcțiile (GUVERNATOR, CASIER CENTRAL) și 
semnăturile autorizate. Sub medalion este tipărită data emisiunii. 
În stânga stând pe un postament decorat cu motive vegetale se 
află o țărancă torcând iar în dreapta, stând pe același tip de 
postament ce are în partea de jos un snop de grâu și o seceră, o 
țărancă alăptând. În colțul din stânga jos este tipărit numele 
desenatorului CLEMENT/SERVEAU iar în colțul din dreapta 
numele gravorului RITA. În colțuri se află numărul și seria, de 
culoare neagră, dispuse în diagonală.  

 

 

500 lei 1924 1 (tip II, iunie 1924 - ianuarie 1938 ) 

Revers: Culoare ocru, roșu albastru, peisaj de munte cu 
castelul Peleș din Sinaia. Chenar cu motive naționale. Latura 
superioară este intersectată, central, de un cartuș cu numele băncii 
emitente, BANCA NATIONALA A ROMANIEI iar în stânga și 
în dreapta de alte două cartușe  în care este înscrisă valoarea 
„500”. În centru, un medalion alb, cu rama ornamentată, având in 
filigran efigia împăratului Traian. Deasupra medalionului este 
imprimată stema României. În stânga medalionului central sunt 
reprezentate două țăranci cu sapa pe umeri iar în dreapta un peisaj 
cu sonde petroliere. Latura inferioară a chenarului este 
intersectată de un cartuș cu textul penalităților, dispus pe patru 
rânduri: FALSIFICATORII ACESTOR  BILETE, SI ACEIA 
CARI VOR FI INTREBUINTAT BILETE FALSE, SAU LE 

                                                             

1 http://www.allnumis.com/banknote/romania/500-lei-1931-16-february-217 

VOR FI INTRODUS ÎN TARA, SE VOR PEDEPSI CU INCHI-
SOARE DE LA 5 PANA LA 10 ANI CU INTERDICTIUNE SI 
AMENDA CONF. ART.117 C.P. În afara chenarului, în stânga 
jos este imprimat numele desenatorului CLEMENT SERVEAU 
FEC iar în dreapta numele gravorului EUGENE GASPE sc. 

În condițiile în care stocul de hârtie, comandat în 1929 la 
Papeteries D‘Arches, pentru tipărirea bancnotei de 500 de lei era 
aproape epuizat, în mai 1931, Serviciul fabricarea biletelor 
contactează furnizorii tradiționali din Franța și Anglia pentru o 
nouă comandă. În urma primirii ofertelor se constată că mai 
avantajoasă este oferta engleză și se decide comandarea hârtiei 
pentru 5.000.000 de bilete la firma Portals - în octombrie 1931, 
însă în urma unor negocieri cu partea franceză, care acceptă 
reducerea prețului, se comandă hârtie pentru încă 5.000.000 de 

bilete, la Papeteries D‘Arches - în aprilie 19322. Ultima comandă 
pentru fabricarea hârtiei biletului de 500 de lei, tip II, a fost făcută 
tot la cele două firme, în decembrie 1933, pentru 20.000.000 de 

bilete3.  

Bancnota de 500 lei, tip II, a avut 17 emisiuni: 12 iunie 
1924, 1 octombrie 1925, 4 noiembrie 1926, 15 decembrie 1927, 
13 mai 1930, 16 octombrie 1930, 16 februarie 1931, 15 martie 
1931, 22 octombrie 1931, 3 decembrie 1931, 13 mai 1932, 27 
octombrie 1932, 21 aprilie 1933, 21 septembrie 1933, 14 

decembrie 1933, 15 martie 1934, 27 ianuarie 19384.  

   La 12 iulie, Consiliul general a hotărât emiterea bancnotei de 
500 de lei, tip III, argumentându-se  că vechea bancnotă era de 
mult timp în circulație si nu mai corespunde din punct de vedere 
tehnic. Noua bancnotă urma să fie imprimată în sistem taille-
douce, la firma engleză Bradbury Wilkinson & Co unde au fost 
comandate 15.000.000 de cupiuri, cu titlu de încercare, până se 
va putea imprima și în atelierele Băncii Naționale a României . 
La ședința Consiliului general din 31 iulie s-a stabilit ca 
numerotarea biletelor să se facă, sub formă de fracție, în sistem 

anglo-american, de la alfabetul A/1 la alfabetul O/15.  

 

                                                             
2S. Marițiu, R. Cîrjan, III,  op. cit., p. 47. 
3Ibidem. 
4Ioan Dogaru, op. cit.,  p. 41. 
5S. Marițiu, R. Cîrjan, III,  op. cit., p. 50. 
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500 lei 1934 1 (tip III, 31 iulie 1934, versiunea I)

Dimensiune: 156 x 83 mm. Filigran: împăratul Traian în 
medalionul din dreapta în profil spre stânga, culoare mai 

deschisă decât hârtia2. 

Avers: Culoare verde palid și verde închis, desen cu linii 
ondulate și arabescuri. Chenar dublu cu motive na
românești și desen Guillot. Chenarul este întrerupt pe latura de 
sus de  un cartuș în care apare numele băncii emitente, BANCA 
NATIONALA A ROMANIEI iar în colțurile din stânga și 
dreapta, pe latura de jos, de valoarea „500”. În centru est
imprimată stema țării iar dedesubt valoarea nominală CINCI 
SUTE LEI. Dedesubt se află data emisiunii, func
(GUVERNATOR, CASIER CENTRAL) și semnă
autorizate. În stânga apare un medalion oval cu efigia regelui 
Carol al II-lea din față. În dreapta este tipărit un medalion 
rotund, alb, cu efigia împăratului Traian, în filigran. În col
din stânga jos și dreapta sus, de culoare neagră, sunt tipărite 
seria și numărul. Numele desenatorilor (G. Beltrand și E. 
Gaspe) nu au fost imprimate. În afara chenarului, central, 
BRADBURY WILKINSON & C O   L  D  ENGLAND. 

Revers: Culoare verde palid și verde închis. Chenar cu motive 
naționale românești. Chenarul este întrerupt pe latura de sus de  
un cartuș în care apare înscripția ROMANIA iar pe latura de
un cartuș cu textul penalităților, pe trei rânduri: 
FALSIFICATORII ACESTOR  BILETE, SI TOTI ACEIA 
CARI VOR FI INTREBUINTAT BILETE FALSE, SAU LE 
VOR FI INTRODUS ÎN TARA, SE VOR PEDEPSI CU 
INCHISOARE DE LA 5 PANA LA 10 ANI CU 
INTERDICTIUNE SI AMENDA, CONF. ART.117 C.P. În 
câmp, peisaj de munte cu castelul Peleș din Sinaia. Peisajul este 
întrerupt, în partea stângă, de valoarea „500” și de un medalion 
rotund, alb, cu efigia împăratului Traian, în filigran. În afara 
chenarului, central, BRADBURY WILKINSON 
ENGLAND.     

                                                             
1 http://www.romanianvoice.com/numis/inf_500_3.php 

2George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit.
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e 1934, versiunea I) 

Dimensiune: 156 x 83 mm. Filigran: împăratul Traian în 
medalionul din dreapta în profil spre stânga, culoare mai 

și verde închis, desen cu linii 
motive naționale 

ști și desen Guillot. Chenarul este întrerupt pe latura de 
ș în care apare numele băncii emitente, BANCA 

țurile din stânga și 
dreapta, pe latura de jos, de valoarea „500”. În centru este 

țării iar dedesubt valoarea nominală CINCI 
SUTE LEI. Dedesubt se află data emisiunii, funcțiile 

și semnăturile 
autorizate. În stânga apare un medalion oval cu efigia regelui 

pta este tipărit un medalion 
rotund, alb, cu efigia împăratului Traian, în filigran. În colțurile 

și dreapta sus, de culoare neagră, sunt tipărite 
și numărul. Numele desenatorilor (G. Beltrand și E. 

a chenarului, central, 
ENGLAND.     

și verde închis. Chenar cu motive 
ționale românești. Chenarul este întrerupt pe latura de sus de  

ș în care apare înscripția ROMANIA iar pe latura de jos 
ș cu textul penalităților, pe trei rânduri: 

FALSIFICATORII ACESTOR  BILETE, SI TOTI ACEIA 
CARI VOR FI INTREBUINTAT BILETE FALSE, SAU LE 
VOR FI INTRODUS ÎN TARA, SE VOR PEDEPSI CU 
INCHISOARE DE LA 5 PANA LA 10 ANI CU 

NF. ART.117 C.P. În 
ș din Sinaia. Peisajul este 

și de un medalion 
rotund, alb, cu efigia împăratului Traian, în filigran. În afara 
chenarului, central, BRADBURY WILKINSON & C O   L  D  

op. cit., p. 345. 

      Bancnota avea data de 31 iulie 1934 (data la care au fost 
aprobate ultimile decizii și nu data de 12 iulie când s
aprobarea noii emisiuni) și a fost pusă în circulație la data de 11 

martie 19353. Este prima bancnotă pe care apare un desen de tip 
Guillot. 

      Deoarece costurile pentru fabricarea biletelor de 500 de lei 
emise cu data de 31 iulie 1934 erau ridicate au fost întreprinse 
demersuri pentru tipărirea în țară a unui bilet cu aceeași valoare 
nominală. În acest scop au loc negocieri cu fabrica de la Aches 
pentru realizarea hârtiei, din ramie pură, pentru 15.000.000 de 
bilete și discuții cu artiștii G. Beltrand și E. Gaspe pentru 
realizarea clișeelor necesare imprimării bancnotelor.

500 lei 19394 ( tip III, ianurie 1936 –
unea II) 

Dimensiune: 156 x 83 mm. Filigran: împăratul Traian în meda
lionul din dreapta în profil spre stânga, culoare mai deschisă 

decât hârtia1. 

                                                             
3S. Marițiu, R. Cîrjan, III,  op. cit., p. 50. 

4http://www.banknote.ws/COLLECTION/countries/EUR/ROM/ROM0043.htm
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Bancnota avea data de 31 iulie 1934 (data la care au fost 
și nu data de 12 iulie când s-a hotărât 
și a fost pusă în circulație la data de 11 

tă pe care apare un desen de tip 

Deoarece costurile pentru fabricarea biletelor de 500 de lei 
emise cu data de 31 iulie 1934 erau ridicate au fost întreprinse 

țară a unui bilet cu aceeași valoare 
est scop au loc negocieri cu fabrica de la Aches 

pentru realizarea hârtiei, din ramie pură, pentru 15.000.000 de 
și discuții cu artiștii G. Beltrand și E. Gaspe pentru 

șeelor necesare imprimării bancnotelor. 

 

 

 

– noiembrie 1940, versi-

Dimensiune: 156 x 83 mm. Filigran: împăratul Traian în meda-
lionul din dreapta în profil spre stânga, culoare mai deschisă 

http://www.banknote.ws/COLLECTION/countries/EUR/ROM/ROM0043.htm 
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Avers: Culoare albastru-gri, desen cu linii ondulate și 
arabescuri. Chenar dublu cu motive naționale românești și 
desen Guillot. Chenarul este întrerupt pe latura de sus de  un 
cartuș în care apare numele băncii emitente, BANCA 
NATIONALA A ROMANIEI, iar în colțurile din stânga și 
dreapta, pe latura de jos, de valoarea „500”. În centru este 
imprimată stema țării iar dedesubt valoarea nominală „CINCI 
SUTE LEI”. Dedesubt se găsesc data emisiunii, funcțiile 
(GUVERNATOR, CASIER CENTRAL) și semnăturile 
autorizate. În stânga se află un medalion oval cu efigia regelui 
Carol al II-lea din profil spre dreapta. În dreapta se află un 
medalion rotund, alb, cu efigia împăratului Traian în filigran. În 
colțurile din stânga jos și dreapta sus, de culoare neagră,  sunt 
tipărite seria și numărul. Sub seria și numărul din stânga jos, se 
află numele desenatorului G. BELTRAND SC.  

Revers: Culoare albastru-gri. Chenar cu motive naționale 
românești. Chenarul este întrerupt pe latura de sus de  un cartuș 
în care apare înscripția ROMANIA iar pe latura de jos un cartuș 
cu textul penalităților, pe trei rânduri: FALSIFICATORII 
ACESTOR  BILETE, ACEI CARI VOR FI INTREBUINTAT 
BILETE FALSE, COMPLICILOR LOR PRECUM SI  ACEI 
CARI VOR FI INCERCAT A COMITE ASEMENEA FAPTE 
VOR FI PEDEPSITI CONFORM LEGILOR. În câmp, peisaj 
de munte cu castelul Peleș din Sinaia. Peisajul este întrerupt, în 
partea stângă, de valoarea „500” și de un medalion rotund, alb, 
cu efigia împăratului Traian, în filigran. Sub medalion, în stânga 
jos este tipărit numele desenatorului  E. GASPE SC. 

      La 31 octombrie 1935 Consiliul general autorizează 
fabricarea clișeelor, pozitive și negative, pentru fabricarea a 
15.000.000 de bilete, la 30 ianuarie 1936 s-a aprobat numerotarea  
bancnotelor în continuarea celor anterioare, de la P/1 la W/1 și 
apoi de la A/2 la E/2, iar la 15 decembrie 1936 noua bancnotă 

este pusă în circulație2. 

     Exceptând culoarea, diferențele față de varianta anterioară 
sunt minine: suveranul era îmbrăcat în uniformă de vânători de 
munte și privea spre dreapta, iar filigranul cu efigia  împăratul 
Traian era mai mare față de cel prezentat în versiunea 
anterioară.  

       Emisiunea ce are data de 30 ianuarie 1936 are două 
variante. A doua variantă are pe revers un supratipar oval, 
aplicat pe medalionul alb, de culoare maro cu două țărăncuțe. 
Două variante, cu caracteristicile prezentate mai sus, există și 
pentru emisiunile din 30 aprilie 1936 și 26 mai 1939. Emisiunea 
din 1 noiembrie 1940 pe lângă cele două variante enunțate mai 
are o variantă cu filigran „BNR” în lanț și cu supratiparul de 

                                                                                                             
1George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit., p. 345-346. 
2S. Marițiu, R. Cîrjan, III,  op. cit., p. 52. 

culoare maro, cu cele două țărăncuţe în medalionul alb de pe 

avers3.  

      Bancnota de 500 lei, tip III, versiunea II, a avut șapte 
emisiuni: 30 ianurie 1936, 30 ianuarie 1936, 30 aprilie 1936, 30 
aprilie 1936, 26 mai 1939, 26 mai 1939, 1 noiembrie 1940, 1 

noiembrie 19404. 

     Retragerea bancnotelor de 500 de lei, tip III, versiunea II, are 
loc treptat, pe măsură ce bancnotele ajungeau în casieriile băncii 
centrale, în prima jumătate a anului 1941. Oficial, decizia de 
retragere din circulație a acestor bilete este luată la propunerea 
Serviciului contabilitatea biletelor care motiva necesitatea 
acestei operațiuni (pe piață existau mai multe cupiuri cu 
valoarea nominală de 500 de lei și se înmulțiseră încercările de 
falsificare a acestui tip), de către Consiliul de administrație din 

22 decembrie 19415. 

     Demersurile pentru emiterea unei noi bancnote de 1000 de 
lei au început din toamna anului 1934 când se hotărăște 
folosirea a două acuarele realizate de N. Grigorescu, adaptate la 
cerințele tehnologice de Ary Murnu. În ianuarie 1935 sunt 
trimise la Paris două fotografii cu desenele originale ale 
desenelor lui N. Grigorescu și E Gasperini începe să lucreze la 
realizarea gravurii clișeelor, activitate finalizată în septembrie 
1935 când toate clișeele ajung la atelierele de imprimare din 

București6.  

 

 

                                                             
3George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit., p. 345-346. 
4Ioan Dogaru, op. cit.,  p. 42. 
5S. Marițiu, R. Cîrjan, III,  op. cit., p. 102. 

6Ibidem, p. 56-57. 
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1000 lei1 (tip IV, iunie 1936-noiembrie 1940, versiunea I) 

Dimensiune: 182 x 104 mm. Filigran: efigia regelui Carol al II-
lea în medalionul din centru, în profil spre dreapta, culoare mai 
închisă decât hârtia. Medalionul este înconjurat de o coroană 

din frunze de laur și de stejar2. 

Avers: Culori variate, maro-brun-cărămiziu și brun-cărămiziu-
albastru, desen cu hașuri încrucișate. Chenarul este cu plante 
agățătoare. Deasupra, într-un cartuș ornamentat, flancat la 
stânga de o paletă de culori și în dreaptă o liră (simboluri ale 
creației artistice), este tipărit numele băncii emitente BANCA 
NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI, data emisiunii și valoarea 
nominală UNA MIE LEI. În centru se află un medalion rotund, 
alb, cu filigran, înconjurat de o coroană din frunze de laur și de 
stejar, flancat de funcțiile (GUVERNATOR, CASIER 
CENTRAL) și semnăturile autorizate. În partea inferioară a 
medalionului este imprimat numărul de control iar dedesubt, un 
cartuș cu textul penalităților, pe patru rânduri: 
FALSIFICATORII ACESTOR  BILETE, ACEI CARI VOR FI 
INTREBUINTAT BILETE FALSE, COMPLICII 
LORPRECUM SI ACEI CARI VOR FI ÎNCERCAT A 
COMITE ASEMENEA FAPTE VOR FI PEDEPSIȚI 
CONFORM LEGILOR PENALE. În stânga, sus, este tipărită 
valoarea „1000” iar dedesubt o alegorie, pe două planuri, cu 
țărănci și copii ce reprezintă agricultura și activitățile casnice. În 
dreapta, sus, valoarea „1000” iar dedesubt o alegorie, pe două 
planuri, cu țărănci și copii ce reprezintă agricultura și 
maternitatea. În colțuri numărul și seria, de culoare neagră, 
dispuse în diagonală. În afara chenarului, în stânga jos, numele 
desenatorului N. GRIGORESCU iar în dreapta numele 
gravorului E. GASPE SC. 

Revers: Culori variate, brun-vișiniu-oliv-gri, desen cu hașuri 
încrucișate. Chenarul ornamentat ce are monograma „BNR” 
este situat pe latura de sus și pe latura de jos iar pe cele din 
stânga și din dreapta o paletă de culori respectiv o mască 
(simboluri ale picturii și artei teatrale). În colțurile chenarului 
medalioane rotunde, ornamentate, cu valoarea „1000” scris 
oblic. În centru, medalion rotund, alb, cu efigia regelui Carol al 
                                                             
1 http://www.allnumis.ro/bancnota/romania/1000-lei-1936-25-iunie-226/1000 lei  
http://www.allnumis.ro/bancnota/romania/1000-lei-1936-25-iunie-supratipar-tarancute-244 
2George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit., p. 349. 

II-lea în filigran. În stânga se află două țărănci purtând sape pe 
umeri iar în dreapta o țărancă și un copil culegând fructe. În 
stânga jos, sub medalion, este imprimată semnătura pictorului 
N. Grigorescu. În afara chenarului, în stânga jos, este prezentat 
numele desenatorului N. GRIGORESCU iar în dreapta numele 
gravorului E. GASPE SC. 

      Primele probe executate la București aveau probleme însă la 
solicitarea Băncii Naționale a României sunt trimise alte opt 
clișee, câte patru pentru fiecare față, astfel că imprimarea începe 
la sfârșitul anului 1935. Biletele vor fi puse în circulație la 1 
august 1937, atât de târziu deoarece între timp apăruseră 
probleme de natură juridică privitoare la dreptul de proprietate 
intelectuală (fiul lui N. Grigorescu considera că bancnota aduce 
atingere prestigiului marelui pictor deoarece nu reușește să 
imite grația artistului și în consecință este solicitată o 

despăgubire din partea băncii de emisiune)3 . 

       Emisiunile cu data 25 iunie 1936, 21 decembrie 1938 și 28 
aprilie 1939 au câte două variante. A doua variantă are, față de 
varianta prezentată mai sus, în medalionul central un supratipar 
oval de culoare maro cu două țărăncuțe purtând sape pe umeri. 
De asemenea, la varianta fără supratipar din 1938 și 1939 se 
modifică efigia regelui Carol al II lea din filigran (dispare 
cununa din frunze de laur si de stejar, chipul are o înălțime mai 
mare și are trăsăturile surprinse dintr-o altă perspectivă). O nouă 
versiune  a acestei bancnote apare  începând cu emisiunea datată 
10 septembrie 1941. Cu această ocazie valoarea nominală și data 
emisiunii sunt imprimate, central,  în partea de jos iar numărul 
de control, central, în partea de sus. Diferențe sunt si în ceea ce 
privește culoarea dar și în privința filigranului (efigia 
împăratului Traian în profil spre stânga). 

Bancnota de 1000 lei, tip IV, versiunea I, a avut șapte 
emisiuni: 25 iunie 1936, 25 iunie 1936, 21 decembrie 1938, 21 
decembrie 1938, 28 aprilie 1939, 28 aprilie 1939, 1 noiembrie  

19404. 

     Primele bancnotele de 1 leu și de 2 lei au fost emise în 
condițiile declanșării primului război mondial. Banca Națională 
a României, prin Consiliul general, anticipând modificările ce 
vor avea loc în structura circulației monetare, hotătăște tipărirea 
bancnotelor de 1 leu și 2 lei, la 15 martie 1915, acțiune care 
ulterior va fi pusă în concordanță cu legislația în vigoare. 

     Discuția privind problema circulației monetare în caz de 
necesitate este reluată la 15 august 1936, când Serviciul 
fabricării biletelor are în vedere o comandă de rezervă pentru 
hârtia filigranată necesară imprimării bancnotelor de 500 de lei 
și 1000 de lei și la 28 octombrie 1937 când Consiliul general 
aprobă imprimarea bancnotelor de 1 leu și de 2 lei, tip război 

                                                             
3S. Marițiu, R. Cîrjan, III,  op. cit., p. 60-61. 
4Ioan Dogaru, op. cit.,  p. 44.  
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(ca și primele emisiuni și acestea trebuiau să înlocuiască 

monedele ce aveau aceleași valori nominale)1. 

 

 

1 leu 19382 (tip I, martie 1915-decembrie 1938) 

Dimensiuni: 80 x 55 mm. Hartie fără filigran. Filigran au doar 
emisiunile din 28 octombrie 1937 și 21 decembrie 1938, un 
filigran ce conține sigla „BNR” ce are literele suprapuse, scrise 

cursiv și legate între ele3.  

Avers: Culori variate, roșu-lila, hașuri liniforme în grupuri. 
Chenar din  linii drepte având în stânga și  dreapta, sus, valoarea 
„1”. Deasupra, este poziţionat central, un cartuș în care apare 
numele băncii emitente, BANCA NATIONALA A 
ROMANIEI. În centru un medalion cu sigla „BNR” peste care 
este înscrisă valoarea nominală UN LEU. Dedesubt sunt 
imprimate, cu cerneală neagră, funcțiile (GUVERNATOR, 
CASIER CENTRAL) și semnăturile autorizate. În partea stângă 
este prezentată o compoziție ce cuprinde  trei sonde petroliere, 
frunze de viță de vie, o seceră și un snop de grâu iar în partea 
dreaptă o țărancă ce coase. Sub cele două compoziții sunt o 
serie de motive geometrice de expresie folclorică, data 
emisiunii,  numărul și seria de control. În afara chenarului, în 
stânga jos, este tipărit numele desenatorului, COSTIN P. 
(Petrescu). 

                                                             
1S. Marițiu, R. Cîrjan, III,  op. cit., p. 126. 

2http://www.romanianvoice.com/numis/reg_1_1.php  
3George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit., p. 330-331. 

Revers: culori variate, roșu-lila,  hașuri liniforme în grupuri. 
Chenar din linii drepte împletite în jurul medalioanelor de la 
colțurile de jos. Deasupra chenarului în partea de sus se află o 
cornișă formată dintr-o succesiune de flori de crin. Cornișa și 
chenarul sunt întrerupte de stema României. În centru este 
prezent simbolul latinității, lupoaica cu Romulus și Remus iar 
dedesubt un cartuș cu textul penalităților, dispus pe patru 
rânduri: FALSIFICATORII ACESTOR  BILETE, ACEI CARI 
VOR FI INTREBUINTAT BILETE FALSE, COMPLICII LOR 
PRECUM SI ACEI CARI VOR FI ÎNCERCAT A COMITE 
ASEMENEA FAPTE VOR FI PEDEPSIȚI CONFORM 
LEGILOR PENALE. În stânga și în dreapta compoziției 
centrale este imprimat câte un cartuș ornamentat, cu valoarea 
nominală 1 LEU, câte o monogramă „BNR” și câte un medalion 
(medalionul din stânga are efigia lui Traian spre dreapta iar 
medalionul din dreapta are efigia lui Decebal spre stânga). În 
afara chenarului, în stânga jos, este tipărit numele desenatorului, 
COSTIN P. (Petrescu). 

      Bancnota de 1 leu, tip I, a avut patru emisiuni: 12 martie 

1915, 17 iulie 1920, 28 octombrie 1937, 21 decembrie 19384. 
Dimensiuni: 105 x 67 mm. Filigran au doar emisiunile din 28 
octombrie 1937 și 21 decembrie 1938, un filigran ce conține 
sigla „BNR” ce are literele suprapuse, scrise cursiv și legate 

între ele5.  

Avers: culori variate, roșu-lila, predomină hașuri liniforme în 
grupuri. Chenar ornamentat. Deasupra, central, un cartuș în care 
apare numele băncii emitente, BANCA NATIONALA A 
ROMANIEI. În centru se află un medalion cu sigla „BNR” 
peste care este înscrisă valoarea nominală 2 LEI. Dedesubt, sunt 
imprimate, cu cerneală neagră, funcțiile (GUVERNATOR, 
CASIER CENTRAL) și semnăturile autorizate. În partea stângă 
este prezentată o compoziție ce cuprinde o femeie purtând un 
scut și o sabie iar în partea dreaptă, pe un fundal cu un brad, cu 
un vultur pe o stâncă, spre stânga, cu o cruce în cioc. Sub cele 
două compoziții se află numărul și seria de control. În afara 
chenarului, în stânga jos, numele desenatorului, COSTIN P. 
(Petrescu). 

 

                                                             
4Ioan Dogaru, op. cit.,  p. 33. 
5George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit., p. 332. 
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2 lei 1938 (tip I, martie 1915-decembrie 1938) 

Revers: culori variate, roșu-lila, predomină hașuri liniforme în 
grupuri. Chenar din linii drepte împletite în jurul medalioanelor 
de la colțurile de jos. Deasupra, central, într-un cartuș, valoarea 
nominală DOI LEI. În centru un cartuș cu data emisiunii și 
textul penalităților, dispus pe cinci rânduri: FALSIFICATORII 
ACESTOR  BILETE, ACEI CARI VOR FI INTREBUINTAT 
BILETE FALSE, COMPLICII LOR PRECUM SI ACEI CARI 
VOR FI ÎNCERCAT A COMITE ASEMENEA FAPTE VOR 
FI PEDEPSIȚI CONFORM LEGILOR PENALE. Dedesubt, 
stema României. În stânga și în dreapta cartușului central și a 
stemei câte un dorobanț și câte un medalion cu valoarea „2”. În 
afara chenarului, în stânga jos, este tipărit numele desenatorului, 
COSTIN P.- fec. 

    Bancnota de 2 lei, tip unic, a avut cinci emisiuni: 12 martie 
1915 (culoare violet-gri, vice- guvernator), 12 martie 1915 
(guvernator, data scrisă cu caractere mici), 17 iulie 1920 ( data 
scrisă cu caractere mai mari), 28 octombrie 1937 (culoare roșu-
lila, filigran „BNR” în lanț), 21 decembrie 1938 (culoare roșu 

pronunțat)1. 

   În condițiile creșterii circulației monetare Banca Națională a 
României se preocupă de modernizarea spațiilor în care își 
desfășura activitatea Serviciul fabricarea biletelor (în 1937 a 
fost elaborat un amplu proiect pentru realizarea unui sediu 
funcțional al imprimăriei însă proiectul nu fost finalizat 
deoarece prioritate a avut noua construcție a sediului central)  și 
achiziționarea de noi utilaje pentru imprimarea bancnotelor, în 
1938 fiind funcționale 14 mașini de imprimat E. Lambert în 
patru culori, două mașini pentru numerotarea bancnotelor și 
două mașini pentru tăierea colilor imprimate (deoarece se dorea 
schimbarea sistemului de imprimare, prin introducerea 
imprimării în relief, s-a realizat o listă cu utilajele necesare dar 
și această acțiune a rămas tot la stadiu de proiect din motive 

                                                             
1Ibidem. 

financiare și tehnice)2. Pe lângă bancnote erau tipărite și alte 
imprimate de valoare: cecuri, certificate, recipise ș.a. 

   În vederea realizării clișeelor necesare imprimării bancnotelor 
Banca Națională a României încearcă angajarea unor maeștri 
gravori care să pună bazele unui atelier de gravură, însă nu este 
acceptat niciunul dintre candidații înscriși la concurs (totuși este 
înființat un atelier de gravură cu un singur angajat, gravorul C. 
Steinmetz), astfel că se hotărăște trimiterea la specializare, la 
banca centrală a Cehoslovaciei, a doi tineri, A. Avramescu și I. 
Mihăescu, în 1936, care urmau să lucreze în atelierul de 

gravură, după terminarea stagiului de doi ani de la Praga3.  

    În 1934 este organizat, în cadrul Serviciului tehnic, un 
laborator de testare a hârtiei (din 1881 până în 1939 bancnotele 
românești au fost tipărite, pe hârtie specială, în străinătate). 
Acest laborator era necesar deoarece s-a observat că existau 
diferențe în calitatea hârtiei chiar și în cadrul aceleiași comenzi, 
de la un transport la altul. Dotările tehnice ale laboratorului erau 
de bună calitate iar testările ce puteau fi făcute erau dintre cele 
mai diverse. 

     În ultimii ani ai perioadei interbelice au existat preocupări 
pentru fabricarea în țară a hârtiei necesare bancnotelor româ-
nești și chiar încercări de aclimatizare a plantei din care se 
producea hârtia de ramie (au fost aduse semințe de la Tokio însă 
planta nu s-a dezvoltat corespunzător și nu a rezistat la îngheț). 
Pentru producerea hârtiei banca de emisiune semnează, în 

ianuarie 1937 4 , o convenție cu fabrica Letea prin care se 
stabilea că va fi organizat un pavilion special în fabrică unde să 
se producă doar hârtie specială, din materie primă textilă, însă 
calitatea hârtiei produse nu a fost niciodată similară cu  hârtia 
produsă în Franța sau în Anglia.  

  Bancnotele emise în perioada domniei regelui Carol al II-lea 
continuă tradiția reprezentărilor alegorice anterioare, după 
modelul școlii franceze, au caracteristici tehnice deosebite, însă 
reflectă și spiritul epocii, efigia suveranului  fiind, la noile 
tipuri, elementul specific. 

 

 

 

 

 

                                                             
2S. Marițiu, R. Cîrjan, III,  op. cit., p. 61. 
3Ibidem. p. 71-73. 
4Ibidem. p. 77. 
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Emmanuel de Martonne şi pledoaria sa 

pentru România Mare
 

Prof. Viorel RÂMBOI
 
           „O Românie, având Carpații drept axă, un fel de șiră a spinării, este, 
din punctul de vedere al structurii geografice, un stat bine echilibrat, al cărui 
centru de gravitație este tocmai acolo unde sunt izvoarele însă
naționale. Iată un stat înfățișându-se în condițiile unei vieți sănătoase
Emm. de Martonne 
 

În urmă cu un an sărbătoream Centenarul Marii 
Uniri, omagiindu-i pe cei care acum un veac înfăptuiau un 
vis mai vechi al românilor, acela de a fi suverani şi 
independenţi în interiorul aceloraşi graniţe.   
 

eea ce se ştie mai puţin este că după aderarea 
provinciilor româneşti la ţara mamă, pe parcursul anului 
1918, a urmat recunoaşterea politică a noilor frontiere în 

urma Conferinţei de pace de la Paris, din 1919, prin care şi 
marile puteri acceptau teritoriul statului întregit.  

De aceea, trebuie înţeles faptul ca pe lângă voinţa 
românilor, îndreptăţiţi în a se regăsi în acelaşi stat, a fost dusă şi 
o campanie de promovare a cauzei româneşti, în ţările europene 
care câştigaseră războiul. Un rol semnificativ în negocierile 
politice l-a avut Regina Maria, vârful de lance al diplomaţiei 
româneşti, care a reuşit să convingă liderii europeni, mai 
degrabă ostili realizării unui stat întins la gurile Dunării. Pe 
lângă conjunctura favorabilă, de după Marele Război, la 
tratativele de pace au contat decisiv şi realităţile geografice pe 
care le-a prezentat obiectiv, un mare geograf al acelor timpuri, 
Emmanuel de Martonne. 

Dar cine a fost Emmanuel de Martonne şi care a fost 
contribuţia sa în istoria şi geografia ţării noastre? Născut la data 
de 1873 într-o familie nobiliară din Chabris, în centru Franţei, 
Emmanuel de Martonne se dovedeşte de timpuriu un cercetător 
avid în domeniul ştiinţelor. Într-o epocă în care ştiinţele nu erau 
clar delimitate, tânărul frecventează cursurile facultăţii de litere 
la Şcoala Normală Superioară din Paris, dar şi cele de biologie 
şi geologie, la Universitatea Sorbona. Întâlnirea cu cel mai mare 
geograf francez al acelor timpuri, Paul Vidal de la Blache, 
determină creşterea interesului tânărului pentru geografie, o 
materie inclusă, încă, în cadrul ştiinţelor istorice. Ca şi Simion 
Mehedinţi, în România, De Martonne pornește în investigarea 
științifică a Terrei convins că geografia poate să devină o 
de sine-stătătoare. Este recunoscut astfel ca o mare personalitate 
care a contribuit la fundamentarea geografiei, atât în Franţa cât 
şi la nivel mondial, contribuind la clarificarea ariei de 
investigare a suprafeţei terestre, definită prin diversitatea 
unitatea structurată a elementelor naturale și umane constitutive. 
Ataşamentul faţă de România a apărut încă din tinereţea 
acestuia când, la sugestia colegului român Pompiliu Eliade, 
vizitează România, în anul 1897. De Martonne avea să
înceapă cariera ştiinţifică în Carpaţii Meridionali şi în Câmpia 
Dunării, cu studii de geomorfologie, completate ulterior şi cu 
cercetări de geografie umană. Convingerea geografului a fost că 
explicaţia fenomenelor constatate în  geografia umană are 

C
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Emmanuel de Martonne şi pledoaria sa 
România Mare 

Prof. Viorel RÂMBOI - BÂRLAD 

ții drept axă, un fel de șiră a spinării, este, 
din punctul de vedere al structurii geografice, un stat bine echilibrat, al cărui 

t izvoarele însăși ale vieții 
țiile unei vieți sănătoase.” 

În urmă cu un an sărbătoream Centenarul Marii 
i pe cei care acum un veac înfăptuiau un 

acela de a fi suverani şi 
 

eea ce se ştie mai puţin este că după aderarea 
provinciilor româneşti la ţara mamă, pe parcursul anului 
1918, a urmat recunoaşterea politică a noilor frontiere în 

de pace de la Paris, din 1919, prin care şi 
 

De aceea, trebuie înţeles faptul ca pe lângă voinţa 
românilor, îndreptăţiţi în a se regăsi în acelaşi stat, a fost dusă şi 

omâneşti, în ţările europene 
care câştigaseră războiul. Un rol semnificativ în negocierile 

a avut Regina Maria, vârful de lance al diplomaţiei 
româneşti, care a reuşit să convingă liderii europeni, mai 

la gurile Dunării. Pe 
lângă conjunctura favorabilă, de după Marele Război, la 
tratativele de pace au contat decisiv şi realităţile geografice pe 

a prezentat obiectiv, un mare geograf al acelor timpuri, 

de Martonne şi care a fost 
contribuţia sa în istoria şi geografia ţării noastre? Născut la data 

o familie nobiliară din Chabris, în centru Franţei, 
Emmanuel de Martonne se dovedeşte de timpuriu un cercetător 

o epocă în care ştiinţele nu erau 
clar delimitate, tânărul frecventează cursurile facultăţii de litere 
la Şcoala Normală Superioară din Paris, dar şi cele de biologie 
şi geologie, la Universitatea Sorbona. Întâlnirea cu cel mai mare 

or timpuri, Paul Vidal de la Blache, 
determină creşterea interesului tânărului pentru geografie, o 
materie inclusă, încă, în cadrul ştiinţelor istorice. Ca şi Simion 

ște în investigarea 
ă geografia poate să devină o știință 

stătătoare. Este recunoscut astfel ca o mare personalitate 
care a contribuit la fundamentarea geografiei, atât în Franţa cât 
şi la nivel mondial, contribuind la clarificarea ariei de 

restre, definită prin diversitatea și 
și umane constitutive. 

Ataşamentul faţă de România a apărut încă din tinereţea 
acestuia când, la sugestia colegului român Pompiliu Eliade, 

Martonne avea să-şi 
înceapă cariera ştiinţifică în Carpaţii Meridionali şi în Câmpia 
Dunării, cu studii de geomorfologie, completate ulterior şi cu 
cercetări de geografie umană. Convingerea geografului a fost că 

afia umană are 

legătură directă cu caracteristicile fizice ale teritoriului în care 
trăieşte o populaţie.  

După mai multe călătorii ale tânărului savant în ţara 
noastră, România câştigase un avocat care pleda gratuit pentru 
ea. Trăind veri întregi pe plaiuri de munte, alături de ciobani, ori 
în Dobrogea şi Banat, alături de ţărani, francezul considera 
România ca a doua sa patrie, faţă de care se dedică ştiinţific şi 
spiritual. Dragostea faţă de aceste locuri este ilustrată într
din discursurile sale: „Eu trebuie să fiu recunoscător României, 
munților românești, pentru toate rezultatele științifice pe care mi 
le-au dat... Aș fi găsit în altă parte un subiect care să «producă» 
atât?” („Emm. de Martonne. Lucrări geografice despre 
România”, Edit. Academiei, București 

Francezul va consacra ţării noastre două teze de 
doctorat: La Valachie: essai de monographie 
géographique (Valahia: eseu de monografie geografică
„Recherches sur l’évolution morphologiques des Alpes de 
Transylvanie”, la Universitatea Sorbona. Aceste lucrări, alături 
de de Recherches sur la distribution géographique de la 
population en Valachie (Cercetări privind distribuţia 
geografică a populaţiei în Valahia) încununează
cercetare științifică asupra Carpaților Meridi
teritoriului României, Emm. de Martonne devenind cel mai 
competent cunoscător al spaţiului carpato

Conjunctura geopolitică favorabilă României, după 
Primul Război Mondial, a fost dublată şi şansa ţării noastre de a 
avea un prieten la Conferința de Pace de la Paris (1918
unde geograful francez a deținut funcția de secretar al 
Comitetului de studii.  În această calitate a elaborat 
cu documente ştiinţifice, trasarea obiectivă a frontierelor ţării 
noastre, în special a celei de vest.  

În patru studii corespunzătoare fiecărei provincii 
(Basarabia, Dobrogea, Banatul şi Transilvania) De Martonne a 
pus limbajul cartografic în serviciul cauzei române
Realizarea unei hărţi în care populaţia românească este 
reprezentată prin culoarea roşie “Distribu
teritoriile unde domină românii” a avantajat România. În plus, 
harta lui De Martonne elimina minorită
naționalitățile urbane erau reprezentate în cercuri segmentate de 
dimensiuni reduse.  

Abordarea cartografică a pus în evidentă regiunile 
rurale, unde românii erau majoritari, şi a estompat din ponderea 
oraşelor în stabilirea noilor frontiere. Pentru a include la 
România şi oraşele din vest, francezul a vorbit de 
complementaritatea relaţiilor dintre câmpie şi munte, care au 
stat la baza apariţiei acestor oraşe, aspect studiat în lucrările 

geografiegeografiegeografiegeografie 
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După mai multe călătorii ale tânărului savant în ţara 

noastră, România câştigase un avocat care pleda gratuit pentru 
iuri de munte, alături de ciobani, ori 

în Dobrogea şi Banat, alături de ţărani, francezul considera 
România ca a doua sa patrie, faţă de care se dedică ştiinţific şi 
spiritual. Dragostea faţă de aceste locuri este ilustrată într-unul 

Eu trebuie să fiu recunoscător României, 
ților românești, pentru toate rezultatele științifice pe care mi 

ș fi găsit în altă parte un subiect care să «producă» 
Emm. de Martonne. Lucrări geografice despre 

ști - 1985). 
Francezul va consacra ţării noastre două teze de 

La Valachie: essai de monographie 
Valahia: eseu de monografie geografică) şi 

„Recherches sur l’évolution morphologiques des Alpes de 
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Cercetări privind distribuţia 
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științifică asupra Carpaților Meridionali și a 

Emm. de Martonne devenind cel mai 
competent cunoscător al spaţiului carpato-dunărean.  

Conjunctura geopolitică favorabilă României, după 
Primul Război Mondial, a fost dublată şi şansa ţării noastre de a 

ța de Pace de la Paris (1918-1920) 
ținut funcția de secretar al 

Comitetului de studii.  În această calitate a elaborat și susţinut, 
cu documente ştiinţifice, trasarea obiectivă a frontierelor ţării 

În patru studii corespunzătoare fiecărei provincii 
(Basarabia, Dobrogea, Banatul şi Transilvania) De Martonne a 
pus limbajul cartografic în serviciul cauzei românești. 
Realizarea unei hărţi în care populaţia românească este 

Distribuția naționalităților în 
a avantajat România. În plus, 

harta lui De Martonne elimina minoritățile de sub 25% iar 
ționalitățile urbane erau reprezentate în cercuri segmentate de 

Abordarea cartografică a pus în evidentă regiunile 
rurale, unde românii erau majoritari, şi a estompat din ponderea 
oraşelor în stabilirea noilor frontiere. Pentru a include la 
România şi oraşele din vest, francezul a vorbit de 

r dintre câmpie şi munte, care au 
stat la baza apariţiei acestor oraşe, aspect studiat în lucrările 
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anterioare ale geografului. În plus, ar fi fost întreruptă şi 
legătura feroviară care lega oraşele din vest 
Oradea, Arad, Satu Mare - cu depresiunile montane din 
Apuseni. De Martonne definea atunci un nou concept, 
viabilitatea frontierelor, care trebuie să delimiteze un stat 
funcțional. 

     
Argumentaţia lui De Martonne la Conferinţa de la 

Paris a fost decisivă pentru stabilirea noile frontier
sârbă, româno-maghiară, româno-bulgară 
rusă, studiile sale fiind dublate de prestigiul  şi acurateţea 
muncii sale. Astfel, în lucrarea intitulată „
Emmanuel de Martonne a analizat evoluția etniilor din 
Transilvania, subliniind originea latină și preponderența 
populației românești, şi a făcut referiri la justețea drepturilor 
românilor din teritoriile aflate sub dominație străină, conform 
principiilor elaborate de preşedintele american Woodrow 
Wilson. Ora astrală a României, cum se exprima academicianul 
Ioan Aurel Pop, a fost rezultatul unui cumul de factori în care a 
contat esenţial şi dragostea lui Emmanuel de Martonne pentru 
ţara noastră. 

După război, geograful francez a continuat să sprijine 
România, a atras alți tineri francezi spre studierea acestei zone. 
A făcut multe vizite după război și și-a convins discipolii să
continue munca, unul dintre ei fiind Robert Ficheux, care a scris 
cărți esențiale despre Munții Apuseni. 

În 1931, publică o lucrare amplă asupra României î
volumul „Europe Centrale” din enciclopedia „
Universelle”, prima lucrare de sinteză asupra României 
întregite. Moştenirea ştiinţifică lăsată de marele geograf se 
regăseşte şi astăzi în toate lucrările importante care tratează 
geografia dintre Carpaţii Meridionali şi Dunăre, unde savantul a 
pus bazele cercetării geografice ştiinţifice.   

Pentru istoria geografiei, Emmanuel de Martonne 
rămâne savantul care a contribuit în mod fundamental la 
dezvoltarea geografiei moderne, în prima jumătate a secol
XX-lea. Cu o operă impresionantă, Emm. de Martonne a pus 
bazele geografiei fizice generale, continuând totodată şi opera 
predecesorului său, Paul Vidal de la Blache, în dezvoltarea 
geografiei umane. A fost o mare şansă că o parte din 
prestigioasa sa activitate să fie consacrată cercetării spa
românesc și dezvoltării geografiei academice în țara noastră.

 
• Tufescu V., Niculescu G., Dragomirescu Ş. (1985) 

Martonne. Lucrări geografice despre România
Bucureşti; 

• https://vasileloghin.files.wordpress.com/2018/04/emmanuel
martonne-si-romania.pdf. 

• https://www.rri.ro/ro_ro/romania_lui_emmanuel_de_martonne
2589773; 
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arpaţii Meridionali şi Dunăre, unde savantul a 
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dezvoltarea geografiei moderne, în prima jumătate a secolului al 
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Moriile de apă din Cheile Rudăriei 
 
 

Prof. dr. Vicu MERLAN 

           Morile de apă  de pe cursul pârâului
al Nerei, sunt aflate în localitatea  Eftinie
Severin,  fiind  unicate europene. Lo
mai curge.  

orile au funcţionat  până la evenimentele din
1989, după care au fost lăsate în paragină.
sunt plasate  de o parte şi de alta a pârâului Rudăria.

Ocultiştii spun că în acest loc timpul nu ma
deoarece  moriile macină timpul.   
În urmă cu zece ani  Muzeul  Astra  din Sibiu
european, repune  în funcţiune moriile, fiind
patrimoniul cultural  european.  

Astăzi sunt bine cunoscute datorită  publicităţii din mass
Un flux mare de turiştii sunt prezenţi 
la sfârşit de săptămână,  ajungând  la circa  500 turişti 
Turişti pot achiziţiona,  contra cost, faină
porumb (mălai), ţuică de prună,
suveniruri  traditionale. 

M
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Moriile de apă din Cheile Rudăriei  

Prof. dr. Vicu MERLAN - Huşi 
 

de pe cursul pârâului Rudăria, afluent 
aflate în localitatea  Eftinie  Murgu, jud Caraş 

Locul în care timpul nu 

până la evenimentele din  anul 
după care au fost lăsate în paragină. Moriile 

de o parte şi de alta a pârâului Rudăria.  

 
Ocultiştii spun că în acest loc timpul nu mai curge 

din Sibiu, printr-un  proiect  
în funcţiune moriile, fiind  chiar înscrise în 

 
publicităţii din mass-media. 
 pe aceste locuri, mai ales  

la circa  500 turişti pe zi. 
contra cost, faină integrală  din grâu  şi 

(mălai), ţuică de prună,  trăistuţe şi alte 
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          După spusele primarului Vladia Mihai, profesor de 
istorie, primele însemnări  despre  Rudăria (aşa cum se 
numea  localitatea cândva) sunt de pe la 1241 de la 
invazia  mongolă,  când sunt pomeniţii cnezii de Gârliş
(RUDĂRIA). Fiecare moară este construită din lemn, având un 
uluc  ce preia apa prin  cădere spre roata  cu palete. 

         Morile funcţionează pe baza unui sistem cu roată 
orizontală ce reprezintă un precursor al tehnicii moderne de 
hidrocentrale. 

          Puterea de cădere a pârâului o pune  
dată  cu un ax, care are  la partea  superioară
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când sunt pomeniţii cnezii de Gârlişte 
oară este construită din lemn, având un 

cu palete.  

 
Morile funcţionează pe baza unui sistem cu roată 

orizontală ce reprezintă un precursor al tehnicii moderne de 

 
 în mişcare,  o 
superioară,  un 

mecanism  dinţat ce preia mişcarea,  punân
piatra  rotundă de moară  care se află deasupra alteia

        Boabele pătrunse în spaţiul 
două  pietre  sunt transformate  în făină.  
În total sunt 22 de mori, toate în  stare de funcţionare;
amonte  de sat (în Cheiile  Rudăriei) iar celelalte în sat, 
pe  cursul pârâului. Pârâul încă mai este populat 
de  păstrăv. Denumirea Cheilor Rudăriei,
miner şi reca -  râu.  
        Sătenii sunt programaţii zilnic  
câte o moară, astflel  încât  să se rânduiască la fiecare
22  de mori ale satului. Astăzi morile au fost intr
patrimoniu  naţional, sub atenta  supraveghere a
din Sibiu (informare familia  Dobre Iacob
Vladia Mihai). 

 
Nori ciudați, apocaliptici pe cerul 

României
 

          Furtunile și ploile ciudate din ultima vreme au 
precedate de apariția unor nori bizari, înfricoșători pe cerul 
mai multor localități din România.  

ori mammatus deasupra orașului Brad, 3 mai 2019

Vama Veche, 2 mai 2019

N
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punând asfel în funcţiune 
care se află deasupra alteia.  

 
  îngust  dintre  cele 

sunt transformate  în făină.   
stare de funcţionare; 14 sunt în 

Rudăriei) iar celelalte în sat, 
Pârâul încă mai este populat 

numirea Cheilor Rudăriei, provine  de la ruda - 

 pe familii, ca rândaşi la 
se rânduiască la fiecare din cele 

de mori ale satului. Astăzi morile au fost introduse  în 
supraveghere a  Muzeul Astra 

Dobre Iacob  şi Adela şi primar 

ți, apocaliptici pe cerul 
României 

și ploile ciudate din ultima vreme au fost 
ția unor nori bizari, înfricoșători pe cerul 

 

șului Brad, 3 mai 2019  

  

Vama Veche, 2 mai 2019  



 

        63636363                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

  

Tot la Vama Veche, în urmă cu un an, turiștii au fost surprinși 
de o altă apariție înfricoșătoare pe cer. 

Turiștii care au filmat norul s-au întrebat chiar dacă nu cumva 
este vorba despre o navă extraterestră „deghizată” care a trecut 
destul de repede pe deasupra stațiunii.  

 
Estul Africii se va desprinde de restul 

continentului, iar fenomenul a început deja
 

Traian STĂNESCU

        Partea de est a continentului african a început să se 
desprindă de restul uscatului. Procesul de separare a 
plăcilor tectonice va continua timp de milioane de ani.
Fisura va continua timp de milioane de ani, iar în final Africa va 
rămâne fără emblematicul ei „corn”. 

Geologii cunosc acest fenomen, dar spun că are loc mult mai 
rapid decât se aşteptau, scrie The Independent, citat de 
Yoda.ro  Efectele au început să fie evidente. O şosea aglomera
din Kenya, Mai Mahiu, s-a fisurat, fiind construită pe o falie 
vulcanică. 

Şoferii au fost în pericol, iar traficul a trebuit să fie oprit. Fisura 
s-a întins pe 3 km şi a avut 200 metri lăţime. Potrivit geologilor, 
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au întrebat chiar dacă nu cumva 
este vorba despre o navă extraterestră „deghizată” care a trecut 

Estul Africii se va desprinde de restul 
inentului, iar fenomenul a început deja 

Traian STĂNESCU 

Partea de est a continentului african a început să se 
desprindă de restul uscatului. Procesul de separare a 
plăcilor tectonice va continua timp de milioane de ani.  

milioane de ani, iar în final Africa va 

Geologii cunosc acest fenomen, dar spun că are loc mult mai 
rapid decât se aşteptau, scrie The Independent, citat de 

Efectele au început să fie evidente. O şosea aglomerată 
a fisurat, fiind construită pe o falie 

Şoferii au fost în pericol, iar traficul a trebuit să fie oprit. Fisura 
a întins pe 3 km şi a avut 200 metri lăţime. Potrivit geologilor, 

placa tectonica Somaleză se îndepărteaz
Nubiana cu câţiva mm pe an. În final, cele două se vor separa 
complet. Cercetătorii trebuie să analizeze mai atent fenomenul, 
ca să afle ce măsuri pot lua autoritățile, pentru a evita dezastrele 
naturale care risca să afecteze populaţia.

Geologul David Adede spune că falia dintre cele două plăci 
africane se mărește cu 2,5 centimetri pe an:
împarte Africa în două plăci. Având în vedere ce se întâmplă 
acum, am stabilit că una dintre plăci, cea somaleză, se 
îndepărtează de a doua cu 2,5 centimetri pe an. În viitorul 
apropiat, dacă acest fenomen continuă, placa somaleză se va 
separa de restul continentului”. 

El a mai explicat și că după surparea șoselei din Kenya, s
deschis un crater uriaș, care s-a umplut rapid cu apă, lucru 
a dus la apariția și mai multor fisuri în pământ.
de mai mulți oameni de știință care să facă cercetări și studii 
extinse asupra terenului din această regiune, astfel încât să ne 
poată sfătui unde să construim străzile 
în pericol”, mai adaugă geologul. 

„Oamenii de știință știu de mult timp că placa tectonică 
africană se separă de cea somaleză, de
Rift. Este un fenomen geologic care se întinde de la Marea 
Roșie la Fluviul Zâmbezi, pe o lungime de 6.000 de km 
km lățime”, spune David Adede. 

Cele două plăci tectonice de sub Africa se îndepărtează una de 
alta din cauza unei uriaşe fisuri existenta în mantaua 
Pământului, prin care căldura care vine din miezul planetei urca 
spre crusta. 

Puterea acestor zone de scufundare de a genera mari 
evenimente naturale, precum cutremurele urmate de 
tsunami în Japonia sau erupţii vulcanice, este foarte mare, 
totuşi oamenii de ştiinţă spun că geologia Mediteranei este 
foarte diferită. 

Oricum, în ciuda riscului mic al unor evenimente naturale în 
zonă, există îngrijorarea că țările europene nu au investit 
suficient pentru un sistem de avertizare de tsunami. Dacă se 
confirmă că deplasarea în noua direcţie a început deja, oamenii 
de ştiinţă trebuie să aibă la îndemână evaluări mai bune a 
riscului de cutremur şi tsunami în Europa.

În septembrie 2005, o fisură uriașă s
pământului, la nord de Afar, o zonă de
kilometri de granița dintre Etiopia și Eritreea. Această fi
întinde pe o lungime de 60 de km, are o adâncime cuprinsă între 
2 și 12 km și o lățime de 5 metri. Geologii estimează că în 
această fisură a fost deja „injectată” magmă bazaltică.

Apariția fisurii a coincis cu o serie de cutremure și cu erupția 
vulcanului Dabbahu, lucru care a dus la apari
fisuri mici, în partea de sud. Eric Jaques, directorul adjunct al 
Institutului de Fizică a Pământului din Paris, declara într
interviu din 2009 acordat Le Figaro că acesta reprezintă 
momentul-zero al deschiderii unui ocean.
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Nubiana cu câţiva mm pe an. În final, cele două se vor separa 
complet. Cercetătorii trebuie să analizeze mai atent fenomenul, 

țile, pentru a evita dezastrele 
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Geologul David Adede spune că falia dintre cele două plăci 
ște cu 2,5 centimetri pe an: „Marele Rift 

împarte Africa în două plăci. Având în vedere ce se întâmplă 
acum, am stabilit că una dintre plăci, cea somaleză, se 

oua cu 2,5 centimetri pe an. În viitorul 
apropiat, dacă acest fenomen continuă, placa somaleză se va 

și că după surparea șoselei din Kenya, s-a 
a umplut rapid cu apă, lucru care 

ția și mai multor fisuri în pământ. „Avem nevoie 
ți oameni de știință care să facă cercetări și studii 

extinse asupra terenului din această regiune, astfel încât să ne 
poată sfătui unde să construim străzile și clădirile pentru a nu fi 

știință știu de mult timp că placa tectonică 
africană se separă de cea somaleză, de-a lungul Văii Marelui 
Rift. Este un fenomen geologic care se întinde de la Marea 

me de 6.000 de km și 60 de 

Cele două plăci tectonice de sub Africa se îndepărtează una de 
alta din cauza unei uriaşe fisuri existenta în mantaua 
Pământului, prin care căldura care vine din miezul planetei urca 

terea acestor zone de scufundare de a genera mari 
evenimente naturale, precum cutremurele urmate de 
tsunami în Japonia sau erupţii vulcanice, este foarte mare, 
totuşi oamenii de ştiinţă spun că geologia Mediteranei este 

scului mic al unor evenimente naturale în 
țările europene nu au investit 

suficient pentru un sistem de avertizare de tsunami. Dacă se 
confirmă că deplasarea în noua direcţie a început deja, oamenii 

îndemână evaluări mai bune a 
riscului de cutremur şi tsunami în Europa. 

șă s-a deschis în scoarța 
pământului, la nord de Afar, o zonă deșertică, situată la 100 de 

ța dintre Etiopia și Eritreea. Această fisură se 
întinde pe o lungime de 60 de km, are o adâncime cuprinsă între 
și 12 km și o lățime de 5 metri. Geologii estimează că în 

această fisură a fost deja „injectată” magmă bazaltică. 

ția fisurii a coincis cu o serie de cutremure și cu erupția 
canului Dabbahu, lucru care a dus la apariția mai multor 

fisuri mici, în partea de sud. Eric Jaques, directorul adjunct al 
Institutului de Fizică a Pământului din Paris, declara într-un 
interviu din 2009 acordat Le Figaro că acesta reprezintă 

al deschiderii unui ocean. 
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Prezumția de nevinovăție le-a fost furată 
românilor prin modificarea codurilor 

penale! 
 

Noile coduri penale sunt chiar mult mai periculoase decât 
cele din comunism!  

             În 1994, România s-a angajat să respecte 
privind drepturile fundamentale ale omului şi 
CEDO de la Strasbourg. În momentul în care România a 
ratificat acest tratat internaţional, care potrivit art. 20 din 
Constituţie are întâietate în faţa oricărei reglementări din 
legislaţia noastră internă, Justiţia română opera cu 
penal şi Codul de Procedura penală din 1968 
comunistă. 

şa nenorocită cum a fost perioada comunistă, când dacă 
îţi parca maşina neagră în faţa casei îţi luai adio de la 
familie şi te pregăteai de vreun canal sau muncă silnică 

la mină, avea însă codurile penale mult mai aliniate cu 
Drepturile Omului decât codurile penale intrate în vigoare la 1 
februarie 2014 graţie regimului Boc-Băsescu. 

Pentru arestarea cuiva în perioada comunistă şi cea din 1990 
până la 1 februarie 2014, se cerea prin lege existenţa unor 
„probe şi indicii temeinice” că ai săvârşit o faptă penală faţă de 
care se impune arestarea ta. Mai mult, exista şi o fază a actelor 
premergătoare (în care aveai calitatea de făptuitor) şi în c
până să se înceapă urmărirea penală împotriva ta, erai chemat de 
organ să fii întrebat cum te aperi în faţa unor acuzaţii. Chiar 
dacă apărarea ta nu conta în acele vremuri, aparenţa de Drept 
exista şi, culmea, era respectată, în sensul că niciodată nu
începea urmărirea penală a cuiva fără ca respectivul să fie citat 
în prealabil şi, după ce era pus în faţa acuzaţiilor i se dădea 
posibilitatea să dea declaraţie şi să se apere cum credea de 
cuviinţă. Abia după această etapă se începea urmărirea penală
(ţi se atribuia calitatea de învinuit), apoi se punea în mişcare 
acţiunea penală (ţi se atribuia calitatea de inculpat) şi erai 
propus pentru arestare iar apoi trimis în judecată. Erau aparenţe 
ale Dreptului de la care nu se făcea rabat. Prezumţia de 
nevinovăţie era respectată până la condamnarea finală cel puţin 
la nivel de aparenţă! 

Codurile penale (cel penal şi cel de procedura penală) intrate în 
vigoare prin lege la 1 februarie 2014, asumate de guvernul Boc
Băsescu, au transformat legislaţia penală în 
comuniştii nu au îndrăznit a gândi. A dispărut faza actelor 
premergătoare, dar şi prezumţia de nevinovăţie. Rolul 
procurorului comunist de a strânge probe atât în favoarea, cât şi 
în defavoarea acuzatului, a fost înlocuit cu rolul unui procuro
care nu mai are nicio obligaţie de aflare a adevărului, care te 
poate ridica cu mascaţi din casă, direct fără nicio întrebare 
prealabilă, pentru ca odată ajuns în faţa lui să-
început urmărirea penală împotriva ta (devii din start suspect 
fosta calitate de învinuit), iar peste o oră primeşti şi pe cea de 
inculpat, propus pentru arestare. 

A
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a fost furată 
românilor prin modificarea codurilor 

Noile coduri penale sunt chiar mult mai periculoase decât 

a angajat să respecte Convenţia 
şi jurisprudenţa 

de la Strasbourg. În momentul în care România a 
ratificat acest tratat internaţional, care potrivit art. 20 din 

are întâietate în faţa oricărei reglementări din 
noastră internă, Justiţia română opera cu Codul 

din 1968 – perioada 

şa nenorocită cum a fost perioada comunistă, când dacă 
îţi parca maşina neagră în faţa casei îţi luai adio de la 

vreun canal sau muncă silnică 
la mină, avea însă codurile penale mult mai aliniate cu 

decât codurile penale intrate în vigoare la 1 

Pentru arestarea cuiva în perioada comunistă şi cea din 1990 şi 
până la 1 februarie 2014, se cerea prin lege existenţa unor 
„probe şi indicii temeinice” că ai săvârşit o faptă penală faţă de 
care se impune arestarea ta. Mai mult, exista şi o fază a actelor 
premergătoare (în care aveai calitatea de făptuitor) şi în care, 
până să se înceapă urmărirea penală împotriva ta, erai chemat de 
organ să fii întrebat cum te aperi în faţa unor acuzaţii. Chiar 
dacă apărarea ta nu conta în acele vremuri, aparenţa de Drept 
exista şi, culmea, era respectată, în sensul că niciodată nu se 
începea urmărirea penală a cuiva fără ca respectivul să fie citat 
în prealabil şi, după ce era pus în faţa acuzaţiilor i se dădea 
posibilitatea să dea declaraţie şi să se apere cum credea de 
cuviinţă. Abia după această etapă se începea urmărirea penală 
(ţi se atribuia calitatea de învinuit), apoi se punea în mişcare 
acţiunea penală (ţi se atribuia calitatea de inculpat) şi erai 
propus pentru arestare iar apoi trimis în judecată. Erau aparenţe 
ale Dreptului de la care nu se făcea rabat. Prezumţia de 

novăţie era respectată până la condamnarea finală cel puţin 

Codurile penale (cel penal şi cel de procedura penală) intrate în 
vigoare prin lege la 1 februarie 2014, asumate de guvernul Boc-
Băsescu, au transformat legislaţia penală în ceva ce nici 
comuniştii nu au îndrăznit a gândi. A dispărut faza actelor 
premergătoare, dar şi prezumţia de nevinovăţie. Rolul 
procurorului comunist de a strânge probe atât în favoarea, cât şi 
în defavoarea acuzatului, a fost înlocuit cu rolul unui procuror 
care nu mai are nicio obligaţie de aflare a adevărului, care te 
poate ridica cu mascaţi din casă, direct fără nicio întrebare 

-ţi spună că s-a 
început urmărirea penală împotriva ta (devii din start suspect – 
fosta calitate de învinuit), iar peste o oră primeşti şi pe cea de 

Să recapitulăm: 

- procurorul actual te poate ridica direct cu mascaţii din casă (cu 
mandat de aducere), fără a avea obligaţia să te citeze în 
prealabil, pentru că i s-a conferit acest drept, dacă el consideră 
că o atare măsură este utilă în folosul bunei instrumentări a 
cauzei. În faţa vecinilor eşti din start proscris după o asemenea 
ridicare; 
- procurorul actual nu mai are obligaţia ca atunci când s
formulat o plângere/denunţ împotriva ta să te cheme să te 
întrebe cum te aperi… el poate începe direct urmărirea penală 
împotriva ta, fără să te întrebe cum te aperi;
- procurorul actual poate emite comunicat de presă în 5 minute 
după ce te-a anunţat că ai fost pus sub învinuire (ai dobândit 
calitatea de suspect); 

- procurorul actual poate să te reţină şi să îţi ceară arestarea, pe 
motiv că dacă nu ai fi ofensat, opinia publică ar trăi cu 
sentimentul că „Justiţia” nu funcţionează şi s
încrederea în sistemul judiciar, deşi procurorul este cel care a 
creat sentimentul public de vinovăţie prin punerea ta sub 
acuzare şi prin comunicatul de presă prin care te
infamiei, fără să aibă bunul simţ să te întrebe cum te aperi;
- procurorul te poate plimba cu cătuşe în faţa presei, fără ca să 
răspundă penal, disciplinar, material pentru prejudiciul de 
imagine pe care ţi-l crează prin încălcarea prezumţiei de 
nevinovăţie; 
- procurorul actual nu mai este obligat să aducă probe temeinice 
când te acuză, pentru că noul cod de procedură penală a înlocuit 
sintagma de „probe şi indicii temeinice
rezonabile”. 

Şi aici este necesar să fie explicat de ce formularea „
rezonabile” este cea mai mare ticăloşie introdusă în noile 
coduri. 

Atenție! Există mai multe tipuri de probe, care se pot împărţi în 
două categorii mari: 

- probe cu valoare de sine stătătoare: expertizele, înscrisurile, 
flagrantul; 
- probe indirecte (care nu au valoare decât dacă sunt coroborate 
cu alte probe): declaraţiile de parte vătămată, de martor, 
denunţurile, plângerile penale, interceptările audio/video.

Prin înlocuirea sintagmei „probe şi indicii temeinice
codurile comuniste cu cea de „suspiciuni rezonabile
începerea urmăririi penale, punerea în
şi arestarea inculpatului, probele au căzut în derizoriu. Adică 
poţi fi urmărit penal pe un simplu denunţ şi o interceptare 
(interpretată cum vrea procurorul), pentru că acele probe care 
nu puteau înainte să aibă o valoare proban
alte probe temeinice, au devenit suficiente pentru formarea unei 
„suspiciuni rezonabile”. Cu alte cuvinte, pe un simplu denunţ 
poţi fi urmărit penal şi propus pentru arestare şi dat în presă ca 
marele infractor naţional. 

dreptdreptdreptdrept 
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a conferit acest drept, dacă el consideră 
că o atare măsură este utilă în folosul bunei instrumentări a 
cauzei. În faţa vecinilor eşti din start proscris după o asemenea 

procurorul actual nu mai are obligaţia ca atunci când s-a 
rmulat o plângere/denunţ împotriva ta să te cheme să te 

întrebe cum te aperi… el poate începe direct urmărirea penală 
împotriva ta, fără să te întrebe cum te aperi; 
procurorul actual poate emite comunicat de presă în 5 minute 

ost pus sub învinuire (ai dobândit 

procurorul actual poate să te reţină şi să îţi ceară arestarea, pe 
motiv că dacă nu ai fi ofensat, opinia publică ar trăi cu 
sentimentul că „Justiţia” nu funcţionează şi s-ar pierde 

sistemul judiciar, deşi procurorul este cel care a 
creat sentimentul public de vinovăţie prin punerea ta sub 
acuzare şi prin comunicatul de presă prin care te-a pus la stâlpul 
infamiei, fără să aibă bunul simţ să te întrebe cum te aperi; 

ate plimba cu cătuşe în faţa presei, fără ca să 
răspundă penal, disciplinar, material pentru prejudiciul de 

l crează prin încălcarea prezumţiei de 

procurorul actual nu mai este obligat să aducă probe temeinice 
ă, pentru că noul cod de procedură penală a înlocuit 
probe şi indicii temeinice” cu cea de „suspiciuni 

Şi aici este necesar să fie explicat de ce formularea „suspiciuni 
” este cea mai mare ticăloşie introdusă în noile 

ție! Există mai multe tipuri de probe, care se pot împărţi în 

probe cu valoare de sine stătătoare: expertizele, înscrisurile, 

probe indirecte (care nu au valoare decât dacă sunt coroborate 
araţiile de parte vătămată, de martor, 

denunţurile, plângerile penale, interceptările audio/video. 

probe şi indicii temeinice” din 
suspiciuni rezonabile” pentru 

 mişcare a acţiunii penale 
şi arestarea inculpatului, probele au căzut în derizoriu. Adică 
poţi fi urmărit penal pe un simplu denunţ şi o interceptare 
(interpretată cum vrea procurorul), pentru că acele probe care 
nu puteau înainte să aibă o valoare probantă decât coroborate cu 
alte probe temeinice, au devenit suficiente pentru formarea unei 

”. Cu alte cuvinte, pe un simplu denunţ 
poţi fi urmărit penal şi propus pentru arestare şi dat în presă ca 
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Este exact ceea ce face de ani buni DNA. Un caz elocvent de 
asemenea abuz contra drepturilor omului s-a petrecut cu Elena 
Udrea (ce paradox!) care a fost arestată pe baza unui simplu 
denunţ potrivit căruia i s-ar fi lăsat la poarta ministerului pe care 
l-a condus o valiză cu 900.000 euro. Graţie noilor coduri, 
procurorii de la DNA au invocat „suspiciunea rezonabilă
Udrea a luat şpagă pe o probă fără valoare de sine stătătoare, în 
lipsa oricărui flagrant sau altă probă temeinică. 

De asemenea, în vestitul caz Rarinca, pensionara care îi cerea 
şefei ICCJ să îi plătească datoria, a putut fi arestată graţie noilor 
coduri pe baza plângerii de parte vătămată a Liviei Stanciu şi a 
declaraţiei de martor a cumnatului Liviei Stanciu. Adică pe 
probe indirecte, fără valoare probantă de sine stătătoare cum 
spune legea! Iată ce aberaţie! Ne mai miră că la judecata finală, 
Mariana Rarinca a fost achitată? Aşa se face că din 1 februarie 
2014 şi până în prezent au explodat arestările în România, dar în 
egală măsură şi achitările în cauze cu persoane care au fost 
anterior arestate. Pentru că noile coduri permit ca arestarea să 
fie făcută pe „suspiciuni rezonabile”, dar condamnarea pe probe 
temeinice. Până nu se vor îndrepta noile coduri, cauzele de 
achitări cu arestaţi vor exploda în România, pentru că aceste 
acte normative făcute sub ministeriatul lui Cătălin Predoiu au 
vizat exclusiv întărirea instituţiilor de forţă! 

De aceea avem azi procurori care îşi permit să interzică unui 
parlamentar să vină la serviciu şi să îşi exercite mandat
pentru că ştiu că ei nu răspund nici penal, nici disciplinar şi nici 
material. Pentru că ei pot interpreta lega cum vor, că sunt 
protejaţi.  

Aşa se face că anumiţi procurori numiţi politic au ajuns să se 
imixtioneze şi să controleze puterile executivă şi legislativă. Au 
băgat frică în exponenţii acestor puteri ale statului. Au ajuns să 
acuze judecători că încalcă legile când dau soluţii de achitare 
vezi cazul fostei şefe a DNA Laura Kövesi, care în orice stat 
democratic pentru aşa ceva era dată imedia
magistratură!  

Cum te mai poţi apăra ca demnitar din Guvern sau Parlament, 
ori chiar din puterea judecătorească (judecător) când un 
procuror te poate lua cu mascaţii din casă şi duce la audieri? Îţi 
dă calitatea de suspect pe loc şi te acuză prin comunicat de 
presă că eşti un infractor, fără ca ţie să ţi se dea posibilitatea să 
te aperi. Până şi apărarea a devenit formală, pentru că procurorii 
când vor să te distrugă îţi lasă doar câteva ore din momentul în 
care te-au adus cu mascaţii la parchet, fără să ştii nimic din ceea 
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coduri pe baza plângerii de parte vătămată a Liviei Stanciu şi a 
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bantă de sine stătătoare cum 
spune legea! Iată ce aberaţie! Ne mai miră că la judecata finală, 
Mariana Rarinca a fost achitată? Aşa se face că din 1 februarie 
2014 şi până în prezent au explodat arestările în România, dar în 

auze cu persoane care au fost 
anterior arestate. Pentru că noile coduri permit ca arestarea să 

”, dar condamnarea pe probe 
temeinice. Până nu se vor îndrepta noile coduri, cauzele de 

omânia, pentru că aceste 
acte normative făcute sub ministeriatul lui Cătălin Predoiu au 

De aceea avem azi procurori care îşi permit să interzică unui 
parlamentar să vină la serviciu şi să îşi exercite mandatul, 
pentru că ştiu că ei nu răspund nici penal, nici disciplinar şi nici 
material. Pentru că ei pot interpreta lega cum vor, că sunt 

Aşa se face că anumiţi procurori numiţi politic au ajuns să se 
şi legislativă. Au 

băgat frică în exponenţii acestor puteri ale statului. Au ajuns să 
acuze judecători că încalcă legile când dau soluţii de achitare – 
vezi cazul fostei şefe a DNA Laura Kövesi, care în orice stat 
democratic pentru aşa ceva era dată imediat afară din 

 

Cum te mai poţi apăra ca demnitar din Guvern sau Parlament, 
ori chiar din puterea judecătorească (judecător) când un 
procuror te poate lua cu mascaţii din casă şi duce la audieri? Îţi 

prin comunicat de 
presă că eşti un infractor, fără ca ţie să ţi se dea posibilitatea să 
te aperi. Până şi apărarea a devenit formală, pentru că procurorii 
când vor să te distrugă îţi lasă doar câteva ore din momentul în 

et, fără să ştii nimic din ceea 

ce ţi se va pune în cârcă, să îţi dai declaraţia de suspect, după 
care îţi acordă automat calitatea următoare de inculpat şi eşti 
dus la arest. Dacă vrei să îţi alegi un apărător şi acesta nu se 
mişcă într-o oră, două, ţi se pune unul din oficiu, gata intimidat 
şi cooperant cu procurorii. 

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului
Curţii de la Strasbourg sunt călcate sistematic în picioare de 
noile coduri şi de procurorii politici din marile parchete. Dreptul 
la un proces echitabil dat de art. 6 din CEDO nu mai există! 
Pentru că în practică ai un singur drept: să dai un singur telefon 
cui vrei tu, să anunţi că ai fost săltat! Nu mai există prezumţie 
de nevinovăţie. Eşti dat pe comunicat de presă ca mare 
infractor, înainte ca să îţi dai prima declaraţie!

Regimul de forţă creat sub Traian Băsescu! O ţară în care 
parlamentarul şi ministrul ori judecătorul 
celor trei puteri în stat – au ajuns la cheremul unor procurori 
susţinuţi de serviciile secrete care fac activităţi de urmărire 
penală contrar legii. O ţară în care în loc ca jurisprudenţa CEDO 
şi Convenţia să aibă întâietate în faţa codurilor penale, 
instituţiile de forţă atentează zi de zi la democraţie şi la 
drepturile fundamentale ale omului. 

 
 

Un judecător recunoaște: Justiția este sub 
controlul serviciilor

          Constantin Udrea de la Curtea Militară de Apel 
Bucureşti acuză: „Veţi găsi în Codul de procedura penală 
fraze din manualul de culegeri de informaţii... N
că voi trăi momentul în care un serviciu de informaţii să 
gireze şi să coordoneze activitatea organelor judiciare... 
Tinerii să înţeleagă ce pericole paște țara dacă un serviciu 
conduce activitatea judiciară... Au cotropit Justiţia, îndeosebi 
cea penală.” 

n judecător recunoaşte oficial că Justiţia a ajuns sub 
controlul serviciilor de informaţii şi dezvăluie cum 
acestea din urmă au reuşit să acapareze sistemul 

judiciar. Este vorba despre colonelul magistrat Constantin 
Udrea (foto), judecător la Curtea Militară de Ape
care a pronunţat, împreună cu colegul său, judecătorul Radu 
Stancu, o decizie istorică prin care au declarat nelegal 
Protocolul SRI-PICCJ din 2009, despre care au arătat că adaugă 
la lege şi că a fost introdus în mod obscur în procedura penală
Judecătorul Udrea vorbeşte deschis despre magistraţi şantajaţi 
de serviciile secrete, despre fraze din manualul de culegere de 
informaţii care au fost introduse în Codul de procedura penală
dar şi despre celebrele protocoale secrete ce reprezintă un 
pericol uriaş pentru statul român. 

Cotropirea Justiţiei, şantaj la magistraţi, protocoale otrăvite

În iulie 2018, judecătorul Constantin Udrea a fost invitat la 
emisiunea „Interes general” de la TVR

U
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ce ţi se va pune în cârcă, să îţi dai declaraţia de suspect, după 
care îţi acordă automat calitatea următoare de inculpat şi eşti 
dus la arest. Dacă vrei să îţi alegi un apărător şi acesta nu se 

pune unul din oficiu, gata intimidat 

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi jurisprudenţa 
Curţii de la Strasbourg sunt călcate sistematic în picioare de 
noile coduri şi de procurorii politici din marile parchete. Dreptul 
a un proces echitabil dat de art. 6 din CEDO nu mai există! 
Pentru că în practică ai un singur drept: să dai un singur telefon 
cui vrei tu, să anunţi că ai fost săltat! Nu mai există prezumţie 
de nevinovăţie. Eşti dat pe comunicat de presă ca mare 

r, înainte ca să îţi dai prima declaraţie! 

Regimul de forţă creat sub Traian Băsescu! O ţară în care 
parlamentarul şi ministrul ori judecătorul – adică exponenţii 

au ajuns la cheremul unor procurori 
te care fac activităţi de urmărire 

penală contrar legii. O ţară în care în loc ca jurisprudenţa CEDO 
să aibă întâietate în faţa codurilor penale, 

instituţiile de forţă atentează zi de zi la democraţie şi la 

ște: Justiția este sub 
controlul serviciilor 

Constantin Udrea de la Curtea Militară de Apel 
Codul de procedura penală 

fraze din manualul de culegeri de informaţii... N-aş fi crezut 
momentul în care un serviciu de informaţii să 

gireze şi să coordoneze activitatea organelor judiciare... 
ște țara dacă un serviciu 

conduce activitatea judiciară... Au cotropit Justiţia, îndeosebi 

or recunoaşte oficial că Justiţia a ajuns sub 
controlul serviciilor de informaţii şi dezvăluie cum 
acestea din urmă au reuşit să acapareze sistemul 

judiciar. Este vorba despre colonelul magistrat Constantin 
Udrea (foto), judecător la Curtea Militară de Apel Bucureşti, 
care a pronunţat, împreună cu colegul său, judecătorul Radu 
Stancu, o decizie istorică prin care au declarat nelegal 

PICCJ din 2009, despre care au arătat că adaugă 
la lege şi că a fost introdus în mod obscur în procedura penală. 
Judecătorul Udrea vorbeşte deschis despre magistraţi şantajaţi 
de serviciile secrete, despre fraze din manualul de culegere de 

Codul de procedura penală, 
dar şi despre celebrele protocoale secrete ce reprezintă un 

Cotropirea Justiţiei, şantaj la magistraţi, protocoale otrăvite  

În iulie 2018, judecătorul Constantin Udrea a fost invitat la 
TVR. Declaraţiile făcute de 
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colonelul magistrat Constantin Udrea sunt cu adevărat 
explozive. Practic, avem de-a face cu o situaţie în premieră în 
care un judecător din România a vorbit deschis despre cum 
serviciile secrete „au cotropit Justiţia, îndeosebi cea penală
Iar una dintre modalităţile prin care serviciile a
impună controlul asupra Justiţiei a fost şantajarea magistraţilor.

În ceea ce priveşte protocoalele secrete dintre SRI şi instituţii 
din Justiţie, Constantin Udrea consideră că acestea reprezintă un 
pericol uriaş pentru România că ţară şi pentru statul de drept. 
Udrea recunoaşte că nu s-a gândit că va trăi vreodată momentul 
în care un serviciu secret să ajungă să gireze şi să coordoneze 
activitatea organelor judiciare. 

Iată câteva declaraţii făcute de colonelul magistrat Constantin 
Udrea, judecător la Curtea Militară de Apel Bucureşti:

„În ce priveşte protocoalele secrete încheiate cu organele 
judiciare, ele constituie o mare dramă a poporului român. N
fi crezut vreodată că voi trăi momentul în care un serviciu de 
informaţii să gireze şi să coordoneze activitatea, în mod obscur 
evident, adică secret, activitatea organelor judiciare. N
crezut că voi trăi aceste vremuri, şi sper ca tinerii să înţeleagă 
ce pericole pasc ţara şi statul de drept dacă un serviciu de 
informaţii conduce activitatea judiciară. E un semnal de alarmă 
pe care vreau să îl tragem împreună. E dramatic ce se petrece.

Dincolo de faptul că ele (n.r. – protocoalele) conţin dispoziţii 
contra legii, adaugă la lege, sunt date în baza unor hotărâri ale 
CSAT semnate şi de persoane care nu fac parte din CSAT. Cu 
alte cuvinte, care nu au văzut acele hotărâri ale CSAT. Din 
moment ce preşedintele Înaltei Curţi sau preşedintele 
Consiliului Superior al Magistraturii nu au văzut care este 
hotărârea CSAT cu două zerouri, adică strict s
temeiul ei semnezi acel protocol, din moment ce nu ştii ce 
conţine acea hotărâre, de ce ai semnat protocolul? Asta 
înseamnă că ţi-a fost strecurat şi l-ai semnat forţat, sau ai fost 
pus în situaţia de a-l semna, sau ai aderat la el fără să v
ştii ce e acolo. Sunt chestiuni asupra cărora sper că societatea 
civilă va urmări şi va desluşi ce este în spate.  

Ştiţi cum au acţionat? Au acţionat sistematic, au mers nu numai 
prin protocoale, au modificat legislaţia, organelor serviciilor 
de informaţii le-au dat atribuţii judiciare, le-au dat competenta 
cea mai importantă într-un proces penal, şi anume aceea de a 
furniza o probă. Proba cea mai importantă este interceptarea, 
localizarea prin mijloace GPS. Aceste chestiuni, atâta vreme 
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a sunt cu adevărat 
a face cu o situaţie în premieră în 

care un judecător din România a vorbit deschis despre cum 
au cotropit Justiţia, îndeosebi cea penală”. 

Iar una dintre modalităţile prin care serviciile au putut să îşi 
impună controlul asupra Justiţiei a fost şantajarea magistraţilor. 

 

În ceea ce priveşte protocoalele secrete dintre SRI şi instituţii 
din Justiţie, Constantin Udrea consideră că acestea reprezintă un 

pentru statul de drept. 
a gândit că va trăi vreodată momentul 

în care un serviciu secret să ajungă să gireze şi să coordoneze 

Iată câteva declaraţii făcute de colonelul magistrat Constantin 
judecător la Curtea Militară de Apel Bucureşti: 

În ce priveşte protocoalele secrete încheiate cu organele 
judiciare, ele constituie o mare dramă a poporului român. N-aş 
fi crezut vreodată că voi trăi momentul în care un serviciu de 

să coordoneze activitatea, în mod obscur 
evident, adică secret, activitatea organelor judiciare. N-am 
crezut că voi trăi aceste vremuri, şi sper ca tinerii să înţeleagă 
ce pericole pasc ţara şi statul de drept dacă un serviciu de 

tatea judiciară. E un semnal de alarmă 
pe care vreau să îl tragem împreună. E dramatic ce se petrece. 

protocoalele) conţin dispoziţii 
contra legii, adaugă la lege, sunt date în baza unor hotărâri ale 

oane care nu fac parte din CSAT. Cu 
alte cuvinte, care nu au văzut acele hotărâri ale CSAT. Din 
moment ce preşedintele Înaltei Curţi sau preşedintele 
Consiliului Superior al Magistraturii nu au văzut care este 
hotărârea CSAT cu două zerouri, adică strict secretă, dar în 
temeiul ei semnezi acel protocol, din moment ce nu ştii ce 
conţine acea hotărâre, de ce ai semnat protocolul? Asta 

ai semnat forţat, sau ai fost 
l semna, sau ai aderat la el fără să vrei să 

ştii ce e acolo. Sunt chestiuni asupra cărora sper că societatea 

Ştiţi cum au acţionat? Au acţionat sistematic, au mers nu numai 
prin protocoale, au modificat legislaţia, organelor serviciilor 

au dat competenta 
un proces penal, şi anume aceea de a 

furniza o probă. Proba cea mai importantă este interceptarea, 
localizarea prin mijloace GPS. Aceste chestiuni, atâta vreme 

cât sunt furnizate de un serviciu secret, fără să
răspunderea, fără a furniza suportul original de supraveghere 
pentru a fi verificat tehnic, asta înseamnă că el (n.r. 
secret) conduce procesul penal, el ştie la ce soluţie se va 
ajunge, el poate şantaja organul judiciar, fie că e vorba de 
judecător sau de procuror, după cum îl are la mână cu nişte 
chestiuni. Încet, încet au cotropit Justiţia, îndeosebi cea penală. 
Asta este drama acestei ţări. Veţi găsi în 
penală fraze luate din manualul de culegeri de informaţii

 
 

Comunicarea verbală în procesul de 
consiliere

 
Prof. Consuela – Medana 

Silvicultură şi Agricultură „

1. CONCEPTUL DE COMUNICARE

Consilierea, ca demers acţional realizat de psiho

consilier, reprezintă un proces specializat de 

susţinere, orientare a persoanelor aflate în dificultate. 

Dicţionarul explicativ al limbii române

ca fiind un proces de sfătuire, în timp ce psihologul 

J.consideră consilierea „dialogul în care o persoană ajută pe 

alta care are dificultăţi semnificative”. 

umane în raport cu celelalte tipuri de existen

conștientă și intenționată cu alteritatea, în acest sens omul 

dezvoltând un sistem propriu de comunicare, adică „

esențial prin care fiecare devine ceea ce este și intră în relație 

cu alții”. (Sălăvăstru, 2004, p. 173) 

Diverse domenii, precum lingvistica, sociologia, 

psihologia, semiotica, retorica, studiază fenomenul 

comunicării și propun modele de interpretare și asigură 

consilierea în vederea ameliorării comunicării.Din punct de 

vedere etimologic, termenul derivă din latinescul 

communicare, cu înțelesul de „a pune în comun”, „a 

transmite”, iar din perspectivă semantic

între două înțelesuri ale termenului „

fizic, material – „posibilitatea de trecere sau de transport 

între două puncte” și sensul informațional 

mesaje și de semnificații ale acestora”.

 

 

socialsocialsocialsocial 
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nizate de un serviciu secret, fără să-şi asume 
răspunderea, fără a furniza suportul original de supraveghere 
pentru a fi verificat tehnic, asta înseamnă că el (n.r. – serviciul 
secret) conduce procesul penal, el ştie la ce soluţie se va 

ntaja organul judiciar, fie că e vorba de 
judecător sau de procuror, după cum îl are la mână cu nişte 
chestiuni. Încet, încet au cotropit Justiţia, îndeosebi cea penală. 
Asta este drama acestei ţări. Veţi găsi în Codul de procedura 

anualul de culegeri de informaţii. 

Comunicarea verbală în procesul de 
consiliere 

 PAȚCAN, Lic. Tehn. de 

Silvicultură şi Agricultură „Casa Verde” Timișoara 

 

CONCEPTUL DE COMUNICARE 

Consilierea, ca demers acţional realizat de psiholog/ 

un proces specializat de sfătuire, 

a persoanelor aflate în dificultate. 

Dicţionarul explicativ al limbii române, defineşte consilierea 

în timp ce psihologul Wallis 

în care o persoană ajută pe 

alta care are dificultăţi semnificative”. Specificitatea ființei 

umane în raport cu celelalte tipuri de existență constă în relația 

știentă și intenționată cu alteritatea, în acest sens omul 

n sistem propriu de comunicare, adică „un proces 

țial prin care fiecare devine ceea ce este și intră în relație 

Diverse domenii, precum lingvistica, sociologia, 

psihologia, semiotica, retorica, studiază fenomenul 

și propun modele de interpretare și asigură 

consilierea în vederea ameliorării comunicării.Din punct de 

, termenul derivă din latinescul 

a pune în comun”, „a 

semantică, se face distincția 

țelesuri ale termenului „comunicare”: sensul 

posibilitatea de trecere sau de transport 

și sensul informațional – „transmiterea de 

și de semnificații ale acestora”. 
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2. ROLUL COMUNICĂRII 

Comunicarea este relaţia prin care interlocutorii 

se pot înţelege şi influenţa reciproc prin intermediul 

schimbului continuu de informaţii, divers codificate. 

Comunicarea, ca formă de interacţiune, presupune 

câştigarea şi activarea competenţei comunicative, care este 

şi aptitudine şi capacitate dobândită. 

Comunicarea reprezintă trecerea informaţiei de la o 

persoană la alta; schimburi verbale şi/sau nonverbale între 

parteneri; curajul de a te oferi celorlalţi; ştiinţa de a folosi 

mijloace de exprimare - cuvinte, gesturi, tehnici; voinţa şi 

capacitatea de a orienta mesajul spre celălalt cu înţelegerea 

nevoii acestuia de comunicare; împărtăşirea unor stări afective, 

decizii raţionale şi judecăţi de valoare. 

Consilierea, fiind un proces de intervenţie 

educaţională, fundamentat pe o cunoaştere de natură 

predominant tehnologică, dispune de procedee diferite de 

acţiune care activează obiective diferite şi conduce la rezolvarea 

unor probleme diferite. Aceste procedeee ţin de: aşezarea 

partenerilor, limbajul vehiculat, gradul de directivitate, 

definirea, redefinirea problemei, calibrarea ei, ancorarea, 

clarificarea, activarea acesteia. Limbajul vehiculat în procesul 

consilierii poate fi: verbal, nonverbal, paraverbal, cu termeni 

predominant vizuali, auditivi, kinestezici (am văzut că..., am 

auzitcă..., am simţit că...). În procesul consilierii este pusă în 

acţiune înlănţuirea firească între: întrebare – răspuns – explicare 

– acceptare – interiorizare – decizie –exteriorizarea acţiunii. 

Primul contact dintre consilier şi subiectul educaţional este 

deosebit de important, iar comunicarea reprezinta fundamental 

acestei relatii. Clientul, împovărat de problematica sa 

nerezolvată, se adresează consilierului într-o stare de: confuzie, 

ambivalenţă afectivă, neîncredere, discomfort psihic, 

nemulţumire etc. Ca urmare, obiectivele primei şedinţe de 

consiliere constau în crearea unei „atmosfere” diferite faţă de 

încărcătura psihologică anterioară a clientului. Prin atitudinea 

general a consilierului, prin gesturile sale de deschidere, prin 

zâmbetul cu care el întâmpină clientul, prin tonul vocii sale 

cald, primitor se construieşte o primă punte de comunicare 

între cei doi. Subiectul trebuie să se simtă liber, să spună sau să 

nu spunăceva anume sau ceva important, să se manifeste sau să 

nu se manifeste, să întrebe sau să nu întrebe, să răspundă sau să 

nu răspundă. În acest fel clientul se „ancorează” într-o 

atmosferă caldă, lipsită de constrângeri care va ajuta să-şi 

dezvolte încrederea în consilier şi în consiliere. Condiţia 

esenţială pentru prima şedinţă este aceea ca subiectul să nu se 

simtă anchetat. Identificarea problemei este urmată de 

formularea, definirea şi calibrarea acesteia. Reflectarea constă 

în exprimarea de către consilier a stărilor cognitive şi afective 

ale subiectului educaţional, în cuvinte, într-un limbaj comun, 

pentru a-l ajuta să conştientizeze şi să-şi „calibreze” stările. De 

exemplu: „Se pare că te simţi…”, „Cu alte cuvinte te simţi…”, 

„Ceea ce simţi tu cu adevărat este……..”. Rezolvarea 

problemei este cea mai dificilă etapă din procesul consilierii, 

deoarece acum se desfăşoară o adevărată „bătălie” între 

impulsuri, credinţe, motive, atitudini, idei vechi şi noi. De 

exemplu: ”Până acum am crezut că părerea părinţilor este cea 

mai importantă, dar…”, „numai notele maxime erau cele care 

mă interesau, dar …”, „deşi până acum nu am avut încredere 

în mine…”. Așadar, comunicarea este esențială în toate etapele 

consilierii, de aceea trebuiesă i se acorde importanța cuvenită. 

Studiile din domeniul educaţional au arătat că 

deprinderile sociale insuficient dezvoltate sunt asociate cu 

performanţe academice scăzute, probleme emoţionale şi 

comportamentale, dificultăţi de adaptare socială. Prin 

dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare se pot 

preveni stările de afectivitate negativă cu care se confruntă 

adolescenţii și nu numai aceștia şi care au consecinţe 

negative multiple: timiditatea, stima de sine scăzută, 

inabilitatea de exprimare emoţională, deprinderi ineficiente 

de asertivitate, timp îndelungat petrecut singur, participarea 

scăzută la activităţile sociale şi extracurriculare. 

 Analiza unor interacțiuni sociale diverse a permis 

formularea unor „axiome ale comunicării” (Sălăvăstru, 2004, 

p. 178):  

Comunicarea este inevitabilă – orice comportament este o 

comunicare, chiar gesturile , mimica, poziția corpului, tăcerea 

vehiculează semnificații. 

Comunicarea este un proces ce se desfășoară la două niveluri: 

informațional- prin vehicularea unui conținut, și relațional – 

prin relația între persoanele care comunică. 

socialsocialsocialsocial 
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Comunicarea este un proces continuu – un flux neîntrerupt de 

schimburi informaționale între parteneri. 

Comunicarea este simetrică sau complementară, ținând cont de 

relațiile interumane, care pot fi de la egal la egal sau diferite. 

Comunicarea este ireversibilă – odată produs acest act, nu se 

mai poate interveni asupra lui. 

Comunicarea presupune procese de ajustare și acomodare cu 

codurile de exprimare ale celuilalt. 

Comunicarea are întotdeauna o finalitate, un obiectiv, o 

intenționalitate, care pot fi explicite sau implicite. 

Comunicarea, ca proces de interacțiune, este direct influențată 

de contextul social și cultural în care se derulează. 

Comunicarea trebuie să se autoregleze, funcționând ca un 

sistem circular, elementul central al acestuia fiind feed – back-

ul. 

3. BARIERE ÎN COMUNICAREA EFICIENTĂ 

Orice disonață în raport cu funcționarea normalăîn 

cazul emițătorului sau al receptorului mesajului transmis poate 

constitui un obstacol în calea realizării unei comunicări cât mai 

eficiente. 

Principalele bariere în comunicare ar putea fi(Băban, 

A., 2001,  p. 84):  

- Tendinţa de a judeca, de a aproba sau de a nu fi de 

acord cu părerile interlocutorului. Comunicarea poate fi 

stânjenită de folosirea etichetelor, caretransformă tonul 

conversaţiei într‑unul negativ. 
- Oferirea de soluţii, fie direct, prinoferireadesfaturi, fie 

indirect, prin folosirea întrebărilor într‑un mod agresiv, autoritar 

sau cu o notă evaluativă. 

- Recurgerea la ordine este un mesaj care are ca efecte 

reacţii defensive, rezistenţă, reacţii pasive sau agresive; 

consecinţele unei astfel de conversaţii, în care se dau ordine, 

sunt scăderea stimei de sine a persoanei căreia îi sunt adresate 

acele ordine. 

- Folosirea ameninţărilor este o modalitate prin care 

se transmite mesajul că, dacă soluţiile propuse nu sunt puse în 

practică, persoana va suporta consecinţele negative (de 

exemplu, pedeapsa). 

- Moralizarea este o altă manieră inadecvată în 

comunicare, ce include, decele mai multe ori, formulări de 

genul: „ar trebui” sau „ar cea mai mare greşeală din partea ta 

să...”. 

- Evitarea abordării unor probleme importante; cea 

mai frecventă metodăde a schimba cursul conversaţiei de la 

preocupările celeilalte persoane la propriile preocupări este 

folosirea tacticii devierii, a abaterii ‑ „mai bine să vorbim 

despre ...”; 

- Încercarea de a rezolva problema comunicării prin 

impunerea unorargumente logice proprii; situaţiile în care o 

persoană încearcă în modrepetat să găsească soluţii logice la 

problemele unei alte persoane conduce la frustrare prin 

ignorarea sentimentelor şi a opiniilor celeilalte persoane; 

- Compararea face ascultarea mai dificilă pentru că 

unele persoane sunt mai atente în a face comparaţii între cine a 

suferit mai mult sau cine este mai îndreptăţit să-şi asume rolul 

de victimă, decât să fie atente la ascultarea propriu-zisă; 

- Citirea gândurilor - Un om care înţelege repede 

ceea ce i se comunică nu mai acordă prea multă atenţie la ceea 

ce se discută. De altfel, nici nu are încredere în interlocutor şi 

încearcă să descopere ceea ce gândeşte sau simte celălalt cu 

adevărat : “El / ea spune că vrea să meargă lateatru, dar sunt 

sigur că de fapt este obosit/ă şi vrea să se relaxeze.”  

- Repetiţia - Nu ai timp să asculţi atunci când repeţi 

în gând ceea ce urmează să spui. Atenţia este îndreptată asupra 

pregătirii şi prelucrării următorului tău comentariu.  

- Visarea -Asculţi doar pe jumătate, iar ceea ce spune 

interlocutorul tău, la un moment dat, este asociat cu chestiuni 

personale. Eşti predispus/ă la visare când eşti anxios/anxioasă 

sau plictisit/ă.  

- Identificarea -În acest caz, tot ce ţi se spune este 

raportat la propria persoană. Tot ceea ce auzi îţi aduce aminte 

de experienţele tale şi eşti atât de preocupat/ă de tine 

însuţi/însăţi, încât nu ai timp să-l/o auzi şi să-l/o cunoşti pe 

interlocutor/interlocutoare. 

- A avea dreptate -ataci, găseşti scuze, acuzi 

pentru a evita acceptarea faptului că ai gresit.  Nu poţi 

suporta să fii criticat/ă, corectat/ă şi nu poţi accepta alt 

punct de vedere. Convingerile tale sunt de neclintit.  

4. MODALITĂȚI DE AMELIORARE A 

COMUNICĂRII 

socialsocialsocialsocial 
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Regulile minimale ale unei comunicări eficiente sunt: 

orientarea pozitivă a comunicării; evitarea surapunerilor, a 

interferenţelor în emiterea de mesaje; concordanţa 

comunicării verbale cu cea nonverbală; facilitarea feedback-

ului sau verificarea înţelegerii mesajului; excluderea 

abuzului emoţional; evitarea ambiguităţilor, incertitudinilor; 

sstimularea emiterii de alternative. 

În procesul comunicării trebuie respectate câteva 

principii de bază: 

Dezarmarea interlocutorul, care  înseamnă a fi cel 

puţin parţial de acord cu afirmaţiile sale atunci când acesta 

acuză, atacă, acceptând prin aceasta ca orice acuzaţie 

conţine cel puţin o parte de adevăr.   

Empatia, care există atunci când: îl respect pe celălalt; 

nu am nevoie să-mi pun masca sau să fiu formal cu el; mă 

simt deschis faţă de el; nu trebuie să fiu perfect când este el 

de faţă; nu mă va ignora în ceea ce are de gând să facă; mă 

respectă; crede în mine; îmi povesteşte despre preocupările 

lui; ne simţim bine împreună; discutăm; îi înţeleg punctul de 

vedere chiar şi atunci când nu suntem de acord. 

Flexibilitatea înseamnă supleţe spirituală în privinţa 

exprimării şi a punerii în valoare a ideilor şi sentimentelor . 

Se recomandă să ne prezentăm punctul de vedere în termeni 

cumpătaţi, pentru a-l determina şi pe interlocutor să adopte 

la rândul său un ton mai conciliant. În practică, această 

ponderare a ideilor şi a sentimentelor pe care le exprimaţi 

faţă de celălalt se traduce prin expresii de genul: “am 

impresia că “ , “ mi se pare că”, ”după părerea mea“, “ am 

sentimentul că “ , “mi-ar plăcea să”,”aş fi foarte fericit 

să”,etc. 

Centrarea constă în lămurirea unor neînţelegeri, 

recomandîndu-se să nu ne lăsăm antrenaţi de probleme 

mărunte, ci să căutam să ajungem la miezul problemei.  

Autenticitatea - arta de a comunica este arta de a 

spune adevărul, fiind de dorit ca transparenţa să se aplice la 

toate nivelele de comunicare: gânduri,sentimente, intenţii. 

Limbajul responsabilităţiieste o formă de 

comunicare prin care îţi exprimi propriile opinii şi emoţii 

fără să ataci interlocutorul, fiind o modalitate de deschidere 

a comunicării, chiar şi pentru subiectele care sunt potenţial 

conflictuale. Această formă de comunicare este o modalitate 

de evitare a criticii, etichetării, moralizării interlocutorului, 

focalizând conversaţia asupra comportamentului şi nu 

asupra persoanei. Astfel, limbajul responsabilităţii utilizează 

trei componente:  

(1) descrierea comportamentului (de exemplu, 

„când nu dai un telefon acasă”, „când vorbeşti urât cu mine”, 

„când nu respecţi regula”);  

(2) exprimarea propriilor emoţii şi sentimente ca 

o consecinţă a comportamentului interlocutorului („…mă 

îngrijorez că s‑a întâmplat ceva cu tine…”, „mă supără 

când…”, „sunt furios când…”); 

(3) formularea consecinţelor comportamentului 

asupra propriei persoane („…pentru că nu ştiu unde ai putea 

”, „pentru că nu‑mi place să nu respectăm regulile”). 

Mesajele la persoana I - Spre deosebire de formulările 

acuzatoare la persoana a II-a („ Tu niciodată nuînveţi…”), 

formulările la persoana I sunt mai puţin ameninţătoare, sunt 

descriptive,vorbitorul exprimând ceea ce simte şi gândeşte. 

Exprimarea sentimentelor şi părerilor pozitive ale unei persoane 

sunt clare şi uşor de înţeles, reduc tensiunile şi păstrează 

relaţiile dintre oameni, deschid o cale de comunicare sinceră 

conducând, în final, la schimbarea persoanei. 

Explorarea alternativelor nu trebuie confundată cu 

oferirea de sfaturi sausoluţii; modalităţile de explorare a 

alternativelor sunt: ascultarea reflexivă ajută la înţelegerea şi 

clarificarea sentimentelor copilului („Mi se pare că te 

deranjează…”); utilizarea brainstorming-ului pentru explorarea 

alternativelor („Care ar fi alternativele acestei probleme…”); 

asistarea copilului şi adolescentului în alegerea soluţiei optime 

(„Caredintre soluţii crezi că ar fi cea mai bună ?”); discutarea 

posibilelor rezultate ale alegerii uneia dintre alterative („Cecrezi 

că s-ar putea întâmpla dacă faci aşa cum spui ?”); obţinerea 

unui angajament din partea copilului („Ce decizie ai luat ?”); 

planificarea pentru evaluare („Când vom discuta din nou despre 

lucrul acesta ?”). 

5. EXPRIMAREA EMOȚIONALĂ 

Una dintre cauzele care provoacă dificultăţi în 

comunicare este reprezentată de inabilitatea de recunoaştere 

şi exprimare a emoţiilor, de teama de autodezvăluire. Una 

socialsocialsocialsocial 
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dintre cele mai mari dificultăţi în exprimarea emoţională este 

existenţa unor stereotipuri sociale ale exprimării emoţionale. 

A comunica eficient presupune a şti să îţi exprimi emoţiile. 

 

 

Modalităţi de îmbunătăţire a exprimării emoţionale 

Discutarea, provocarea şi contracararea miturilor 

despre emoţii prin: conştientizarea propriilor mituri legate de 

emoţii, identificarea situaţiilor în care comportamentul este 

influenţat de mituri sau în care miturile nu sunt valide, 

identificareamodalităţilor de reducere a impactului unor 

mituri. 

Identificarea şi recunoaşterea diferitelor tipuri de 

emoţii prin: exerciţii de exprimare verbală a emoţiei, de asociere 

a stării subiective cu eticheta verbală a emoţiei. Identificarea 

evenimentelor sau a situaţiilor care declanşează emoţia prin: 

exerciţii de asociere a unor evenimente (comportamente, 

gânduri) care declanşează emoţia, înţelegerea diferitelor efecte 

ale situaţiilor sau ale evenimentelor asupra stării emoţionale, 

înţelegerea importanţei modului de interpretare a evenimentelor 

declanşatoare a emoţiilor. 

 Identificarea modalităţilor de exprimare 

comportamentală a emoţiei prin: recunoaşterea reacţiilor 

comportamentale ale emoţiilor, diferenţierea dintre emoţie şi 

comportament, învăţarea modului de înţelegere a mesajelor 

emoţionale transmise de alte persoane, conştientizarea relaţiei 

dintre gând ‑ emoţie – comportament. 

 Clarificarea diferenţelor dintre nevoile copilului şi 

nevoile adultului şi identificarea căror nevoi le răspunde modul 

în care comunică adultul cu copilul. 

 Aplicarea limbajului responsabilităţii, atât pentru a 

comunica sentimentele pozitive, cât şi pentru comunicarea 

lucrurilor sau a situaţiilor care ne deranjează. . Prin formularea 

mesajelor la persoana întâi, copiilor li se comunică modul în 

care comportamentul lor a interferat cu cel al adulţilor şi ceea ce 

simte adultul despre această situaţie. E foarte important ca 

emoţiile să fie comunicate copilului fără a‑l învinovăţi ‑ „M‑a 
deranjat foarte tare că nu...” şi nu formulări ca „Uite ce am 

păţit din cauză că tu nu ai…”. 

 Exprimarea emoţiei printr‑un limbaj adecvat: 

învăţarea vocabularului emoţiilor pentru a nu reduce 

comunicarea afectivă în temenii de bine sau rău; emoţia poate 

exprimată: 

 •printr‑un cuvânt: „Sunt 

supărat/bucuros/curios/încântat”; 

 • prin descrierea a ceea ce s‑a întâmplat cu 

tine: „Îmi tremură vocea când vorbesc cu el”, „Mă simt ca şi 

cum aş centrul universului”; 

 • prin descrierea a ceea ce‑ţi doreşti să 
faci:„Simt că‑mi vine să o iau la fugă”. 

Exprimă clar ceea ce simţi: 

• sumarizează printr‑un cuvânt ceea ce simți: sunt 

bucuros, confuz, resemnat, rănit; 

• evită evaluarea emoţiei : „mă simt puţin neliniştit”; 

• evită exprimarea emoţiei într‑un mod codat: în loc de 

„mă simt singur”, ai putea spune: „m‑aş bucura dacă 
ne‑am întâlni să petrecem mai mult timp împreună”; 

• exprimă mai frecvent emoţii faţă de un 

comportament specific: în loc de „Sunt nemulţumit”, 

poţi spune „Sunt nemulţumit când nu îţi respecţi 

promisiunile”; exprimarea clară a emoţiilor este un 

mod în care ne facem înţeleşi de ceilalţi. 

 

 6. PREVENIREA REACȚIILOR DEFENSIVE 

ÎN COMUNICARE 

Reacțiile defensive sunt foarte frecvente în 

procesul de comunicare, studiile identificând mai multe tipuri 

de mesaje care duc la declanşarea reacţiilor defensive, precum 

şi modalităţile de prevenire a acestora: 

Evaluare vs. descriere – cel mai frecvent mod de 

a provoca o reacţie defensivă este comunicarea evaluativă. 

Mesajele evaluative sunt mesajele adresate la persoana a II‑a – 
„Nu ştii despre ce vorbeşti!”,„Nu înveţi cât ar trebui!”. Pentru 

a preveni reacţiile defensive şi blocarea comunicării, cea mai 

eficientă modalitate de comunicare este comunicarea 

descriptivă – în loc de „Vorbeşti prea mult!”, poţi spune „Când 

nu îmi dai posibilitatea să spun ce cred 

 c 
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(descriereacomportamentului), devin nervos şi frustrat

şi consecinţa)”. 

Control vs. orientare spre problemă

prin care avem tendinţa de a controla interlocutorul, prin 

oferirea de soluţii şi sfaturi, dezvoltă reacţii defensive. Mesajul 

implicit este: „Numai eu ştiu ce este mai bine pentru tine, aşa 

că trebuie să mă asculţi ca să‑ţi meargă bine!”.
comunicarea orientată spre problemă ajută interlocutorul să 

identifice alternativele problemei sale fără a‑i impune soluţia.

Manipulare vs. spontaneitate‑ manipularea este o 

formă de comunicare care transmite mesajul de non

şi neîncredere în deciziile celorlalţi. Ca alternativă a acestei 

forme ineficiente de comunicare este exprimarea spontană

opiniilor personale, fără a încerca să‑ţi impui punctul de 

vedere. 

Neutralitate vs. empatie – neutralitatea sau 

indiferenţa în comunicare transmite mesajul că persoana cu 

care comunici nu este importantă pentru tine. Copilul care nu 

este ascultat de părinte sau profesor ori este tratat cu indiferenţă 

ajunge să creadă despre el că nu este valoros şi nu merită să i se 

acorde atenţie. Comunicarea empatică este forma de 

comunicare care previne reacţiile negative despre sine şi 

ceilalţi. Limbajul non‑verbal este esenţial în comunicarea 

empatică. 

Superioritate vs. egalitate‑ atitudinea de 

superioritate determină formarea unei relaţii defectuoase de 

comunicare şi încurajează dezvoltarea conflictelor. Această 

atitudine vine în contradicţie cu acceptarea necondiţionată şi cu 

respectul fiecărei persoane, indiferent de abilităţile sau nivelul 

său educaţional. Studiile din domeniul educaţional au arătat că 

persoanele cu competenţe intelectuale şi sociale dezvoltate 

comunică mai eficient într‑o formă de egalitate şi acceptare

nu de superioritate, care este considerată o formă de 

nedezvoltare a abilităţilor de relaţionare. 

 

 Ținând cont de cele exprimate mai sus, se poate 

concluziona că a comunica, a avea o relație, a avea sentimentul 

că aparții unui grup mai vast reprezintă aspirații umane 
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devin nervos şi frustrat! (emoţia 

ol vs. orientare spre problemă‑ mesajele 

prin care avem tendinţa de a controla interlocutorul, prin 

oferirea de soluţii şi sfaturi, dezvoltă reacţii defensive. Mesajul 

Numai eu ştiu ce este mai bine pentru tine, aşa 

ţi meargă bine!”. În contrast, 

ajută interlocutorul să 

i impune soluţia. 

manipularea este o 

e non‑acceptare 
şi neîncredere în deciziile celorlalţi. Ca alternativă a acestei 

exprimarea spontană a 

ţi impui punctul de 

neutralitatea sau 

ferenţa în comunicare transmite mesajul că persoana cu 

care comunici nu este importantă pentru tine. Copilul care nu 

este ascultat de părinte sau profesor ori este tratat cu indiferenţă 

ajunge să creadă despre el că nu este valoros şi nu merită să i se 

este forma de 

comunicare care previne reacţiile negative despre sine şi 

verbal este esenţial în comunicarea 

atitudinea de 

relaţii defectuoase de 

comunicare şi încurajează dezvoltarea conflictelor. Această 

atitudine vine în contradicţie cu acceptarea necondiţionată şi cu 

respectul fiecărei persoane, indiferent de abilităţile sau nivelul 

ducaţional au arătat că 

persoanele cu competenţe intelectuale şi sociale dezvoltate 

egalitate şi acceptare şi 

nu de superioritate, care este considerată o formă de 

ont de cele exprimate mai sus, se poate 

ție, a avea sentimentul 

ții unui grup mai vast reprezintă aspirații umane 

profunde, comunicarea reușind să aducă relația umană de la 

esență la existență, ancorând-o, de asemenea, în real.
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Relația   dintre consilier și beneficiarul 
direct  - copilul – în procesul de consiliere

 

Prof. Monica-Alina ULEU – Lic. Tehn. 

Agricultură „

     În debutul acestui material, voi porni de la definirea 

conceptului de CONSILIERE. Astfel, există multe variante 

de definire, având rolul fundamental  de a elucida 

perspectivele conceptuale asupra acestuia.

stfel, ”consilierea este un proces complex ce 

cuprinde o arie foarte largă de intervenţii care 

impun o pregătire profesională de specialitate”

A.Baban).  Termenul  consiliere

interumană de ajutor dintre o persoană specializată, consilierul, 

şi o altă persoană care solicită asistenţă de specialitate, clientul. 

Relaţia dintre consilier şi persoana co

alianţă, de participare şi colaborare reciprocă 

2002). 

Consilierea psihologică şi educaţională integrează perspectiva 

umanistă dezvoltată de Carl Rogers (1961) văzută în parametrii 

nevoii de autocunoaştere, de întărire a E

personală şi de adaptare.  Rolul  principal nu îi mai revine doar 

psihologului văzut ca un superexpert. Succesul consilierii este 

asigurat de implicarea activă şi responsabilă a ambelor părţi 

(consilierul şi persoanele consiliate) în re

autentice, bazată pe respect şi încredere reciprocă. A ajuta şi a 

credita persoana ca fiind capabilă să

dezvoltare personală, să prevină diverse tulburări si disfuncţii, 

A

socialsocialsocialsocial 
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șind să aducă relația umană de la 

asemenea, în real. 

țională, Ghid metodologic pentru orele de dirigenție și 

Consiliere psihopedagogică. Baze teoretice si sugestii practice. Iasi: 

. Bucuresti: Editura Trei 

perspective teoretice și aplicative, Iași: Editura 

și: Editura Polirom . 

ția   dintre consilier și beneficiarul 
în procesul de consiliere 

  

Lic. Tehn. de Silvicultură și 

Agricultură „Casa Verde” Timișoara 

În debutul acestui material, voi porni de la definirea 

CONSILIERE. Astfel, există multe variante 

de definire, având rolul fundamental  de a elucida 

perspectivele conceptuale asupra acestuia. 

”consilierea este un proces complex ce 

cuprinde o arie foarte largă de intervenţii care 

sională de specialitate”( 

consiliere descrie așadat relaţia 

interumană de ajutor dintre o persoană specializată, consilierul, 

şi o altă persoană care solicită asistenţă de specialitate, clientul. 

Relaţia dintre consilier şi persoana consiliată este una de 

alianţă, de participare şi colaborare reciprocă (apud. Ivey, 

Consilierea psihologică şi educaţională integrează perspectiva 

umanistă dezvoltată de Carl Rogers (1961) văzută în parametrii 

nevoii de autocunoaştere, de întărire a Eului, de dezvoltare 

personală şi de adaptare.  Rolul  principal nu îi mai revine doar 

psihologului văzut ca un superexpert. Succesul consilierii este 

asigurat de implicarea activă şi responsabilă a ambelor părţi 

(consilierul şi persoanele consiliate) în realizarea unei alianţe 

autentice, bazată pe respect şi încredere reciprocă. A ajuta şi a 

credita persoana ca fiind capabilă să-şi asume propria 

dezvoltare personală, să prevină diverse tulburări si disfuncţii, 
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să găsească soluţii la problemele cu care se confruntă, să se 

simtă bine cu sine, cu ceilalţi şi în lumea în care trăieşte – iată 

tot atâtea  reprezintă valori umaniste ale consilierii psihologice. 

Principala sarcină a consilierului este de a ajuta copilul să 

parcurgă paşii unui demers de conştientizare, clarificare, 

evaluare şi actualizare a  sistemului personal de valori. 

Copilului trebuie să-i  fie oferit un mediu în care acesta 

să înregistreze o schimbare terapeutică: sintagma ce 

definește succesul acestui proces este terapia copilului.  

ATITUDINILE pe care trebuie să le manifeste 

CONSILIERUL vor fi expuse succint în cele ce urmează. 

1. ACCEPTAREA NECONDIŢIONATĂ - acceptarea este 

atitudinea care are la bază următoarele principii: fiinţa umană 

este valoroasă şi pozitivă prin esenţa sa, are capacitatea sau 

potenţialul de a face alegeri responsabile, are dreptul să ia 

decizii asupra vieţii personale şi de a-şi asuma propria viaţă. 

Acceptarea este atitudinea de recunoaştere a demnităţii şi 

valorii personale ale copiilor, cu punctele lor tari sau slabe, 

calităţi sau defecte, atitudini pozitive sau negative, interese 

constructive sau sterile, gânduri, trăiri sau comportamente, fără 

a critica, judeca, controla şi mai ales fără a condiţiona 

aprecierea - "Te voi aprecia, dacă ...". Acceptarea 

necondiţionată este premisa fundamentală a procesului de 

dezvoltare personală şi de optimizare a funcţionării 

persoanei. Valorizarea elevilor nu trebuie să fie condiţionată de 

grupul social de apartenenţă, de rasă, sex, religie, nivelul 

performanţelor şcolare, valori şi atitudini personale, 

comportamente. 

2. EMPATIA - abilitatea de a înţelege modul în care gândeşte, 

simte şi se comportă o altă persoană. Empatia este atitudinea de 

a fi cu persoana şi nu ca persoana cealaltă. Un indicator al 

empatiei este sentimentul generat elevului că este înţeles şi 

acceptat. 

3. CONGRUENŢA - defineşte autenticitatea 

comportamentului persoanei. Este indicat să nu exprimăm 

convingeri şi idei în care nu credem cu adevărat. Decalajul 

dintre ceea ce simt sau gândesc se va transpune în maniera falsă 

de exprimare sau de comportament, uşor sesizabilă de ceilalţi. 

Congruenţa este generată de acordul dintre convingere, 

trăirea emoţională şi exprimarea verbală şi nonverbală. 

4. COLABORAREA - abilitatea consilierului de a implica 

persoana sau grupul de persoane (clasa de elevi) în deciziile de 

dezvoltare personală. Relaţia este de respect şi parteneriat, şi 

nu de transmitere de informaţii de la expert la novice. Rolul 

profesorului consilier este să-l ajute pe elev să găsească cele 

mai relevante informaţii pentru ca acesta să poată lua decizii 

responsabile. 

5. GÂNDIREA POZITIVĂ - definirea omului ca fiinţă 

pozitivă care poate fi ajutată să-şi îmbunătăţească aspectele sale 

mai puţin dezvoltate. Activităţile de consiliere educaţională 

trebuie să fie focalizate pe dezvoltarea imaginii şi respectului de 

sine ale elevului, a responsabilităţii personale. 

6. RESPONSABILITATEA - respectarea principiilor 

fundamentale ale consilierii, prin prevenirea utilizării greşite 

a cunoştinţelor şi metodelor de consiliere, prin evitarea 

oricărei acţiuni care interferează cu starea de bine a celor 

consiliaţi.                      

7. RESPECTUL -  atitudine de considerare și prețuire a 

copilului, indiferent de manfestările, sentimentele, emoțiile 

acestuia. 

OBIECTIVELE-CHEIE în consilierea copiilor: 

1. Obiective de nivel 1 – OBIECTIVE 

FUNDAMENTALE 

� copilul să devină capabil să gestioneze 

aspectele emoționale dureroase 

� copilul să devină capabil să atingă un anumit 

nivel de armonie privind gândurile, emoțiile și 

comportamentele sale 

� copilul să aibă o părere bună despre sine 

� copilul să-și accepte limitele și punctele forte 

și să se simtă bine în legătură cu aceastea 

� copilul să-și modifice comportamentele care 

au consecințe negative 

� copilul să devină capabil să fie relaxat și să se 

socialsocialsocialsocial 
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adapteze la mediul exterior (acasă, la școală, 

în societate) 

� să se maximizeze șansele copilului de a atinge 

punctele de referință pe parcursul dezvoltării.  

2. Obiective de nivel 2 – OBIECTIVELE 

PĂRINȚILOR  - sunt asociate cu scopurile 

părinților, bazându-se pe comportamentele 

curente ale copilului (dacă un copil murdărește 

pereții, scopul părinților va fi eliminarea acestui 

comportament). 

3. Obiective de nivel 3 -  OBIECTIVE FORMULATE DE 

CONSILIER ca o consecință a ipotezelor pe care el le 

poate avea cu privire la motivele unui anumit 

comportament al copilului (dacă copilul murdărește 

pereții, aceasta poate fi consecința problemelor 

emoționale ale acestuia). Prin urmare, consilierul poate 

urmări obiectivul de a aborda și rezolva problemele 

emoționale ale acestuia. 

4. Obiective de nivel 4 – OBIECTIVELE COPILULUI – 

apar pe parcursul ședințelor de terapie (de multe ori, el 

nu este capabil să le verbalizeze ca atare). Ele se bazează 

pe materialul cu care copilul contribuie la ședința de 

terapie. Uneori, aceste obiective corespund obiectivelor 

consilierului, alteori nu.  

De exemplu, consilierul poate începe o ședință având un 

obiectiv de nivel 3: copilul trebuie să devină mai 

puternic. Însă copilul nu vrea să vorbească despre o 

pierdere dureroasă, nefiind pregătit să fie mai puternic. 

În această situație, consilierul poate răspunde nevoilor 

copilului, vizând atingerea obiectivului de nivel 4 și 

facilitând instaurarea procesului de manifestare a 

durerii. 

 Dacă un consilier începe o anumită şedintă cu o agendă 

specifică, respectarea  acestei agende  poate  fi uneori 

eficientă· şi adecvată. Totuși, este periculos să respectăm 

în mod rigid o agendă prestabilită, fiindcă nevoile copilului 

ar putea fi atunci neglijate în loc să fie  luate în 

considerare.   

Pentru ca nevoile reale ale copilului să iasă la iveală şi să 

fie  gestionate pe cale terapeutică, în mod adecvat,  

consilierul trebuie să respecte procesual nevoile 

copilului. Alternativa ar fi ca,  în  esen ță ,   consilierul să 

structureze şedinţe care să satisfacă necesitătile  personale  

mai  degrabă  decât  pe cele ale copiilor  ce vin la e i 

pentru a fi ajutati. Evident, acest lucru este inacceptabil, iar 

concluzia este că, în general, obiectivele de nivelul 4 

trebuie să aibă prioritate. 

Exemplu: dacă lucrăm cu un copil care provine dintr-o 

familie violentă,   un obiectiv important al terapiei, de 

nivel 3, este explorarea strategiilor care îl vor ajuta pe 

copil să descopere modalități de a fi în sigurantă.   

Copilul poate fi interesat mai degrabă            să-şi 

exploreze temerile cu privire la siguranta mamei sale 

(un obiectiv de nivelul 4). În opinia specialiștilor 

(apud. Kathiryn Geldard), dacă problemele cele mai 

importante pentru copil nu sunt rezolvate la început, 

probabilitatea încheierii cu succes a consilierii va fi mai 

redusă. 

Dobândirea abilitătilor necesare pentru a descoperi 

adevăratele nevoi ale unui copil necesită exercițiu şi 

experiență.  

Dacă şedintele de terapie sunt efectuate în mod 

adecvat, obiectivele copilului vor apărea in mod 

natural.  

OBIECTIVELE COPIILOR -  când le stabilim, ținem 

cont de faptul că un client este copil, însă părinții au 

ultimul cuvânt, aceștia putând chiar achita 

contravaloarea ședinței de consiliere (problemă de 

etică).  

EX: Mike are 12 ani; mama acestuia a observat o 

modificare de comportament în ultimele 6 luni: 

agresivitate verbală și fizică (familia s-a mutat recent, 

tatăl lucrează mult; copilul a fost la consilierul școlar, 

însă fără rezultat). Copilul continuă să fie hărțuit, însă 

copilul nu mai spune nimic acasă. Cum trebuie 

procedat? Aici intervin obiectivele consilierii. 
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 Scopul fundamental al consilierii este funcţionarea 

psihosocială optimă a persoanei/grupului. Acest scop ultim 

poate fi atins prin urmărirea realizării obiectivelor procesului 

de consiliere; acestea sunt în număr de trei, şi anume: 

(1)  PROMOVAREA  SĂNĂTĂŢII  ŞI  A STĂRII  DE  

BINE: se referă la funcţionarea optimă din punct de vedere 

somatic, fiziologic, mental, emoţional, social şi spiritual. 

(2)  DEZVOLTARE  PERSONALĂ: cunoaştere de sine, 

imaginea de sine, capacitatea de decizie responsabilă, 

relaţionare interpersonală armonioasă, controlul stresului, 

tehnici de învăţare eficiente, atitudini creative, opţiuni 

vocaţionale realiste. 

(3) PREVENŢIE - a dispoziţiei afective negative, a 

neîncrederii în sine, a comportamentelor   de   risc,   a 

conflictelor  interpersonale, a dificultăţilor de învăţare, a 

dezadaptării sociale, a disfuncţiilor psihosomatice, a situaţiilor 

de criză. 

 Consilierea este mai interesată de starea de bine 

decât de starea de boală. Ce reprezintă starea de bine? Aşa cum 

o defineşte Organizaţia Mondială a Sănătăţii, sănătatea nu este 

condiţionată doar de absenţa bolii şi disfuncţiei, ci se referă la 

un proces complex şi multidimensional, în care starea 

subiectivă de bine este un element fundamental. 

COMPONENTELE STĂRII DE BINE: 

� ACCEPTAREA DE SINE: atitudine pozitivă faţă de 

propria persoană, acceptarea calităţilor şi defectelor 

personale, percepţia pozitivă a experienţelor trecute şi 

a viitorului. 

� RELAŢII POZITIVE CU CEILALŢI: încredere în 

oamenii, sociabil, intim, nevoia de a primi şi a da 

afecţiune, atitudine empatică, deschisă şi caldă. 

� AUTONOMIE: independent, hotărât, rezistă 

presiunilor de grup, se evaluează pe sine după 

standarde personale, nu este excesiv preocupat de 

expectanţele şi evaluările celorlalţi. 

� CONTROL: sentiment de competenţă şi control 

personal asupra sarcinilor, îşi creează oportunităţi 

pentru valorizarea nevoilor personale, face opţiuni 

conforme cu valorile proprii. 

� SENS ŞI SCOP ÎN VIAŢĂ: direcţionat de scopuri de 

durată medie şi lungă, experienţa pozitivă a trecutului, 

bucuria prezentului şi relevanţa viitorului, 

convingerea că merită să te implici, curiozitate. 

� DEZVOLTARE PERSONALĂ: deschidere spre 

experienţe noi, sentimentul de valorizare a 

potenţialului propriu, capacitate de auto-reflexie, 

percepţia schimbărilor de sine pozitive, eficienţă, 

flexibilitate, creativitate, nevoia de provocări, 

respingerea rutinei. 

ASPECTE IMPORTANTE ÎN CONSILIERE 

- aplicarea metodelor și activităților în concordanță cu abilitățile 

de consiliere îl determină pe copil să discute despre problemele 

sensibile  

- consilierul trebuie să țină cont decele patru seturi  de 

obiective: fundamentale, ale părinților, ale consilierului, ale 

copiilor.  

Relația dintre copil şi consilier trebuie să întrunească 

un set de caracteristici:  

1. o conexiune între lumea copilului şi consilier – 

copilul poate percepe lumea diferit de părinții lui: 

sarcina consilierului este de a stabili o relație reală cu 

copilul, lucrând în parametrii percepuți de acesta. În 

cazul în care consilierul evaluează, judecă și emite 

opinii care confirmă, copilul își poate modifica 

percepțiile, fără a acționa asupra valorilor, 

convingerilorși atitudinilor copilului.  

2. exclusivate – copilul capătă încredere, având senzația 

de unicitate, fiind protejat de intruziunea părinților. 

Copilul face diferență dintre Sinele perceput de el și 

Sinele perceput de părinți (este important să nu simtă 

intruziunea părinților, fraților). Copilul trebuie să se 

simtă că este acceptat de consilier așa cum este. 

Importantă este confidențialitate informațiilor, acestea 

nefiind dezvăluite părinților.  
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3. siguranță – prin terapie, copilul trebuie să se 

simtă în siguranță din punct de vedere emoțional. 

Pentru aceasta, trebuie ca ședințele să aibă o 

structură ce implică stabilirea unor limite ce trebuie 

respectate de copil și informarea acestuia cu privire 

la durata ședinței.  

Structura îi oferă copilului un sentiment de siguranţă şi 

previzibilitate pe parcursul şedinţelor de terapie. De 

asemenea, îi permite consilierului să- ș i amintească 

acestuia că, dacă  va prefera activităţile repetitive lipsite 

de scop, va avea mai puţin timp pentru eforturi 

constructive. Structura implică stabilirea unor limite 

comportamentale şi  informarea copilului cu privire la 

durata estimată a fiecărei şedinţe. În plus, copilul 

trebuie să fi pregătit pentru încheierea fiecărei şedinţe. 

În ceea ce priveşte stabilirea limitelor, acestea trebuie 

impuse pentru a proteja copilul, consilierul şi obiectele. 

La începutul procesului de stabilire a relației, îi 

explicăm clar copilului că există trei reguli 

fundamentale (nerespectarea duce la încheierea 

ședințelor de terapie): 

a. copilul nu are voie să se rănească singur ; 

b. copilul nu are voie să îl rănească pe consilier; 

c. copilul nu are voie să strice obiecte. 

Aceste reguli au rolul de a evita controlul permanent al 

copilului, necomportându-ne ca părinții, autoritar, 

permițându-i-se acestuia să fie el însuși.  

4. autentică – bazată pe sinceritate și onestitate, dându-i 

copilului șansa să simtă interacțiunea ca fiind naturală, 

spontană, presărată cu momente ludice și amuzante.   

5. confidenţială  (supusă anumitor limite) -  

consilierul trebuie să asigure un mediu propice 

exprimării gândurilor și sentimentelor. Este 

importată discutarea aspectelor de confidențialitate 

și a limitelor acestora încă de la începutul ședințelor 

de terapie (consilierul se va abate de la acest 

principiu în caz de abuzare fizică, sexuală, 

emoțională a copilului). Așadar, consilierul trebuie 

să-l avertizeze pe  copil de la început că pot exista 

aspecte care trebuie comunicate părinților/altor 

persoane, însă numai cu persimiunea sa. Ulterior, 

consilierul trebuie să analizeze consecințele 

pozitive și negative care ar putea surveni în această 

situație.  

De asemenea, copilului  i se oferă un anumit de 

nivel de control asupra momentului și condițiilor 

dezvăluirii, adresându-i-se întrebări, cum ar fi: 

�  Ai vrea să le spui tu părinților sau ai prefera să le spun eu? 

�  Ai vrea să fie prezent și eu când le spui părinților sau 

preferi să le spui singur? 

�  Preferi să le spun părinților tăi când ești și tu de față sau ai 

prefera să le spun fără ca tu să fii de față? 

�  Ai vrea ca aceasta să se petreacă astăzi au în alt moment? 

De preferat este să le spună el însuși părinților, dar trebuie să i 

se creeze impresia unui anumit nivel de cotrol asupra 

momentului în care sunt dezvăluite informațiile.  

6. neintruzivă – consilierul trebuie să se apropie de copil 

într-un mod care să nu-l stânjeneasă.  Prea mute întrebări 

poate genera teama, având senzația că i se cer prea multe 

informații de ordin personal, creându-i spaima de ceea ce 

poate urma (se poate închide în sine sau poate fi distras). 

Aceste momente pot genera refuzul copilului de a mai veni 

la ședințelel de terapie, devenind adesea anxios.  

7. cu un anumit scop – copilul trebuie să știe exact 

motivele pentru care vine la ședințele de terapie. De 

multe ori, părinții nu se pricep cum să le comunice 

copiilor scopul,            spunându-le: Vei merge la un 

domn care te va ajuta să-ți rezolvi problemele/Vei merge 

la o femeie care te va ajuta să te porți frumos. În acest 

caz, consilierul trebuie să aibă o strategie de depășire a 

momentului, exprimându-se în prezența atât a copilului, 

cât și a părintelui, pentru a preveni 

neînțelegerile/discrepanțele.  

Consilierul poate adopta ca modalitate eficientă de 

derulare a terapiei joaca, fără a fi gratuită, având rolul 

esențial de a-l relaxa pe copil, de a-i crea impresia de 

control asupra activității.  
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În relația de consiliere trebuie avut în vedere efectul  

transferului, inevitabil în relația     copil-consilier  

(trebuie recunoscut și abordat corespunzător de către 

consilier).  Transferul (de natură psihanalitică) survine 

în momentul în care copilul consideră consilierul ca și 

cum ar fi un părinte/alt adult important pentru el. 

Aceasta se întâmplă fiindcă, în esență, copilul 

proiectează asupra consilierului convigerile referitoare 

la o persoană ce ocupă un loc aparte în viața lui: îl 

percepe ca fiind protectiv (trasferul este pozitiv), sau, 

din contră, îl percepe ca restrictiv (transferul este 

negativ). Dacă se ajunge în ipostaza în care consilierul 

se simte el însuși ca un părinte, atunci se realizează 

contratransferul  (copilul activează probleme 

nerezolvate din trecutul consilierului). Apariția 

transferului și a contratransferului este inevitabilă; este 

important însă ca acestea să fie recunoscute pentru nu a 

nu reprezenta o problemă. Pentru obiectivare, este 

necesar ca persoana aflată în rolul de consilier să 

apeleze la îndrumătorul lui (psiholog) în vederea 

soluționării problemei.  

ASPECTE IMPORTANTE privind relația copil-

consilier: 

- este un factor foarte important, având ca scop obținerea 

unor rezultate importante în urma consilierii; 

- facilitează conexiunea dintre universul copilului și 

consilier; 

- trebuie să fie exclusivă, sigură, autentică, neintruzivă, 

confidențială (în anumite limite), cu un scop bine 

stabilit; 

- transferul se produce când copilul îl vede pe consilier 

ca pe o persoană din viața sa (poate fi soluționat dacă 

acesta este adus la cunoștință copilului); 

- contratransferul se produce când consilierul își asumă 

inconștient rolul pe care copilul  i-l atribuie. 

 

ASPECTE ETICE PRIVIND CONSILIEREA 

COPIILOR 

Punctele de plecare esențiale raportate la dimensiunea 

etică a consilierii sunt reprezentate de codurile, cadrele și 

îndrumările oferite de British Psychological Society, 

British Association for Couselling and Psychoterapy, 

British Association of Play Therapists, Australian 

Psycjological Societyși Queensland Counsellors 

Association. 

Astfel, relația de consiliere presupune raportarea la mai 

multe aspecte de ordin etic: 

1.  Consimțământul în cunoștință de cauză – 

părinții trebuie să-și exprime acordul participării 

copilului la ședințe de terapie. Însă este la fel de 

important să obținem consimțământul copilului, 

înțelegând serviciul de consiliere care îi este pus 

la dispoziție. Acest aspect îi oferă copilului de a 

avea ceva de spus pe parcursul acestui proces. 

Factori care pot influența procesul de consiliere 

din această perspectivă sunt:  

- nivelul de dezvoltare al copilului – capacitatea 

acestuia de a înțelege, din punct de vedere 

cognitiv și emoțional, specificul procesului de 

consiliere și de a lua o decizie în acest sens 

(după opinia lui Lawrence și Robinson 

Kurpius, 2000) 

- una dintre părți își dă acordul, cealaltă nu – 

părinții își dau consimțământul, dar copilul nu 

(problema trebuie tratată cu deosebită atenție de 

consilier) 

2. Confidențialitatea – trebuie stabilite de la 

început limitele, pornind de la stabilirea căror 

informații vor fi comunicate părinților/altor părți 

asociate. Datoria consilierului este de a avertiza și 

a reflecta asupra modului în care se poate realiza 

comunicarea de informații despre copil, 

menținându-se relația copil-consilier (cu rol de 

sprijin), evitându-se, pe cât posibil, riscurile 
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generate de această acțiune.  

Confidențialitatea presupune de asemenea 

documentația procesului de consiliere. Consilierul 

trebuie să se asigure că informațiile confidențiale 

despre client sunt păstrate în siguranță, în orice format, 

el fiind singurul care acces la ele (dezvăluirea acestora 

se poate realiza doar cu acordul părinților și copilului). 

Dacă informațiile sunt solicitate de o instanță 

judecătorească, trebuie consultat un avocat. Regula de 

bază este: Dezvăluiți  doar   informaţiile  necesare  

pentru a atinge scopul dezvăluirii şi numai persoanelor 

care trebuie să deţină respectivele informații. 

3. Includerea membrilor familiei -  copilul trebuie 

privit ca apartenent la o familie, conștientizând 

posibilele aspecte etice care pot interveni. 

Consilierea se realizează atât după obiectivele 

părinților, cât și după cele ale copiilor. Problema 

este: consilierul ce obiective trebuie să aibă în 

vedere?  

Procesul de consiliere devine dificil, spre exemplu, dacă 

membrii familiei au opinii divergente (divorț, separare) 

sau dacă un părinte nu este de acord cu participarea 

copilului la consiliere. Un alt impediment este reprezentat 

de refuzul copilului de a fi divulgate anumite informații.   

4. Contactarea unor părţi asociate – este importantă în 

colectarea de date importante despre copil (școli, 

medici, alți specialiști). Însă întâi trebuie discutat cu 

părinții și copilul și obținut consimțământul scris al 

acestora.  

5. Menținerea relației de consiliere – este utilă în 

facilitarea conștientizării importanței schimbării. 

Responsabilitatea consilierului este aceea de a 

menține limitele adecvate în această relație. 

Stabilirea limitelor presupune: durata de 

desfășurare a ședințelor, gesturile și atingerile de 

utilizat. Acestea au rolul de a menține o relație 

profesională între cele două părți. Un alt aspect 

important este raportul de putere: atitudinea 

protectivă față de client sau frustrarea că acesta nu 

se conformează planului de consiliere pot 

influența procesul de consiliere (consilierul 

trebuie să se asigure că, în esență, copilul nu se 

simte lipsit de putere și are încredere în relația de 

consiliere).  

6. Rolul și responsabilitățile consilierului – 

necesită introspecția frecventă, care poate fi 

aprofundată în cadrul unei relații de supervizare. 

Aspectele relevante privind rolul și 

responsabilitățile consilierului sunt: valorile și 

competența profesională a acestuia.  

7. Competența profesională a consilierului – 

presupune conștientizarea limitelor competențelor 

acestuia, respectarea acestora și identificarea 

factorilor care îi limitează competența. În acest 

sens, este utilă evaluarea frecventă a rezultatelor 

și integrarea feedback-ului oferit de copil/părinți, 

pe marginea eficienței terapiei de consiliere. Alt 

aspect ce ține de competența consilierului este 

autoîngrijirea, constând în esență în capacitatea 

lui de a identifica momentul în care are tendința 

de a se epuiza. Koocher și  Keith-Spiegel (2008, 

pag. 91) lansează avertismente în acest sens: 

”izbucniri de mânie care nu vă stau în fire, 

apatie, frustrare cronică, senzație de 

depersonalizare, depresie, extenuare emoțională 

și fizică, ostilitate, sentimente de răutate sau 

aversiune față de pacienți, diminuarea 

productivității sau eficiență scăzută la serviciu.” 

Ca strategii de autoîngrijire, se recomandă: 

ascultarea de muzică, relaxarea prin baie, citirea 

unei cărți preferate, petrecerea timpului cu 

prietenii/familia, discuția cu un îndrumător.  

8. Încheierea relației de consiliere – în momentul 

în care copilul manifestă un comportament 

adaptativ, relația de consiliere se apropie de final. 

Finalizarea ședințelor de terapie presupune 

convingerea copilului că și-a rezolvat problema. 

Utilă este și solicitarea adresată copilului și 

părinților de a a-și spune părerea despre 
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experiența consilierii. În cazul în care consilierea 

eșuează, consilierul are responsabilitatea 

recomanda copilului un specialist, având grijă ca 

recomandarea să corespundă necesită

copilului (în prealabil rebuie să se intereseze dacă 

specialistul poate accepta copilul).  

În concluzie: 

- considerentele etice privind consilierea copiilor su

adesea complexe, fără un răspuns clar. Este utilă 

consultarea codurilor  și a recomandărilor etice 

relevante, sub îndrumarea unui supervizor;

- când este inițiată o nouă relație de consiliere, 

consimțământul în cunoștință de cauză, 

confidențialitatea, includerea membrilor familiei 

contactul cu părțile asociate sunt considerente etice 

importante; 

- pe parcursul desfășurării relației de consiliere trebuie 

respectate limitele, dezechilibrele de putere, rolurile 

și și responsabilitățile consilierului (prin re

valorilor și și a competenței profesionale în practică);

- este importantă încheierea ședințelor de consiliere 

într-o manieră etică, prin implicarea părin

părinți), eventual recomandându-i-se copilului  un 

specialist (dacă este necesară tratarea unei probleme). 
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recomanda copilului un specialist, având grijă ca 
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Tabla Smart și instrumentele web 2.0, 
metode interactive cu valen

 
       Prof.  Ramona - Monica
”CORIOLAN BREDICEANU”, LUGOJ, TIMI

 Calculatorul nu este inteligent, omul care l

și care îi programează acțiunile este. Oricât am fi de 

inteligenți avem nevoie de viteza cu care calculatorul 

procesează informația.  

entru că, până la urmă, totul se reduce la felul în care 

transmitem informația celor din jur 

aceștia o receptează. Constrânși de cele mai  multe ori 

de limitarea unor conținuturi existente în programa școlară, 

presați de timp, algoritmizăm activitatea de instruire, pierdem 

legătura cu alte discipline, nu acordăm aten

dezvoltării laturii creative a elevului. Corectarea acestor 

neajunsuri se face prin suplimentarea activită

activități extrașcolare, menite să dezvolte valențele sociale și 

creative ale elevilor.  

De aceea, e necesar să orientă

să participe la olimpiade și concursuri școlare, competiții 

transdisciplinare, sesiuni de comunicări, activită

voluntariat, etc. Scopul nu este ierarhizarea elevilor în func

de rezultatele obținute, ci achizițiile pe care a

parcursul activităților de pregătire, respectiv implicare directă. 

Nu există o activitate mai bună decât alta, toate au un rol 

important în formarea individualității fiecărui elev. O simplă 

vânătoare de comori face apel la logică, coordona

abilități de socializare și interacționare cu echipa, etc.

Dar, noi, ca dascăli, cum procedăm pentru a face 

aceste activități atractive? Elevii sunt doritori să se implice în 

activități de voluntariat, activități practice de orice tip, dar, de 

cele mai multe ori, își îndreaptă atenția mai greu spre activități 

ce au conexiuni cu științele exacte, cum ar fi matematică, fizică, 

P
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și instrumentele web 2.0, 
metode interactive cu valențe formative 
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este inteligent, omul care l-a creat 

și care îi programează acțiunile este. Oricât am fi de 

ți avem nevoie de viteza cu care calculatorul 

entru că, până la urmă, totul se reduce la felul în care 

r din jur și la modul în care 

știa o receptează. Constrânși de cele mai  multe ori 

ținuturi existente în programa școlară, 

ți de timp, algoritmizăm activitatea de instruire, pierdem 

legătura cu alte discipline, nu acordăm atenția cuvenită 

dezvoltării laturii creative a elevului. Corectarea acestor 

neajunsuri se face prin suplimentarea activităților obișnuite cu 

ți extrașcolare, menite să dezvolte valențele sociale și 

De aceea, e necesar să orientăm și să încurajăm elevii 

și concursuri școlare, competiții 

transdisciplinare, sesiuni de comunicări, activități de 

voluntariat, etc. Scopul nu este ierarhizarea elevilor în funcție 

ținute, ci achizițiile pe care aceștia le fac pe 

ților de pregătire, respectiv implicare directă. 

Nu există o activitate mai bună decât alta, toate au un rol 

ții fiecărui elev. O simplă 

vânătoare de comori face apel la logică, coordonare motrică, 

ți de socializare și interacționare cu echipa, etc. 

Dar, noi, ca dascăli, cum procedăm pentru a face 

ți atractive? Elevii sunt doritori să se implice în 

ți de voluntariat, activități practice de orice tip, dar, de 

și îndreaptă atenția mai greu spre activități 

științele exacte, cum ar fi matematică, fizică, 
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chimie, informatică, etc. Aici intervine profesorul care trebuie 

să facă aceste activități atractive. Și ce instrumente ar putea 

folosi, dacă nu cele pe care le pune la dispoziție era în care 

trăim, era tehnologiilor avansate.  

Un mijloc eficient sunt Aplicațiile 2.0 . Dar ce sunt 

aceste aplicații? 

Sunt aplicații ce au ca scop dezvoltarea creativității, 

colaborarea între utilizatori, partajarea informațiilor, prin 

intermediul unor servicii puse la dispoziție de dezvoltatori. 

Aceste servicii WEB au dus la dezvoltarea unor comunități care 

utilizează resurse comune și anume platformele E-learning, 

caracterizate de interativitate și utilizabilitate crescută. 

Cele mai populare tipuri de instrumente Web 2.0:  

-blogosfera 

-site-urile wiki 

-servicii de prelucrarea informației direct în mediul 

online 

-adevărate biblioteci virtuale concepute de utilizatori: 

didactic.ro, kidibot.ro, kahoot.com, site-uri educaționale 

- rețele sociale: facebook, whatsapp cu facilitățile 

Photo Sharing, Video Sharing, Slide Sharing, etc. 

- Glogster 

Utilizarea instrumentelor Web 2.0 în orice activitate 

dezvoltă creativitatea, abilitățile de lucru cu calculatorul, elevul 

beneficiind de materiale didactice şi de sprijinul educatorului, 

acesta având rol de îndrumător. Existența unui spaţiu virtual 

comun este utilă atunci când se pune accent pe munca în echipă, 

elevul aparține unei Clase virtuale, beneficiază de materiale 

didactice furnizate online şi de asistenţă tutorială, partajează 

cunoştinţe, se informează, colaborează și interacționează cu 

ceilalți, cere ajutorul profesorului sau colegilor atunci când 

întâmpină greutăți.  

 O metodă des utilizată în activitățile extrașcolare este 

metoda proiectului, metodă ce folosește cu succes instrumentele 

2.0, în realizarea broșurilor, afișelor, prezentărilor, filmelor, 

înregistrărilor. Mediul online oferă în acest scop, gratuit, 

instrumente cum ar fi: google drive, online video cutter, online 

audio cutter, cool text graphics generator, Prezi, etc. 

 Conținutul unui proiect poate fi partajat în mediul 

online atât pe parcursul realizării lui  cât și la final, când s-a 

atins obiectivul propus, prin intermediul unui blog. 

Dar, ce este un Blog?  

Blog-urile sunt utilizate pentru a schimba informaţii și 

opinii cu cititorii și iau adesea forma unor jurnale actualizate 

constant cu noi intrări. Un blog (sau web log) este un site Web, 

gestionat de obicei de o singură persoană. Informația este 

introdusă sub formă de postare și conține descrieri ale unor 

evenimente, incluzând text şi alte materiale, aşa cum sunt 

imaginile şi secvenţele audio-video. Încurajează libertatea de 

exprimare, dinamizează și deschide dialogul direct cu elevii, 

creând rețele de învățare. În activitățile extrașcolare blogurile 

sunt utilizate ca: instrumente de comunicare şi informare, în 

dezvoltarea unor proiecte, în comunicarea online (o alternativă 

mai rapidă fiind, totuși, grupurile de discuții, facebook, 

whatsapp), instrumente colaborative, instrument în diverse 

campanii, ca instrument de lucru individual. Blogul, fiind spațiu 

virtual personalizat, îndepărtează tensiunile emoționale în 

educația la distanță. E mai puțin stresant decât alte forme de 

comunicare, reduce sentimentul de izolare, anxietate și 

frustrare. 

Un alt instrument este Glogster. Glogster este o rețea 

socială ce permite utilizatorilor să creeze postere interactive 

gratuite, sau Glogs. Un ”Glog”, prescurtarea de la ”blog-ul 

grafic”, este o imagine multimedia interactivă. Glogster EDU 

este un sistem on-line de învățământ, care este proiectat pentru 

educație interactivă, de colaborare și este potrivit pentru 

profesori și elevi. Glogster EDU permite utilizatorilor să 

combine video, muzică, sunete, imagini, text, echipamente de 

date, efecte speciale, animații și link-uri într-un poster digital 

sau "glog." 

Pentru că vorbeam la început de domenii educaționale 

mai abstracte cum ar fi cele din zona științelor exacte, un 

instrument util activităților informatice din zona algoritmizării 

este site-ul https://hourofcode.com/ro, care oferă instrumente 

interactive de tip grafic pentru a înțelege mai bine noțiunea de 

algoritm, extinzând această noțiune în viața de zi cu zi.  

Și pentru că întodeauna, calitatea și performanța 

instrumentului de prezentare face diferența, utilizarea tablei 

informaticinformaticinformaticinformatică 
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Smart este foarte utilă și atractivă pentru elevi. Tabla este 

însoțită de un soft adecvat Notebook Software, soft ce poate fi 

utilizat în realizarea unor produse educaționale atât de către

profesori, cât și de către elevi. Punctul de atracție este 

interactivitatea pe care o oferă acest instrument, dacă telefonul 

Smart este un obiect indispensabil, tabla Smart se comportă la 

fel, dar la o scară mult mai mare.  

 Resursele virtuale sunt nelimitate, dar totu

să pierdem legătura cu realitatea obiectivă, trebuie să folosim 

aceste resurse rațional pentru a nu deforma percepția acestei 

realități.  

Webografie: 
-https://www.kidibot.ro/ 
-https://smarttech.com/ 
-https://hourofcode.com/ro 
 

 
 

FABULE PENTRU CEI MICI...DAR ŞI 
PENTRU CEI MARI! 

 
Prof. Corneliu VĂLEANU 

ALBINA ŞI CĂRĂBUŞUL 
 
L-anceput de primăvară, 
Când florile-au început s-apară, 
O albină lucrătoare, 
Harnică şi muncitoare 
Culegea polen de zor 
Pentru stupul roditor, 
Ca să facă dulcea miere  
Care ştim că dă putere. 
Şi cum culegea polenul fin 
Ca să umple sacul plin 
S-a trezit chiar lângă ea 
Cu cărăbuşul haimana 
Ieşit din ascunziş, 
De undeva, din lăstăriş, 
Să-i cânte pe al său ton 
O arie de bariton. 
Haimanaua cărăbuş 
Credea că şi-a găsit culcuş 
Şi la albină a strigat 
Să plece imediat, 
Declarând el sus şi tare 
Că polenul de pe floare 
Este pentru burta lui... 
-Ce spui,d-le?Eşti şui?... 
Tu apari în luna mai 
Şi de rele te ţii scai, 
Tu eşti hoţ la drumul mare, 
Umbli doar pentru mâncare 
Şi n-aduci niciun folos, 
De aceea eşti burtos, 

                                                                                                                                                                                    Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019

și atractivă pentru elevi. Tabla este 

țită de un soft adecvat Notebook Software, soft ce poate fi 

ționale atât de către 

și de către elevi. Punctul de atracție este 

interactivitatea pe care o oferă acest instrument, dacă telefonul 

Smart este un obiect indispensabil, tabla Smart se comportă la 

itate, dar totuși nu trebuie 

să pierdem legătura cu realitatea obiectivă, trebuie să folosim 

țional pentru a nu deforma percepția acestei 

FABULE PENTRU CEI MICI...DAR ŞI 

Prof. Corneliu VĂLEANU – Iaşi 
 

Chiar de ai platoşă pe tine, 
Nu mă sperii tu pe mine, 
Am ac pentru cojocul tău, 
Pe nas pot să te-nţep chiar rău, 
Eu sunt harnică,să ştii, 
Zbor pe flori din pomi, câmpii, 
Să fac polenizare 
Ca să fie rodul mare... 
Ai auzit ce-ţi spun? 
Tu nu faci vreun lucru bun! 
-De tine nu mă tem uşor, 
De-al tău ac înţepător! 
-Bine, dacă vrei aşa, 
O lecţie acum ţi-oi da!... 
Albina l-a atacat 
Şi pe nas l-a înţepat. 
Cărăbuşul plin de durere 
N-a mai vrut polen de miere 
Şi pe dat’ a şi zburat 
Cât era el de-ngâmfat. 
Albina victorioasă 
Cu polen s-antors acasă. 
 

 
 BROASCA ŢESTOASĂ ŞI ARICIUL
 
Într-o zi, din întâmplare, 
S-au întâlnit pe o cărare 
O ţestoasă nu prea mare 
Ce ieşise la plimbare 
Din desişul din grădină 
Cu iarbă deasă, cu flori plină 
Ducându-şi casa în spinare 
Să ajungă la răcoare, 
S-a întâlnit cu un arici 
Ce ieşise tot pe-aici 
Căutând ceva mâncare 
Că-l rodea o foame mare, 
Faţă-n faţă s-au oprit 
Şi din ochi ei s-au privit, 
Dîndu-şi chiar frumos bineţe, 
Nu luându-se în beţe, 
Au început a cuvânta 
Fiecare soarta sa. 
Ţestoasa a  început a spune 
Cum de-a apărut pe lume 

literaturliteraturliteraturliteratură 
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Să-şi care casa-n spinare, 
O povară foarte mare, 
A fi vrut să fie frumoasă, 
Alintată,drăgostoasă, 
Lumea să nu fugă de ea, 
Că-i urâtă, dar nu-i rea, 
Uneori,câte-un câine curios 
Mă întoarce chiar pe dos, 
Eu încerc a mă-apăra 
Cum pot,după puterea mea, 
Ca să scap de a lui labă 
Şi să-şi vadă de-a lui treabă. 
-Tu te plângi de viaţa ta 
Că-i amară şi e grea?... 
Despre mine,ce să spun?... 
Nici eu n-am destin mai bun!... 
Uităt-te la mine bine 
Câte ace am pe mine!... 
Nimeni nu mă poate mângâia 
Că în ace s-ar înţepa, 
Îmi duc viaţa prin tufiş 
Căutând un ascunziş 
Unde să pot prinde-n gură 
Câte-o proastă de făptură, 
Oamenii mă preţuiesc 
Şi chiar cred că mă iubesc, 
Mă hrănesc cu rozătoare, 
Cu reptile-ngrozitoare, 
Viperele veninoase  
Ce mai vin pe lângă case, 
Cu gângănii fel de fel 
Ce mă cred că-s mititel 
Şi nu le pot face nimic... 
Multe-aş mai putea să-ţi zic, 
Dar mi-e foame,-ţi spun,ţestoasă 
Pentru mine eşti frumoasă, 
Nu ştiu dacă şi eu-ţi sunt 
De când suntem pe pământ 
Soarta n-avem a schimba... 
Dumnezeu ne-a dat-o aşa!... 
 
 CUCUL, GUGUŞTIUCUL ŞI PRIVIGHETOAREA 
     
Ca-n fiecare primăvară 
S-au întâlnit din nou în ţară 
Cucul,călător de soi 
Cu guguştiucul de la noi, 
Cu frumoasa privighetoare 
Ca artistă-ncântătoare, 
După ce s-au salutat 
S-au pus toţi şi pe cântat. 
Cu-cu-cu! Cu-cu-cu! 
Am sossit şi eu acu’! 
Am venit din depărtări, 
De paste mări şi peste ţări, 
Că îmi place-aici, la voi 
Unde sunt pomi în zăvoi. 
-Bine ai venit,măi cuc! 
Pe mine mă cheamă guguştiuc, 
Nu plec la safârşit de vară 

Ca s-ajung în altă ţară! 
Eu sunt gospodar aici 
Mă hrănesc cu gâze mici, 
Singur puiii eu îmi cresc  
Şi de dânşii mă-ngrjesc, 
Pe când tu,hoinar ce eşti, 
Oul nu ştii să-l cloceşti, 
Într-un cuib străin îl pui 
Apoi zbori hai-hui, 
Nu îţi pasă de-ai tăi pui, 
Chiar de cântă ca şi tine 
Nu le eşti pe lângă sine!... 
Cucul n-a mai zis nimic 
De ruşine,ce să zic! 
Privighetoarea din zăvoi 
Le-a răspuns la amândoi: 
-Eu nu-mi cânt al meu 
Dar sunt cunoscută-n lume, 
Îi încânt cu al meu tril 
Chiar din luna lui april. 
Cucul auzind reproşul 
A zburat mai pe dindosul 
Tot chemându-se pe sine: 
Cu-cu-cu! Cu-cu-cu! 
Nu mă mai certaţi acu’... 
Guguştiucul nu se lasă 
Că este la el acasă: 
-Guguştiuc! Guguştiuc! 
Îmi cresc puiii în pătuc, 
Îi învăţ de mici să zboare 
Pe sub cer,pănă la soare!... 
Privighetoare cu-al său glas 
Mai prejos nu a rămas, 
A-nceput a concerta, 
Lumea cu drag asculta 
Şi pe loc aplauda.  
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O STEA, UN VIS 

 
Prof. Vasile LARCO 

Pe cerul prea întunecat 
O stea abia se-arată, 
Coboară lin şi dintr-o dat` 
Rozariul îşi dilată. 
 
E-atât de-aproape, aş putea 
S-ating a ei dogoare 
Cu pleoapa lăcrimând în ea 
Tăcerile de sare. 
 
O clipă, parcă, s-a oprit 
Ori visul o învie, 
Iar între-apus şi răsărit 
Mi-e ochiul o vecie. 
 
De basmul ei mă las pătruns 
În dorurile mele 
Şi-o lacrimă îmi e de-ajuns 
Să surp un cer de stele. 
 
 MI-AI  PROMIS… 
 
Mi-ai promis un bob de rouă 
Peste buzele-mi uscate 
Şi o sărutare, două 
Pe pleoapele lăsate. 
  
Mi-ai promis un con de umbră 
Când o arde Sfântul Soare, 
Peste-a existenţei sumbră 
Mi-ai promis o alinare. 
  
Mi-ai promis o mângâiere 
Soarele când o apune 
Şi o clipă de tăcere 
Când mi-oi face rugăciune. 
 
Mi-ai promis o floare albă 
Şi un nufăr de pe ape 
 
Să le port ca pe o salbă… 
Permanent să-mi fii aproape! 
  
SIMBOLUL IUBIRII 
 
Aș vrea să fiu un trandafir 
Și să mă pui în glastră, 
Iar al iubirii veșnic fir 
Să-ți fie la fereastră. 
 
O rază să o prind din mers 
Să-ți lumineze calea 
Și zilnic să-ți dedic un vers 
De să răsune valea. 
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Să prind un tril de turturea, 
Urechea să-ți dezmierde, 
De-l voi lăsa, iubita mea, 
El în văzduh s-o pierde. 
 
Mireasma florilor de mai 
Prin ochiul de fereastră 
Pătrunde-va  și-ntregul plai 
Va fi la tine-n glastră. 
 
Aș vrea să fiu la tine-n gând, 
În suflet, în simțire, 
Să mă stropești din când în când 
Cu lacrimi de iubire. 
 
De-o fi cândva să vestejesc, 
E un sfârșit în toate, 
N-aș vrea să uiți că te iubesc 
Cu gânduri prea curate. 
 
Uscat ca fânul din livezi 
Să nu m-arunci pe jar, 
Ci-n veci  aș vrea să mă păstrezi 
La tine în ierbar! 

***** 
 
EVENIMENT UMORISTIC 
  
 Vin iarăși umoriștii în decor 
Pe ale ironiei fine trepte, 
Moravurile vrând să le îndrepte, 
Muind adânc penița în umor. 
 
Ideile sunt limpezi, înțelepte, 
Cu poante clare, nu ca din topor, 
Sunt șlefuite toate cu mult spor, 
Ca minunatul public să le-accepte.                             
 
E în vizorul unui umorist 
Oricare om, de-i vesel ori e trist... 
Cu ipocriții, doar, e peste mână, 
 
Și nu sunt situații puțintele, 
Căci au mai multe măști la îndemână 
Pe care le și-ncurcă între ele. 
 
ROMÂNIE, MÂNDRĂ FLOARE 
O floare este ţara toată, 
Un trandafir sau o lalea, 
Iar unii spun că-i o muşcată… 
Văzând câţi au muşcat din ea. 
 
DUPĂ CONSULTAŢII 
Cu-n junghi în spate am rămas, 
Iar doctorul mi-a zis-o-n faţă: 
Durerea te mai ţine-un ceas… 
Un ceas de-i bun, mă ţine-o viaţă. 
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DUPĂ O PETRECERE 
Veselia umple casa, 
Vinul curge în pahare, 
Iar, de la un timp, doar masa 
Se mai ţine pe picioare. 
 

 
 
 
OMAGIU 
I-aş dedica femeii versul, 
Aş umple cupele cu vin, 
I-aş dărui şi Universul… 
Dar teamă mi-e că-i prea puţin! 
 
LA DOCTOR, DUPĂ CHEF 
Mi-e foarte rău, ieri la agapă 
Băut-am bere, vin, trăscău, 
Spre seară, doar un strop de apă… 
Să-mi fie de la apă rău? 
 
DREPTUL DE AUTOR 
Nu-s defel anomalii, 
Şi e, chiar, de dat de ştire: 
Când deştepţii fac prostii, 
Proştii cer despăgubire! 
 
NEREGULĂ 
În al vieţii vast domeniu, 
Domină anomalia, 
Că înmormântezi un geniu, 
Dar nu poţi stârpi prostia. 
 
CIBERNETICĂ 
E un miracol Internetul 
Şi, încă, nu-i ştim tot secretul: 
Vezi multe, peste munţi şi ape, 
Dar nu şi omul de aproape. 
 
UNUI ŞOFER 
Circulând în mare vervă, 
Ghinionul nu-i exclus: 
Ai o roată de rezervă, 
Însă n-ai şi-o viaţă-n plus! 
 
 
 

TAINA PĂMÂNTULUI 
Şi a pământului splendoare 
O latură-i puţin umbrită: 
Ne dă o viaţă de mâncare,  
Ca, în final, să ne înghită! 
 
MOMENT PRIELNIC 
Abil e-oportunistul care 
Găseşte, uneori, pe-alese, 
Şi în portiţa de scăpare 
O cheie-a marilor succese. 
 
BANII 
Indiferent de crez ori opţiuni, 
Vorbind de bani, e ca la balamuc: 
De luni şi până vineri tot aduni 
Şi-apoi pe apa sâmbetei se duc! 
 
DEZIDERAT 
Pretenţios ca alţii nu-s, 
Am o dorinţă, doar, banală: 
Să pot dormi o noapte-n plus 
În casa mea memorială! 
 
REMARCĂ POETICĂ 
Poetul are un statut, 
Valabil de o veşnicie: 
El scrie când nu-i cunoscut 
Şi-i cunoscut când nu mai scrie. 
 
POLITICA DE IMIGRARE 
Când imigranţii-s în cătun, 
Să-i vezi ce se mai cucurigă: 
Îţi iau mălaiul din ceaun 
Şi…o cam pui de mămăligă! 
 
TESTAMENT 
Statuia mea pe roib călare 
S-o amplasaţi în gura văii, 
Dar nu o dăltuiţi în sare, 
C-or năvăli pe ea lingăii! 
 
DAR ŞI PERSPECTIVĂ 
Pe-al ţării noastre, mândru plai, 
Ca peste tot oriunde-n lume, 
Prenumele de mic îl ai, 
Dar cât de greu îţi faci un nume! 
 
GÂND  UMORISTIC 
Uşoară-i viaţa, ca o spumă, 
Iar totu-i clar, măreţ, frumos, 
Când greul vieţii-l iei în glumă 
Şi doar umoru-n serios! 
 
VÂNĂTORUL BRACONIER 
Afirmă că-i un ochitor isteţ 
Şi că împuşcă zilnic un mistreţ, 
Îl cred, eu vorba n-am să i-o întorc, 
Se ştie, doar, că trage porc le porc! 
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PRIN TOT CE-AM SCRIS 
Pe nimeni n-am vrut să insult, 
Am scris, răspunderea-mi revine, 
Nici mai puţin şi nici mai mult, 
Cum nici mai rău, dar nici mai bine! 

 
 

Myosotis 
 

Luca CIPOLLI 
 
Né da primo o ultimo sole 
ricavo linfa 
e 
quale voce 
assuma il verbo 
che carezza 
mano di sorella 
e mi sorregge 
in cilestrine vesti.. 
annullami.. 
ch'io sia  
piuma che trascende il velo, 
bruma, 
assorto nel primo refolo 
di mattino 
che si desta 
e di petalo in petalo 
infine vibrare. 
 
Myosotis 
 
Nici de primul ori ultimul soare 
nu primesc limfă  
și 
care voce 
să preia verbul 
mângâind  
mână surorii 
și mă susține 
pe după veșminte albăstrui.. 
anulează-mă.. 
să fiu eu 
pană care transcende vălul, 
pâclă, 
absorbit de prima adiere 
a dimineții 
care se deșteaptă 
și petală cu petală  
în fine vibrez. 
 
Beatitudine 
 
Quando uno spiraglio s'apre, 
fenice muta 
solo un istante sei, 
beatitudine.  
Vorrei galleggiare 
sul mare della mutevolezza, 
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candido fotone 
nel raggio incalcolato 
ed assopito  
venuto a consolare  
l'orda passeggera.  
 
Beatitudine 
 
Când o deschizătură se dezvăluie, 
fenix mut 
doar o clipă ești, 
beatitudine. 
Aș vrea să plutesc  
pe marea mutabilității, 
candid foton 
în raza nenumărată  
și ațipită  
ce a venit să consoleze 
hoarda trecătoare.  
 
Piegato 
 
Piegato 
e ben disposto 
a sentire il peso della luna 
..scintille cristalline 
trascendono l'istante 
ed è meglio 
piuttosto che 
limitarsi alle memorie. 
Il lago cela silenzi di morte 
e il cigno stride all'ultimo bagliore. 
Profuma l'erba 
e saliva è la terra 
che sa di ferro, 
scherma l'orizzonte 
e chiude gli occhi 
all'ultimo sipario 
senz'applausi. 
 
Aplecat 
 
Aplecat 
și bine dispus 
să simt povara lunii 
..scântei cristaline 
transcend clipa 
și e mai bine  
decât să  
mă limitez la amintiri. 
Lacul ascunde tăceri de moarte     
și lebăda strigă ultimei sclipiri. 
Parfumează iarba 
și salivă este pământul 
ce are gust de fier, 
ecranează orizontul  
și închide ochii  
ultimei cortine 
fără aplauze. 
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Rază de lumină 
 

Elena OLARIU – Răducăneni, jud. Iaşi
 
Clipe de aur când oamenii se mai copilăresc... 
Nu râdeţi, printre razele acestui întâi de  
Februarie, luna, aici albătruie, aici roşiatică, 
Curge calde, nu fierbinţi, ochiuri de lumină – 
Tu, eu, noi, să vedem ce frumoasă este viaţa 
De ştim să iubim!... 
 
Zăpada, prea rece de azi-noapte sclipeşte 
Diamantin sărutând soarele – taină a vieţii, a 
Morţii şi dăinuirii peste timp; copacii – fără frunze,
Primesc îmbrăţişarea divină şi-şi pleacă ramurile
Cum Mama, la pieptu-i îşi strînge Copila – 
Frigul să nu o pătrungă... 
 
Rază de lumină când oamenii nu se mai copilăresc...
Îmbrăţişezi tăcut destinul scris pe prima  filă a vieţii;
Luna, îmbrăţişându-te luminează luminându-ţi chipul.
E scris în Lege: să iubeşti, iubită să fii şi trupu-ţi 
Copac , viaţă să dăinuie... 

 
Setea de a şti      
 
Ne fu sortit amândurora, în ploi 
de sulf să ne-ntâlnim; eu căutând balonul 
magic unde la flacără nestinsă, să fiarbă 
nemurirea:  iubirea veşnică… 
 
Îmi fuse dat, destinul să înfrunt, să-l  văd, 
 zâmbind, nectarul florilor cum va culege, 
 s-aştept, să aştept  şi pletele pârâu - 
covor  de lună şi de stele în cale să-i aşeze. 
 
Prin zgomotul de turmă fără clopot, 
antenele adulmecă, din florile virgine alegând 
pe cea mai firavă: mâine, vieţii, alt sens va da: 
nu-i hetairă, nici cadână, e floarea sfântă… 
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Răducăneni, jud. Iaşi 

fără frunze, 
şi pleacă ramurile, 

Rază de lumină când oamenii nu se mai copilăresc... 
Îmbrăţişezi tăcut destinul scris pe prima  filă a vieţii; 

ţi chipul. 
 

Ne fu sortit, în creuzetul morţii să fierbem
Iubirea sfântă – lumea din haos să salveze;
Ş mâna ta, mai albă decât sfânta moarte,
Argintia frunte din când în când o şterge.
 
Aşa vruse Stăpânul: pe alt tărâm să se-
Noua Lege -  nescrisă-n Cartea  Morţi: tu, să colinzi
Pământul, liber  să-mplineşti destinul; 
În tăcere, aşteptând, focul dragostei,  eu, treaz să
 

 

Priveghere 

 Trecură patruzeci de zile de teamă, 
de neîncredere,  de necunoaştere… 
« Dacă eu plec, vă va fi mai bine !... » 
Le spuse Stăpânul… 
Singuri printre şacali, şerpi, lupi, şopârle
Privirea ucenicilor şovăie ; încă şovăie…
După patruzeci de  zile de priveghere 
Stăpânul i-adună prin semne de unii ştiute
 Luca, de Marcu, de Ioan, de Petru şi de
Maria…I-adună pe ceilaţi să vină 
Fără de frică în mijlocul cetăţii : aveau să
Audă veste mare şi să vadă ce nu au mai
Văzut… 
 
Pe Drumul Damascului, Pavel, din crâncen
Primeşte veste şi văl negru pe ochi i se
Pune, ca « mâine » de tină să fie spălat…
În clocot de bucurie, în hohot de lacrimă,
Copil sau bătrân simte căldură 
Lăuntrică : un altfel de căldură, 
Un altfel de lumină… 
 
Hristos, fiul Mariei a Înviat şi sub privirea
Ucenicilor ; azi, la ceruri 
S-a Înălţat !... 
Lumină în cer se făcu şi 
Lumină pe  pământ… 
Să ne privegheze, să ne asculte plânsul
S-a înălţat Hristos ! 
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Ne fu sortit, în creuzetul morţii să fierbem 
lumea din haos să salveze; 

Ş mâna ta, mai albă decât sfânta moarte, 
Argintia frunte din când în când o şterge. 

-mplinească 
n Cartea  Morţi: tu, să colinzi 

 
În tăcere, aşteptând, focul dragostei,  eu, treaz să-l ţin… 

 

 

Singuri printre şacali, şerpi, lupi, şopârle 
; încă şovăie… 

adună prin semne de unii ştiute : 
Luca, de Marcu, de Ioan, de Petru şi de 

: aveau să 
Audă veste mare şi să vadă ce nu au mai 

Pe Drumul Damascului, Pavel, din crâncen 
Primeşte veste şi văl negru pe ochi i se 

» de tină să fie spălat… 
În clocot de bucurie, în hohot de lacrimă, 

Hristos, fiul Mariei a Înviat şi sub privirea 

Să ne privegheze, să ne asculte plânsul 
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O dragoste albastră 
  

Poeme 
 

Nicolae VĂLĂREANU S
Dacă aş simţi gândurile străine 
nu m-aş teme, 
aş avea la mine posibilităţile de respingere, 
e necesar între oameni să împarţi ce ai mai bun 
şi să creşti în ochii lor  
ca o floare udată la timp 
care uimeşte prin frumuseţea dăruită.  
 
Nopţile senine se bucură de stele, 
întunericul se manifesta ca o umbră ascunsă 
care nu presimte pericolul, 
timpul are mângâierile lui nevinovate 
până unde se-ntinde măreţia cuvintelor 
pe care le rostesc din curtoazie obişnuită 
în faţa tăcerii din privirile tale mirate 
din care curge fericirea. 
 
În fiecare ipostază de trăire lăuntrică 
ştiu cum să rup din inimă 
o dragoste albastră 
ce-mi risipeşte singurătatea 
şi o lasă pradă lupilor flămânzi 
din pădurile în care s-au tăiat arborii 
şi hrana a plecat în bejenie.  
Lumea nu ştie să privească  
 
Mă-ntorc în bucuria-n care am crescut 
ca o primăvară după iarna lungă 
şi zilele se deschid într-o carte albă 
în care-mi voi desena gândurile. 
 
Faptele din trecut au devenit urme 
şi inima o fortăreaţă de vizitat  
în care totul se dezvăluie ochilor. 
 
Lumea nu ştie să privească  
îi obişnuită să pipăie cu mâna, 
mă tem că va descoperi asperităţile 
şi le ascund în interior. 
 
Nu ştiu alte posibilităţi imediate 
în care să-mi rup din suflet 
dragostea  
care să inunde anotimpurile cu lumină.  
 
Fug de invidie şi orgolii  
 
Mă-mpac în gând cu duşmanii necunoscuţi, 
pe cei care-i cunosc îi iubesc, 
durerea lor e şi durerea mea 
rămasă din păcatul originar. 
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SÂRBU – Sibiu 

 

Mă adăpostesc învăţăturile vechi, 
fug de invidie şi orgolii  
gust anafura păcii. 
 
Pornirile rele îmi macină dorinţa, 
vreau să scap de trufia potrivnică 
la una cu voi împătăşesc bucuria 
înţelepciunii din sufletele mari. 
 
Vreau să citesc pe buzele voastre 
dragostea întâlnirii 
şi-n ochii senini de împlinire 
Dumnezeu să-şi vadă lucrarea. 
 
Cândva o să-mi înţelegeţi cu toţii limba 
 
Am plecat în lume 
nepregătit de luptă, 
a fost ca-ntr-o călătorie cu peripeţii 
în care poţi să mori din greşală. 
 
Am intrat în viaţă cum ai muşca dintr-un măr coricov
din curiozitate de gust, 
am rămas un înstrăinat de realitate, 
să mă caut în fiecare om întâlnit. 
 
Caut mereu cu gândurile noutatea, 
mă-nfăşor în tristeţe şi bucurie 
şi doresc să locuiesc înlăuntrul cuvântului
cu o alinare de suflet bolnav. 
 
Cândva o să-mi înţelegeţi cu toţii limba
pe care o vorbesc din priviri  
cu aceeaşi durere înflorită-n răni 
ce nu se văd înafară. 
 
Naşterea şi moartea nu sunt doar început şi
între ele viaţa dezvoltă micul infinit 
cu adâncimi atât de mari 
ce depăşesc cerul şi pământul. 
 
Cuvintele îmbracă sunetele-n auz  
 
Nu mă lăsa-n urmă să-ţi rup coastele durerii,
să întorc pe dos trândavele temeri, 
împarte otrava să nu fie periculoasă  
şi uită-ţi amarul din timpul trecut 
în rădăcini sub pietrele drumului. 
 
Cuvintele îmbracă sunetele-n auz 
cu clinchete din clopoţei de crin, 
aroma polenului strâns pe aripi de fluturi
risipă-i prin aer şi buzele moi pun dorinţe,
în toate fructele pe care le muşti 
nu vei mai fi vulnerabilă la nimic. 
 
Cât despre lumina mea, nu mai există, 
respir prin sânge de nimeni ştiut 
şi atingerea-i de frunză ruginită, 
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mi înţelegeţi cu toţii limba  

un măr coricov 

şi doresc să locuiesc înlăuntrul cuvântului 

mi înţelegeţi cu toţii limba 

Naşterea şi moartea nu sunt doar început şi sfârşit 

ţi rup coastele durerii, 

aroma polenului strâns pe aripi de fluturi 
i prin aer şi buzele moi pun dorinţe, 
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prevesteşte o toamnă fără colţuri, 
cu împliniri şi treceri prin destin. 
 

 
 

O tăcere şlefuită pe margini  
 
Las poruncă să nu uiţi învăţăturile mamei, 
să-ţi croieşti un drum prin viaţă 
care să fie numai al tău 
unde timpul se va umple cu fapte.  
 
Nimeni nu-i mai bogat în memorie 
decât cel ce pune sîmânţa-n pământ 
să-i rodească privirile-n toamnă  
galbene pe câmpiile din rai. 
 
Când totul se petrece într-un trup muritor 
sufletul ca un strugure atârnat de cer 
cade cu o lacrimă sub cearcănul ochiului, 
pune sare pe o frunză ruginită. 
 
O tăcere şlefuită pe margini de plăceri 
lângă copsele femeii-n amiază  
pune-n gându-i dragostea ce-i fură visul, 
i se adânceşte prin sângele mov. 
 
O armură luminoasă ca sfârcul unui clopot 
scoate sânii din spasme cu miros de flori 
şi îngăduie uitarii din şoapte înşelate, 
să se piardă fără amprente umbroase. 
 
Fiecare îşi joacă-n viaţă, rolul  
 
Noaptea s-a scuturat de pe umerii cerului, 
odată ajunsă pe pământ se îmbracă-n întuneric, 
nu ştiu unde o să fiu când mă cauţi  
poate o să mă ascund după cuvinte, 
fiecare îşi joacă-n viaţă, rolul. 
 
Nimeni nu mă scapă din ochi 
port necicatrizată rana  
închisă-n suflet cu cercuri de tăceri. 
 
Tu strângi în palme dragostea departe 
ca pe un trup subţire, 

mă tem să nu-ţi alunece printre degete  
pentru că nu aş putea să sufăr mai mult.  
 
Cu aerul munţilor pe creştet  
 
N-am simţit respiraţia frunzelor, 
nu ştiu să mă bucur din plinul clipei, 
aş vrea să fiu asemenea păsărilor 
în fiecare moment 
cu gândurile împlinite de zbor. 
 
Am văzut cum te macină angoasele 
şi nu te poţi întrupa în cel de lângă tine 
încât să-i trăieşti fiecare mişcare de buze. 
 
Noaptea mi-a pus perdeaua înflorată pe ochi, 
aştept să-mi crească dimineţile-n priviri 
cu aerul munţilor pe creştet, 
să se bucure copiii prin inima mea 
şi să se joace cu sufletul 
până vor creşte iubitori şi înalţi. 
 
Îmi pare că trec prin tăcerile sublime 
ca un tren de noapte prin Câmpiile Elizee 
în care nu are opriri.  

 
Spune-mi cum îţi scrii poemele  
 
Să-mi împrumuţi inima 
cum ai putut să o dai degeaba 
celui vândut pe credit minciunii? 
 
Nimic nu-mi justifică naivitatea 
cu care uiţi cuvintele 
învăţate pe de rost.  
 
Norii s-au scuturat de ploaie, 
vântul se-ntoarce acasă, 
ochii tăi surprind păsările grăbite. 
 
Ziua se deschide după ziduri de ceaţă 
unde soarele capătă suliţe 
pentru răpunerea duşmanilor  
sosiţi pe neaşteptate. 
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Spune-mi cum îţi scrii poemele 
în loc de scrisori 
şi din ele înţeleg totul. 
 

 

MELANCOLII 
 

Ioan BROASCĂ 
 
Când răsfoiesc o filă după alta 
Din calendaru-mi zilelor senine, 
Iubirea, zâna mea din tinerețe 
Rămas-a și azi, viscol pentru mine. 
 
Mă-ndrăgostesc de orișice nimic 
Găsind „pozitivisme” la oricine, 
Dar...„mea culpa”, mai îndrăgostit,  
De netăgăduit, sunt azi de mine. 
 
Mă-ncrucișez pe file-ngălbenite 
Cu „vieți” ce-au fost ca niște...”jucării”, 
Da-n ochi catifelați de capre negre 
Se oglideau brădet și stâncării. 
 
Eu n-am știut să văd pe-atunci brădetul, 
Doar mai cântam din „N-AI” ca zeul Pan, 
Mă-mpiedicam în mers de câte-o stâncă, 
Dar admiram toți „macii” de pe LAN. 
 
Hei, ce momente pline de culoare 
Și cât de-nălțătoare le simțeam... 
Ni se părea a fi stăpânii lumii... 
Ce tineri și zburdalnici mai eram... 
 
Cu gânduri agățate-n cornul Lunii 
Și cu speranțe poate chiar mai sus,  
Ne privegheam neliniștile vârstei 
Și ne-ntrebam: -Copilul a apus? 
 
Cu timpul, însetați de existență, 
Dar cu zburdălnicii mai molcomite 
Ne-am înregimentat în mersul lumii, 
Lăsând în urmă gânduri mari strivite. 
 
Și au trecut pe nesimțite toate 
Cum trece și mirosul florilor 
Și doar așa...din când în când, parfumul 
Acelor vremi dau glas tăcut fiorilor. 
 
Și de-ai ajuns ceva mai sus, la senectute, 
Ești „vinovat” primind mulțime de „sentințe” 
Perfide, te-nconjoară și cuprind 
Un amalgam de-amare neputințe. 
 
Îmi mai ciupesc ades, analizând, 
Prin corzile simțirii dând ocol, 
Dar multe și-au pierdut acuitatea 
Și toate se apropie de SOL 
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Ioan BROASCĂ - Iaşi 

Și-ntreb:- Măcar de-acum, cât o mai fi,
Nu-i bun să te iubești mai mult pe tine,
Să-ți faci frumoasă fiecare clipă 
Din viață, fiindcă nu știi cât mai ține? 
 
OMUL 
 
Melancolii, tandreți, sinusoide 
Pe clipa existenței efemere, 
Cu înălțări spre „slavă” fulminante 
Sau cu Infernuri duse în tăcere. 
 
Cu jalonări, cu delăsări, soliști, 
Cu zbucium, cu speranțe năruite, 
Ne strecurăm prin ochiuri mari de sită,
Cu vlăguiri de nimenea știute. 
 
Mai sunt și unii care-și scrijelesc 
Trăirile pe-o „scoarță de copac” 
Ce plac pe-o parte, iar pe alta dor, 
Dar cei mai mulți închiși în ei și tac. 
 
Așa desprind eu azi o fulguială 
De vorbe prinse într-un „polinom” 
Și care definesc într-un cuvânt 
Cea mai de sus ființă, adică OM. 
 
Vor spune unii: - Dar mai sunt „monoame”
Ce-ar întregi ideea de mai sus! 
- Desigur, o mulțime de cuvinte 
Ar fi de spus și tot n-ar fi de-ajuns. 
 
Iar dacă-aș fi ceva mai analitic 
Oprindu-mă și-asupra unor vicii, 
Ar fi prea mulți, aici, „încătușați” 
Și aș aduce Lumii deservicii. 
 
Așadar, să privim și să vedem 
Doar chipul orbitor al Frumuseții 
Și să-ncercăm și să ne străduim 
Să nu fim „robi”, ci demni slujbași ai VIEȚII.
 
ÎNCĂ VISĂM 
 
Din tălpi, ne urcă-ncet prin capilare 
Melancolii și „tandre” neputințe. 
Ne survolăm cu nostalgii trecutul, 
Ne judecăm și-apoi ne dăm sentințe. 
 
Ne vine-un dor de „cel” de altădată, 
De frăgezimi ce nu le-am prețuit, 
De crasa superficialitate 
La care niciodată n-am gândit. 
 
Acuma, colindăm încet prin ceața 
Trecutului ce se destramă greu,  
Cercăm cu-nțelepciunea dobîndită 
Să îmbunăm momentul ca Orfeu. 
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E trist că-un aer cald de ștrengărie, 
Ce încă bate prin urzeala vieții, 
Oricât s-ar vrea vârtej de voie bună 
Ne pare un suspin al tinereții. 
 
Gândim să vină-un „viscol” mai fierbinte 
Spre-a-nvolbura tot mediul, să ridice 
O pleoapă de pe ochii Primăverii 
Ca s-o vedem și pe Euridice. 
 
Visăm... visăm...! Suntem un pumn de lut. 
Melancolii, tristeți, sufletu-l strânge, 
Iar „depărtări” râvnite, ne-mplinite 
Ni le inoculează azi în sânge. 
 
Și vine-un cântec drag al inimii,  
Din depărtări, izvor din ochi căprui. 
Și simți minunea cu acuitate,  
Dar te trezești și vezi că totul nu-i. 
 

Actualitatea jurnalisticii lui Mihai 
Eminescu. Scrisul lui Eminescu este 

expresie a demnităţii naţionale

          Opera lui Eminescu poate fi descrisă în acelaşi mod 
cum definea Horia Bernea creaţia unui artist autentic: 
„sursă de identitate pentru el şi ceilalţi”, mărturisire, 
ajutându-i pe ceilalţi „să comunice cu propriile lor rădăcini

ircea Eliade spunea că, recitindu-l pe Eminescu, „
reîntoarcem la noi acasă”, fiindcă el este „
însăşi a acestui cer şi a acestui pământ românesc, cu 

toate frumuseţile, durerile şi nădejdile crescute din ele
Pornind de aici, înţelegem de ce Petre Ţuţea l
Eminescu „sumă lirică de voievoziˮ, „românul absolut

Însă binecunoscuta caracterizare – „românul absolu
de Petre Ţuţea nu se aplică doar poetului de geniu Eminescu, ci 
şi marelui nostru jurnalist, gânditor, analist şi sociolog Mihai 
Eminescu – primul mare jurnalist din istoria României. El nu a 
fost doar un luptător în planul limbii şi al culturi
„stricătorilor de limbă”, ci şi un luptător în plan politic şi 
social, punându-se pe deplin în slujba neamului său şi a 
adevărului. 

M
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Actualitatea jurnalisticii lui Mihai 
Eminescu. Scrisul lui Eminescu este 

expresie a demnităţii naţionale 

Opera lui Eminescu poate fi descrisă în acelaşi mod 
cum definea Horia Bernea creaţia unui artist autentic: 

”, mărturisire, 
să comunice cu propriile lor rădăcini”.  

l pe Eminescu, „ne 
”, fiindcă el este „întruparea 

a acestui pământ românesc, cu 
toate frumuseţile, durerile şi nădejdile crescute din ele”. 
Pornind de aici, înţelegem de ce Petre Ţuţea l-a numit pe 

românul absolut”. 

 

românul absolut” – făcută 
de Petre Ţuţea nu se aplică doar poetului de geniu Eminescu, ci 
şi marelui nostru jurnalist, gânditor, analist şi sociolog Mihai 

primul mare jurnalist din istoria României. El nu a 
fost doar un luptător în planul limbii şi al culturii, împotriva 

”, ci şi un luptător în plan politic şi 
se pe deplin în slujba neamului său şi a 

Unitatea lingvistică a românilor, pe care a constatat
călătoriilor sale în mai toate provinciile ro
folclor, acordând un interes deosebit cuvintelor şi expresiilor 
din bătrâni), constituia pentru el un aspect esenţial al 
solidarităţii naţionale, menit să cultive conştiinţa de neam, 
fiindcă, notează Eminescu, românii vor „
spiritului şi conştiinţei lor în deplinul înţeles al cuvântului
„spirit şi limbă sunt aproape identice, iar limbă şi naţionalitate, 
asemenea” (Curierul de Iaşi, noiembrie 1876). Ioan Slavici 
mărturiseşte în memoriile sale: „n-am cunoscut om stă
deopotrivă ca dânsul de gândul unităţii naţionale şi de pornirea 
de a se da întreg pentru ridicarea neamului românesc

„Era lipsit cu desăvârşire de ceea ce se numeşte egoism”

Prin urmare, calitatea sa de poet excepţional nu este potrivit să 
fie despărţită de vocaţia sa, manifestată cu profesionalism şi 
dăruire – până la jertfă de sine –, de jurnalist, de analist politic, 
social şi economic, nedispus la niciun compromis şi interesat în 
cel mai înalt grad de soarta ţării sale. Tot Slavici îl descrie 
pe Eminescu: „El era însă lipsit cu desăvârşire de ceea ce în 
viaţa de toate zilele se numeşte egoism, nu trăia prin sine şi 
pentru sine, ci pentru lumea în care-şi petrecea viaţa. (…) Lui 
nu-i trebuiau nici bogăţii, nici poziţiune, nici trecere
societate, căci se simţea fericit şi fără de ele, şi din acest 
simţământ de fericire individuală pornea mila lui către cei 
mulţi şi nemărginitul lui dispreţ faţă de cei ce
flecării, ori sporesc durerile omeneşti.”

Cele peste 1500 de articole şi studii scrise de Eminescu în 
publicaţiile vremii, în special în Curierul de Iaşi
care le-a coordonat, reflectă înalta sa conştiinţă de român. 
Durerile, năzuinţele, drama poporului român sunt şi ale lui 
Eminescu (cum scria Eliade, Eminescu „
neamului românesc”), iar el devine vocea acestui popor 
voce lucidă, intransigentă, necruţătoare, de nestăpânit, în care se 
puteau regăsi toţi românii însetaţi de dreptate şi adevăr. 
Cunoscător profund al realităţilor, istor
Eminescu nu numai că observă cu multă acuitate patologiile de 
care suferea societatea, degradarea morală şi demagogia clasei 
conducătoare, decăderea economică şi culturală la care fusese 
adus poporul român, ci propunea şi soluţii 
societăţii româneşti din vremea sa, iar multe dintre aceste 
probleme sunt şi ale epocii noastre. Nu degeaba spunea cineva 
că Eminescu este „contemporanul nostru
astăzi nevoia întoarcerii la Eminescu este mai presan
oricând. 

Străini în propria țară  

În publicistica sa, revolta lui Eminescu se îndreaptă împotriva 
oamenilor politici aserviţi intereselor străinilor („
suprapusă”), a politicienilor şi legiuitorilor care introduc forme 
şi legi străine nepotrivite cu trebuinţele şi realităţile româneşti şi 
a speculatorilor care jecmănesc ţara şi îi sărăcesc, exploatează şi 
asupresc pe ţărani. Sufleteşte, Eminescu se simte legat profund 
de această clasă dispreţuită, empatizează în cel mai înalt grad cu 
aceasta, întrucât „clasa ţărănească este naţiunea însăşi

literaturliteraturliteraturliteratură 

Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019 

Unitatea lingvistică a românilor, pe care a constatat-o în timpul 
călătoriilor sale în mai toate provinciile româneşti (când a cules 
folclor, acordând un interes deosebit cuvintelor şi expresiilor 
din bătrâni), constituia pentru el un aspect esenţial al 
solidarităţii naţionale, menit să cultive conştiinţa de neam, 
fiindcă, notează Eminescu, românii vor „să aibă libertatea 
spiritului şi conştiinţei lor în deplinul înţeles al cuvântului” şi 
spirit şi limbă sunt aproape identice, iar limbă şi naţionalitate, 

, noiembrie 1876). Ioan Slavici 
am cunoscut om stăpânit 

deopotrivă ca dânsul de gândul unităţii naţionale şi de pornirea 
de a se da întreg pentru ridicarea neamului românesc”. 

„Era lipsit cu desăvârşire de ceea ce se numeşte egoism”  

Prin urmare, calitatea sa de poet excepţional nu este potrivit să 
spărţită de vocaţia sa, manifestată cu profesionalism şi 

, de jurnalist, de analist politic, 
social şi economic, nedispus la niciun compromis şi interesat în 
cel mai înalt grad de soarta ţării sale. Tot Slavici îl descrie astfel 

El era însă lipsit cu desăvârşire de ceea ce în 
viaţa de toate zilele se numeşte egoism, nu trăia prin sine şi 

şi petrecea viaţa. (…) Lui 
i trebuiau nici bogăţii, nici poziţiune, nici trecere-n 

ocietate, căci se simţea fericit şi fără de ele, şi din acest 
simţământ de fericire individuală pornea mila lui către cei 
mulţi şi nemărginitul lui dispreţ faţă de cei ce-şi petrec viaţa-n 

.” 

le şi studii scrise de Eminescu în 
Curierul de Iaşi şi Timpul, pe 

a coordonat, reflectă înalta sa conştiinţă de român. 
Durerile, năzuinţele, drama poporului român sunt şi ale lui 

cu „a luat parte la tragedia 
”), iar el devine vocea acestui popor – o 

voce lucidă, intransigentă, necruţătoare, de nestăpânit, în care se 
puteau regăsi toţi românii însetaţi de dreptate şi adevăr. 
Cunoscător profund al realităţilor, istoriei şi fiinţei româneşti, 
Eminescu nu numai că observă cu multă acuitate patologiile de 
care suferea societatea, degradarea morală şi demagogia clasei 
conducătoare, decăderea economică şi culturală la care fusese 
adus poporul român, ci propunea şi soluţii viabile la problemele 
societăţii româneşti din vremea sa, iar multe dintre aceste 
probleme sunt şi ale epocii noastre. Nu degeaba spunea cineva 

contemporanul nostru”. Am putea spune că 
astăzi nevoia întoarcerii la Eminescu este mai presantă decât 

În publicistica sa, revolta lui Eminescu se îndreaptă împotriva 
oamenilor politici aserviţi intereselor străinilor („pătura 

”), a politicienilor şi legiuitorilor care introduc forme 
ivite cu trebuinţele şi realităţile româneşti şi 

a speculatorilor care jecmănesc ţara şi îi sărăcesc, exploatează şi 
asupresc pe ţărani. Sufleteşte, Eminescu se simte legat profund 
de această clasă dispreţuită, empatizează în cel mai înalt grad cu 

clasa ţărănească este naţiunea însăşi”, fiind 



 

        90909090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019 
       

 

„cea mai conservatoare în limbă, port, obiceiuri, purtătoarea 
istoriei unui popor, naţia în înţelesul cel mai adevărat al 
cuvântului”. Într-o societate invadată de „forme cosmopolite”, 
ţăranul este „singurul ce şi-a păstrat frumoasa limbă veche, 
frumoasele datini, cari şi ele pier din zi în zi sub suflarea 
îngheţată a unui veac străin de toată fiinţa noastră” (Timpul, 8 
octombrie 1878, Opere X).  

El este cel care menţine, prin limbă, credinţă şi datini, „unitatea 
noastră naţională”, este „păstrătorul caracterului nostru în 
lumea aceasta franţuzită și nemţită, el e singurul care de zeci de 
veacuri n-a desperat de soarta noastră în Orient” („«Timpul» şi 
problema ţărănească”, 18 februarie 1882). Mai mult, subliniază 
Eminescu, ţăranul este şi „singurul producător real în această 
ţară” (Timpul, 12 octombrie 1878, Opere X), astfel că dispariţia 
ţăranului sau menţinerea lui într-o stare de sărăcie şi înrobire 
constituie un mare pericol, care este necesar să fie conştientizat, 
întrucât ţăranii „sunt o condiţiune pentru puterea şi pentru 
existenţa statului” (Timpul, iunie 1879, Opere X). 

Eminescu denunţă cu asprime acţiunile „uzurarilor” 
(cămătarilor), „o ceată de tâlhari”, ai căror agenţi „descoperă 
pe industriaşul sau pe ţăranul nevoiaş, îi înşeală fără sfială şi 
fără nicio piedică, iau ţăranului averea şi meseria şi ţăranul 
ajunge a fi proletar” (Timpul, iunie 1879, Opere X). În scrierile 
sale jurnalistice, Eminescu va pleda cu fermitate pentru 
ridicarea morală şi intelectuală a ţăranilor astfel încât aceştia să 
îşi poată apăra drepturile şi să nu se mai lase păcăliţi de tot felul 
de speculatori, „vânători după avere fără muncă”. „Fiindcă 
trebuie să dăm timp poporaţiunilor noastre rurale de a se 
deştepta şi de a ajunge la acel grad de cultură prin care să-şi 
poată apăra singure interesele în contra cămătarilor şi 
esploatatorilor de tot felul, trebuie să cerem ca pământurile 
ţăranilor să fie declarate prin lege nealienabile încă pentru 30 
ani, sau vânzările să nu să poată face în acest period decât 
între foştii clăcaşi”, scria Eminescu în Timpul, pe 30 mai 1879.  

Cât de necesară ar fi astăzi o astfel de măsură pe care o cerea 
Eminescu acum 138 de ani! Potrivit unui studiu realizat de 
Transnational Institute pentru Comisia de Agricultură din cadrul 
Comisiei Europene, până în prezent au fost înstrăinate 40% din 
terenurile agricole din România, iar ţara noastră este cea mai 
permisivă din Europa în privinţa vânzării terenurilor arabile 
către străini. „… străinii pun mâna pe un pământ sfânt a cărui 
apărare ne-a costat pe noi râuri de sânge, veacuri de muncă, 
toată inteligenţa noastră trecută, toate mişcările cele mai sfinte 
ale inimii noastre”, avertiza marele jurnalist. 

„Ţăranul român, sărmanul ţăran român!”  

Eminescu scrie că în urma legilor adoptate în 1848 şi 1855 cu 
privire la chestiunea agrară, „ţăranii dobândiră dreptul de 
proprietate şi libertatea, fără însă ca legiuitorul să se fi gândit 
la măsurile tutelare în vederea stării lor” (Timpul, iunie 1879, 
Opere X) şi fără să se fi luat în considerare necesitatea instruirii 
ţăranilor. În fond, situaţia de atunci este similară cu cea în care a 
fost adus țăranul român după ’89, când i s-a restituit pământul, 
dar nu i s-au asigurat, în acelaşi timp, condiţiile şi mijloacele 

pentru a-l putea lucra şi pentru a putea trăi din munca 
pământului lui, astfel că ţăranii au ajuns să emigreze în masă, 
părăsindu-şi vetrele, sau să-şi vândă pământurile străinilor. 
„Ţăranul român, sărmanul ţăran român! I-am dat moşie de veci 
pentru ca să o lase în părăginire; l-am făcut singur stăpân pe 
sine pentru ca nimeni să nu le mai stea în cale celor ce voiesc 
să-şi facă parte din averea lui; (…) l-am făcut liber ca cerbul în 
pădurea cutrierată de vânători şi neatârnat ca frunza purtată 
de vânturi; l-am înăbuşit cu binefacerile libertăţii”, scria 
Eminescu în Timpul, în 19 aprilie 1879. Aceste cuvinte ale lui 
Eminescu sunt izbitor de actuale. 

„… în numele libertăţii se face camătă fără margine”, 
„populaţiile noastre orăşeneşti au pierdut – prin importarea 
mărfurilor străine de tot soiul – pânea zilnic(ă) şi sânt reduse 
parte la proletariat (…)” (Timpul, 12 octombrie 1878), „La ţară 
putrezesc grânele omului nevândute, în oraş plăteşti pânea cu 
preţul cu care se vinde la Viena sau la Paris” (Timpul, 
decembrie 1877), „Înmulţirea claselor consumatoare şi 
scăderea claselor productive, iată răul organic” (Timpul, 2 
octombrie 1879), „avem pe străin cu puterea strivitoare a 
capitalului bănesc, faţă cu românul care ameninţă a cădea în 
robia celui dintâi, a deveni o simplă unealtă pentru 
fructificarea capitalului lui” (Timpul, 30 iulie 1881), „azi 
ţăranul scade pe zi ce merge, proprietarul, ale cărui interese 
sunt identice cu ale ţăranului, asemenea, bresle nu mai avem, 
negoţul încape pe mâini străine încât, mâine să vrem să vindem 
ce avem, găsim cumpărători străini chiar în ţară” (Timpul, 
„Icoane vechi şi icoane nouă”, 1877), „industria de casă şi 
meşteşugurile s-au stins cu desăvârşire – iar clasele 
improductive, proletarii condeiului (…) dau tonul, conduc 
opinia publică” (Timpul, 22 februarie 1879, Opere X), „Dar se 
alterează dreptatea moştenită a caracterului naţional, dar se 
viciază bunul simț, dar se împrăştie ca de vânt comoara de 
înţelepciune şi de deprinderi pe care neamul a moştenit-o din 
bătrâni mai vrednici decât generaţia actuală? Le e cu totul 
indiferent” (Timpul (VII), 1 aprilie 1882), „reducerea 
românului în ţara sa proprie la rolul de simplu salahor”, 
„stingerea industriei casnice şi înlocuirea ei prin producte 
industriale străine” (Timpul, 22 iulie 1880) – iată modul cum 
descrie Eminescu situaţia economică şi socială a ţăranilor şi a 
ţării din vremea sa, însă această radiografie lucidă ne 
impresionează prin actualitatea ei, fiindcă se aplică şi României 
de astăzi. 

„Românii părăsesc ţara lor…”  

Eminescu susţine teoria statului organic, în care legile nu 
contravin obiceiului pământului şi modului firesc de a fi al unui 
popor, ci se potrivesc cu „natura poporului”, cu realităţile şi 
trebuinţele acelei ţări, cu starea de dezvoltare economică a 
acesteia, fiind „cel puţin dictate şi născute din necesităţi reale, 
imperios cerute de spiritul de echitate al poporului” (Timpul, 1 
aprilie 1882). Potrivit lui Eminescu, „legile unui popor, 
drepturile sale, nu pot purcede decât din el însuşi; condiţiunea 
de viaţă a unei legi, garanţia stabilităţii (legitimităţii – n.n.) 
sale e ca ea să fie un rezultat, o expresiune fidelă a trebuinţelor 
acelui popor” („Ecuilibrul”, 1870). În cuvântarea pe care a 
susţinut-o la Putna în 1871, Eminescu sublinia că „noi susţinem 
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că e mai bine să înaintăm încet, păstrând firea noastră 
românească, decât să mergem repede înainte, dezbrăcându
de dânsa prin streine legi şi streine obiceiuri”. 

În concepţia lui Eminescu, civilizaţia unui popor nu constă în a 
introduce orbeşte legi, forme şi instituţii străine, ci „
dezvoltarea naturală, organică, a propriilor puteri şi a 
propriilor sale facultăţi” (Timpul, 25 octombrie 1881). Însă nu 
s-a petrecut aceasta de vreme ce mulţi români au fost nevoiţi să 
ia calea pribegiei, aşa cum se petrece şi astăzi, fiindcă nu li s
creat condiţiile pentru a-şi dezvolta firesc propriile aptitudini şi 
a le pune în slujba ţării. „Românii, din contră, părăsesc ţara lor, 
ca şoarecii o corabie care arde şi (…) emigrează. La noi 
mizeria e produsă, în mod artificial, prin introducerea unei 
organizaţii şi a unor legi, nepotrivite cu stadiul de dezvoltare 
economică a ţării” (Timpul, 18 iunie 1881, în Opere
atrage atenţia Eminescu. Este necesar ca „
aptitudinilor unui popor să se dezvolte” (Timpul
1882), iar acel popor să-şi poată pune în evidenţă şi valorifica 
acele calităţi şi resurse (spirituale şi materiale) care îl fac unic, 
prin care se distinge între celelalte popoare şi care îl pot ajuta să 
se dezvolte în mod neatârnat.  

Potrivit teoriei „statului organic”, drepturile publice şi private 
ale unui popor sunt „rezultatul unei munci seculare şi a unor 
sacrificii însemnate”, peste care nu se poate trece. Prin urmare, 
drepturile câştigate astfel nu pot fi cu adevărat menţinute dacă
ne uităm trecutul. „Orice civilizaţie adevărată nu poate consista 
decât printr-o parţială întoarcere la trecut, la elementele lui 
bune, sănătoase, proprii, de dezvoltare” (Timpul, 25 octombrie 
1881). 

Biserica Ortodoxă, „maica spirituală a neamului românes

În numeroase articole, Eminescu atrage atenţia cu privire la 
degradarea culturii, a educaţiei, a moravurilor şi combate 
atacurile din partea unora la adresa Bisericii naţionale, al cărei 
apărător se dovedeşte a fi. Într-un articol critică influenţa noc
a unei culturi decadente şi anticreştine, denunţând şi 
vulgarizarea culturii: „Peste tot credinţele vechi mor, un 
materialism brutal le ia locul, cultura secolului, mână
cu sărăcia claselor lucrătoare, ameninţă toată clădirea 
măreaţă a civilizaţiei creştine. Shakespeare cedează 
bufoneriilor şi dramelor de incest şi adulteriu, cancanul alungă 
pe Beethoven, ideile mari asfinţesc” (Timpul, 5 aprilie 1879, în 
Opere, vol. X). Cum arată în altă parte, goana după câştiguri din 
speculă şi după desfătări materiale ucide omul sufleteşte: 
„Spiritul speculei, al vânătorii după avere fără muncă şi după 
plăceri materiale a omorât sufletele” (Timpul, 29 septembrie 
1881). 
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Singura care ne poate salva de la această decădere morală 
rămâne Biserica, izvor de tărie sufletească pentru români, 
„maica spirituală a neamului românesc
Basarab şi a lui Varlaam, maica spirituală a neamului 
românesc, care a născut unitatea limbei şi unitatea etnică a 
poporului”, „este încă astăzi singura armă de apărare ş
singurul sprijin al milioanelor de români cari trăiesc dincolo de 
hotarele noastre” (Timpul, 2 februarie 1879, în 

Eminescu și Densușianu, doi titani ai 
românismului, și o pasiune care îi

istoria 

        Eminescu și Densușianu - doi titani ai istoriei 
românești! Numele lor vor rămâne pentru totdeauna în 
cartea de aur a neamului! Și când ne gândim că au mai fost 
și contemporani! 

asiunea pentru istorie a lui Eminescu data încă din 
copilărie și este foarte frumos redată 
Bușulenga: „Gândul bătrâneții adânci a poporului a intrat 

pe nesimțite în mintea copilului prin dascălii săi populari, ca și 
elementele unei istorii eroice consemnate în folclor, 
din generație în generație cu o smerită mândrie.
astfel să contemple trecutul într-o aureolă neclintită de glorie, 
să-și închipuie pe oamenii vechi mai buni, mai drepți, mai 
puternici decât pee cei din jurul și din vremea sa”.

Această pasiune i-a fost mai apoi cultivată de către profesoru
Aron Pumnul pe vremea când era elev la gimnaziul din 
Cernăuți, Eminescu locuind o vreme chiar în casa profesorului, 
unde era încropită o mică bibliotecă pentru elevi 
bibliotecar a fost însuși Eminescu. În treacăt fie spus, Eminescu 
s-a cufundat în lectură și a citit toate cărțile din bibliotecă.

De la Cernăuți, în 1866, Eminescu pleacă la Blaj spre a
examenele și a se înscrie la gimnaziul din Mica Romă, cum i se 
spunea Blajului în acele timpuri. De remarcat că la Blaj, după 
cum spune George Călinescu în „Via
tânărul Mihai, sigur pe el când se trata de istorie, î
punctul de vedere,așa încât de  „se aprindea în vreo discu
istorică cu Ioan Gorun” acesta din urmă „de
șaptea,se da bătut”. Nu se știe cu siguranță dacă și
examen, dar ceea ce este sigur e că nu s
gimnaziu. De la Blaj pleacă la Sibiu, unde 
său, Nicolae, dar nu-l mai găsește în oraș. Găsește însă câțiva 
cunoscuți de-ai fratelui său și cineva îl prezintă lui Nicolae 
Densușianu, care la acea vreme lucra în Sibiu și care îl știa 
datorită versurilor publicate de Eminescu în revista „Familia” a 
lui Iosif Vulcan. Impresia lui Densușianu
redată prin însăși cuvintele acestuia „…un fior rece mă 
cuprinse, un fior pentru primul moment neexplicabil, când am 
văzut pe acest tânăr scriitor îmbrăcat într
singular. O spun nu în dezonoarea acestui om,
cunoașterea crudei sale sorți, că în adevăratul sen
curgeau zdrențele de pe el. Abia se mai vedeau pe la gât un mic 
rest de cămașă neagră, iar pieptul de sus până jos era gol, și cu 

P
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mare necaz cerca bietul om să-și acopere pielea cu o jachetă 
ruptă în toate părțile, zdrențuită de la mâneci până la coate, cu 
niște simpli pantaloni zdrențuiți din sus și zdrențuiți din jos…” 

Densușianu l-a luat acasă și l-a îmbrăcat din cap până în 
picioare, oferindu-i adăpost în propria-i casă pentru vreo trei 
zile, dar întrucât poetul intenționa să treacă granița fără 
pașaport, îi dă o scrisoare către Popa Bratu, un om cu mare 
trecere din Rășinari, nimeni altul decât bunicul dinspre mamă al 
marelui Octavian Goga. 

Iată, așadar, cum a decurs prima întâlnire a doi mari și 
importanți oameni ai neamului nostru. Desigur, vor fi vorbit în 
cele trei zile, multe despre istoria străbună, despre românism și 
problemele din Ardeal. 

A doua întâlnire cu Densușianu are loc în vara anului 1868, tot 
la Sibiu,  în vremea când Eminescu însoțea trupa de teatru a lui 
D. M. Pascaly, unde uneori avea și unele roluri sau declama 
diverse poezii patriotice. 

 

„S-a întâlnit din nou cu Nicolae Densușianu cu care a discutat 
probabil, din nou, foarte aprins, la o masă din Volksgarten sau 
în Brunsbaugarten, despre starea literelor române în general, 
subiect aprig susținut de Eminescu și interesând mult tânăra 
„intelighenție” ardeleană, despre starea teatrului românesc în 
particular, cu referințe desigur și la repertoriul trupei pe care o 
însoțea. Se vede că Eminescu și-a arătat și el nemulțumirea față 
de lipsa pieselor românești din reprezentații, deoarece în 
cronica-corespondență pe care o trimite Densușianu „Familiei”, 
mijește același reproș”. (Zoe Dumitrescu Bușulenga) 

Două spirite arzânde de dragoste de țară, de neam și plini de 
respect față de istoria străbună, dorind cu ardoare scoaterea la 
lumină a acestei bătrâne stirpe, veche de când lumea pe acest 
pământ, și-au încrucișat destinele. 

Se vede că Eminescu nu l-a uitat pe Densușianu și a urmărit cu 
atenție tot ceea ce acesta publica, cum dealtfel atent era la tot 
ceea ce ținea de istorie, de românism, de patriotism. 

Deducem aceasta și ditr-un articol publicat în ziarul „Timpul”, 
în anul 1882. Voi reproduce articolul, deoarece este foarte 
interesant, articol ce aduce în atenție din nou pe Densușianu, iar 
pe lângă acesta și pe Hașdeu. 

 

,,COLUMNA LUI TRAIAN” 

Fără îndoială unul din meritele d-lui B. P. Haşdeu este de-a fi 
introdus un nou metod, pozitivist oarecum, în cercetarea istoriei 
naţionale. Înzestrat c-o memorie imensă şi c-o putere de 
combinaţie aproape egală cu această memorie, întrunind deci 
cele două calităţi ce caracterizează inteligenţele geniale: 
memoria şi judecata, cunoscând o sumă de limbi vie şi moarte, 
între cari pe cele slave, d-sa ne-a descoperit cel dentăi izvoarele 
slavoneşti atingătoare de istoria noastră, cu atât mai preţioase cu 
cât, fiind înconjuraţi de slavi, aceştia ne cunoşteau poate mai 
bine decât popoarele apusene. Cronice polone, colecţiuni de 
documente slavone, poezia poporană a neamurilor balcanice şi a 
celor de la nord, multe din acestea au fost atrase în cercul 
cercetărilor sale şi încet– încet istoria noastră se reconstruieşte 
piatră cu piatră ca manifestare uniformă a unui singur geniu 
naţional, al geniului poporului românesc. La început poate nici 
d-sa însuşi nu-şi cunoscuse calea şi marginea puterilor. Scriind 
uneori novele sau drame, alteori economie politică, ba 
ascuţindu-şi pana chiar în foi umoristice, spiritul său părea a nu 
se fi înţeles pre sine însuşi. Chiar ,,Columna lui Traian” era la 
început un ziar politic, mai pe urmă a devenit o revistă în care 
se publicau şi drame şi poezii de-o valoare problematică. În 
forma însă în care reapare cu sfera mărginită la istorie, 
linguistică şi psicologie poporană, dezbrăcată de sterpe polemici 
politice şi de alte materii străine, „Columna lui Traian”, ale 
cărei două prime fascicule le avem dinainte-ne, promite a 
deveni o preţioasă revistă şi a da o nouă impulsiune ştiinţei 
române. 
Ştiinţei române, zicem, pentru că, daca ştiinţele naturale şi 
matematicele sunt prin chiar natura lor cosmopolite, ştiinţa 
istoriei, a limbei, a manifestărilor artistice ale unui popor, a 
vieţii lui juridice, a datinelor, este o ştiinţă naţională. Acestea 
din urmă întăresc vertebrele naţionalităţii, acestea fac pe un 
popor să se cunoască pe sine însuşi, îl păstrează în originalitatea 
şi tinereţea lui şi-l mântuie de platitudinea unei culturi 
cosmopolite. 
Dacă luăm aminte la stricăciunele pe cari le-au adus întregimei 
vieţii noastre naţionale emigraţia tinerimii orăşeneşti în 
străinătate, care nu ne aduce de-acolo în schimb decât o sumă 
de trebuinţe costisitoare, uitarea de ţară, stârpiciune intelectuală 
şi o completă lipsă de interes pentru limba, literatura şi istoria 
noastră, pentru tot ce ne deosebeşte în bine chiar de străini, cată 
să recunoaştem că era necesară o reacţie care să ne emancipeze 
de sub înrâurirea intelectuală a romanurilor lui Daudet şi a 
comentatorilor Codului Napoleon şi — reacţionari fiind —
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salutăm reacţia şi în „Columna lui Traian”, dorindu 
deplină izbândă. (…) [1 aprilie 1882] 
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15 iunie 1889 și ecoul morţii

lui Mihai Eminescu 
 
 

Dr. Valeriu LUPU – Vaslui,  doctor în științe medicale

“Mare este jalea şi durerea pe care azi o simte toată suflarea românească, 
mare şi nemărginită precum a fost sufletul acestui nemuritor”     
”Constituţionalul”, 20 iunie 1889 

       Se împlinesc 130 de ani de când arheul culturii noastre 
își sfârșea nefericita-i existență pământeană lăsând în urmă 
strălucirea eternă a luceafărului geniului său. 

ste singura personalitate istorică căreia i se sărbătorre
cu aceiași dăruire atât data nașterii (declarată astăzi și 
Ziua Culturii Naționale), cât și data morții sa

evocare pioasă a celui care a surprins ca nimeni altul 
chintesența istorică, spirituală și culturală a neamului și 
spațiului său românesc.. 

Percepţia morţii poetului a fost diferită de
generaţiilor care s-au succedat după moartea sa. S
scris mult, îndeosebi în epoca comunistă, despre faptul că 
poetul a murit în mizerie şi sărăcie, uitat de contemporani şi 
părăsit de prieteni, ca un geniu singuratec, neînţeles de 
societatea în care a trăit. Însuşi G. Călinescu vorbea de
poeţii pe care “flămînda sărăcie, uneori numai deşertăciunea, 
pentru o ticăloasă pomană însoţită de o mai ticăloasă laudă, îi 
încovoia ” dar şi despre cei care “niciodată n-au întins o mână 
cerşitoare către vreo mărire pământească…Aşa poet a fost 
Eminescu” (G. Călinescu - Viaţa lui Mihai Eminescu,
Saeculum I.O. 1995, pg. 249).  

Cu toate acestea, marea durere pe care moartea 
nefericitului poet a produs-o la scară naţională, pentru 
Călinescu (considerat încă biograful ofcial al poetului) nu a 
însemnat decât “cortegiul însoţit de un număr mare de studenţi, 
gazetari şi prieteni… pe drum în dreptul Universităţii, şi la 
mormânt, se ţinură cuvântări îndurerate şi banale, după care, 
pe înserat, coşciugul fu coborât în groapă, între un tei şi un 
brad” (idem). 

Nimic despre imensa durere unanim exprimată în presa 
centrală şi locală de pe întreg teritoriul ţării şi a provinciilor 
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salutăm reacţia şi în „Columna lui Traian”, dorindu – i cea mai 

șulenga, „Eminescu. Viața”, Editura Nicodim Caligraful, Mănăstirea 

1889” (Timpul, România 
ști, 1985. 

și ecoul morţii 
 

științe medicale       

este jalea şi durerea pe care azi o simte toată suflarea românească, 
mare şi nemărginită precum a fost sufletul acestui nemuritor”     

Se împlinesc 130 de ani de când arheul culturii noastre 
ță pământeană lăsând în urmă 

  

ste singura personalitate istorică căreia i se sărbătorrește 
și dăruire atât data nașterii (declarată astăzi și 

ționale), cât și data morții sale, prilej de 
evocare pioasă a celui care a surprins ca nimeni altul 

ța istorică, spirituală și culturală a neamului și 

Percepţia morţii poetului a fost diferită de-a lungul 
S-a vorbit şi s-a 

scris mult, îndeosebi în epoca comunistă, despre faptul că 
poetul a murit în mizerie şi sărăcie, uitat de contemporani şi 
părăsit de prieteni, ca un geniu singuratec, neînţeles de 
societatea în care a trăit. Însuşi G. Călinescu vorbea despre 

“flămînda sărăcie, uneori numai deşertăciunea, 
pentru o ticăloasă pomană însoţită de o mai ticăloasă laudă, îi 

au întins o mână 
cerşitoare către vreo mărire pământească…Aşa poet a fost 

Viaţa lui Mihai Eminescu, Ed. 

Cu toate acestea, marea durere pe care moartea 
o la scară naţională, pentru 

Călinescu (considerat încă biograful ofcial al poetului) nu a 
“cortegiul însoţit de un număr mare de studenţi, 

gazetari şi prieteni… pe drum în dreptul Universităţii, şi la 
mormânt, se ţinură cuvântări îndurerate şi banale, după care, 
pe înserat, coşciugul fu coborât în groapă, între un tei şi un 

Nimic despre imensa durere unanim exprimată în presa 
centrală şi locală de pe întreg teritoriul ţării şi a provinciilor 

româneşti; nimic despre reacţia lumii intelectuale, îndeosebi 
culturale şi academice; nimic despre reacţia dăscălimii, elevilor 
şi studenţimii; în sfârşit, nimic despre tristeţea şi durerea unui 
popor care trăia sentimentul că îşi îngroapă 
aşa trăire dureroasă încerca România profundă a acelor vremuri.

Târziu după moartea sa, a început să se vorbească mult 
despre faptul că boala poetului, câştigată sau moştenită, l
condus către alienaţie sfârşindu-şi zilele în lumea vieţuitorilor 
ospiciului doctorului Şuţu, părăsit de prieteni şi de lumea 
culturală. S-a vorbit, de asemenea, despre înscenarea politică a 
“arestării ilegale” şi internării forţate în ospiciu, înscenându
o boală psihică, compromiţându-i astfel credibilitatea în ideea 
de a-l scoate din viaţa publică, pentru că prin vocea sa ameninţa 
protipendada politică şi economică a ţării şi chiar relaţiile 
statului român cu puterile centrale. 

   Notorietatea poetului la nivel naţional 

Într-adevăr, prin creaţia şi atitudinea sa intransigentă, 
Mihai Eminescu devenise o personalitate marcantă a timpului 
său. Vocea sa, de la tribuna ziarului “Timpul”, se transformase 
într-o adevărată instanţă acuzatoare pentru relele, nedreptăţile, 
corupţia şi jaful naţional, aspecte pe care le sancţiona fără 
cruţare. Aşa încât lumea intelectuală, breasla scriitoricească, 
lumea politică, “pătura superpusă”, tinerimea studioasă îl 
cunoşteau foarte bine din publicaţiile vremii ca poet, dar şi în 
ipostaza de jurnalist şi analist politic.  

Poezia sa pătrunsese deja adânc în inima tineretului. 
Versurile sale erau pe buzele tuturor, aşa încât vestea 
derapajului psihotic, şi mai ales suferinţa 
viaţa sa, a ajuns repede de notorietate publică. Nu puţini au fost 
aceia, mai ales din lumea intelectuală, care au perceput şocul 
îmbolnăvirii poetului ca pe o dramă la nivel naţional. Trebuie 
subliniat faptul că preocuparea pentru s
una reală şi constantă în toată această perioadă, ajungând să 
intereseze cercuri din ce în ce mai largi: de la prietenii de la 
“Junimea” şi “Convorbiri literare”
botoşănene, ieşene şi bucureştene: de la soc
culturale, la oameni de teatru, oameni de litere, oameni de bine 
şi chiar elevi, prin constituirea acelor comitete pentru realizarea 
subscripţiilor publice în sprijinul poetului (vezi cuvântul înainte 
al ediţiei Şaraga semnat de Cornelia Emilian). A nega, sau a 
bagateliza aceste realităţi, ar fi o impietate şi un afront nemeritat 
adus generaţiei poetului.  

În acest context este evident că soarta poetului 
devenise una de interes public, dovadă şi curatela judiciară 
instituită în urma expertizei medicale din 23 martie 1889, din 
care au făcut parte Titu Maiorescu, Mihai Brăneanu, D. 
Augustin Laurian, I.L.Caragiale şi Ştefan C. Michăilescu 
nefericire hotărâtă prea târziu − dar şi numeroasele referiri în 
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româneşti; nimic despre reacţia lumii intelectuale, îndeosebi 
culturale şi academice; nimic despre reacţia dăscălimii, elevilor 

denţimii; în sfârşit, nimic despre tristeţea şi durerea unui 
popor care trăia sentimentul că îşi îngroapă “gloria naţională”, 
aşa trăire dureroasă încerca România profundă a acelor vremuri. 

Târziu după moartea sa, a început să se vorbească mult 
ul că boala poetului, câştigată sau moştenită, l-a 

şi zilele în lumea vieţuitorilor 
ospiciului doctorului Şuţu, părăsit de prieteni şi de lumea 

a vorbit, de asemenea, despre înscenarea politică a 
gale” şi internării forţate în ospiciu, înscenându-i-se 

i astfel credibilitatea în ideea 
l scoate din viaţa publică, pentru că prin vocea sa ameninţa 

protipendada politică şi economică a ţării şi chiar relaţiile 

Notorietatea poetului la nivel naţional  

adevăr, prin creaţia şi atitudinea sa intransigentă, 
Mihai Eminescu devenise o personalitate marcantă a timpului 
său. Vocea sa, de la tribuna ziarului “Timpul”, se transformase 

o adevărată instanţă acuzatoare pentru relele, nedreptăţile, 
corupţia şi jaful naţional, aspecte pe care le sancţiona fără 
cruţare. Aşa încât lumea intelectuală, breasla scriitoricească, 

”, tinerimea studioasă îl 
eau foarte bine din publicaţiile vremii ca poet, dar şi în 

 

Poezia sa pătrunsese deja adânc în inima tineretului. 
Versurile sale erau pe buzele tuturor, aşa încât vestea 
derapajului psihotic, şi mai ales suferinţa ultimilor şase ani din 
viaţa sa, a ajuns repede de notorietate publică. Nu puţini au fost 
aceia, mai ales din lumea intelectuală, care au perceput şocul 
îmbolnăvirii poetului ca pe o dramă la nivel naţional. Trebuie 
subliniat faptul că preocuparea pentru sănătatea poetului a fost 
una reală şi constantă în toată această perioadă, ajungând să 
intereseze cercuri din ce în ce mai largi: de la prietenii de la 

Convorbiri literare”, la autorităţile locale: 
botoşănene, ieşene şi bucureştene: de la societăţi şi asociaţii 
culturale, la oameni de teatru, oameni de litere, oameni de bine 
şi chiar elevi, prin constituirea acelor comitete pentru realizarea 
subscripţiilor publice în sprijinul poetului (vezi cuvântul înainte 

a Emilian). A nega, sau a 
bagateliza aceste realităţi, ar fi o impietate şi un afront nemeritat 

În acest context este evident că soarta poetului 
devenise una de interes public, dovadă şi curatela judiciară 

rtizei medicale din 23 martie 1889, din 
care au făcut parte Titu Maiorescu, Mihai Brăneanu, D. 
Augustin Laurian, I.L.Caragiale şi Ştefan C. Michăilescu − din 

− dar şi numeroasele referiri în 
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presă cu privire la starea şi comportamentul poetului, dintre care 
cele mai valoroase − prin durere şi compasiune − sunt cele ale 
lui Alexandru Vlahuţă: “Şi când, ostenit de acest joc curios de 
versuri sonore şi pustii, îşi lăsă tăcut privirea-n pământ, figura 
lui îmbrăcă iarăşi acea expresie de tristeţe vagă – umbra acelui 
apus dureros al conştiinţei care-i dedea în momentul acele 
înfăţişarea unui zeu învins, părăsit de puteri şi umilit”(Al. 
Vlahuţă − Versuri şi proză, Ed. Eminescu, 1986, pg. 292). 

Vestea morţii lui Eminescu a căzut ca un trăsnet asupra 
întregii naţiuni. Nu a existat organ de presă, central sau local, 
care să nu relateze pierderea dureroasă resimţită de întreaga 
suflare românească prin moartea poetului, care devenise încă 
din timpul vieţii un mit recunoscut deja ca geniu. Deşi nici un 
act oficial nu a consacrat zilele de 15, 16, 17 iunie 1889, ca zile 
de doliu naţional, naţiunea română, prin durere şi participare, a 
ridicat evenimentul la rang de funeralii naţionale. Pe tot 
cuprinsul regatului şi provinciilor româneşti, sufletele cernite 
ale celor care l-au preţuit şi admirat ca poet, au trăit momente de 
durere şi neputinţă în faţa unui adevăr care a lovit năprasnic un 
popor.  

Câteva exemple pot ilustra − cât se poate de 
convingător − starea de spirit care domina o naţiune ce percepea 
moartea poetului ca o adevărată tragedie. “durerea celor care i-
au fost prieteni, l-au cunoscut în tainele vieţii intime trebuie să 
fie adâncă, mută şi sfâşietoare… Eminescu s-a stins după ce a 
strălucit ca un Luceafăr… Moartea lui e o durere pentru 
întreaga cugetare românească după cum durere fost-au pentru 
toţi şi suferinţele lui” titra ”Constituţionalul” în editorialul său 
din 17 iunie 1889. În provincie, la Botoşani, ”Curierul Român” 
informează că “marele cugetător al ţării, cea mai măreaţă 
figură a literaturii noastre moderne, cel mai original din toţi 
poeţii noştri contemporani, care a dat un nou farmec limbii 
româneşti, întrupând în forme cu totul noi genialele sale 
gânduri şi simţiri, nu mai este printre vii! Dup-o crudă şi-
ndelungată boală, nobilul şi melancolicul său suflet şi-a rupt 
barierele ce-l ţineau încă legat de această vale a plângerii şi şi-
a luat zborul spre lumea cea de veci, spre lumea nemuririi 
pentru care a fost creat” (20 iunie 1889), iar ”Libertatea” din 
acelaşi oraş scria: “poetul dragostei şi al melancoliei, cel mai 
ilustru bard al României şi unul din însemnaţii poeţi ai Europei 
actuale, gloria ţării şi a neamului românesc s-a stins…El nu 
mai simte azi greutatea lumii reale, aşa de zdrobitoare pentru 
avânturile închipuirii lui generoase” (22 iunie 1889).  

Iaşul (oraşul marii iubiri) consemna prin ziarul 
”Fulgerul” din 18 iunie 1889: “marele poet s-a stins după ce a 
strălucit ca un luceafăr în înălţimea bolţii albastre”. Acelaşi 
ziar reuşeşte poate cel mai veridic portret psihologic al poetului, 
atunci când pune în evidenţă contrastul din gândirea 
eminesciană între mizeria vieţii reale, pentru care manifesta “o 
repulsie şi un mare dezgust judecând-o prin prisma 

pesimismului” şi imaginaţia din lumea ideală pentru care a avut 
“o atracţie deosebită şi de aceea o zugrăveşte cu cele mai 
admirabile culori”.  

Iacob Negruzzi scria în ”Convorbiri Literare”, “cu 
Eminescu s-a stins un mare poet naţional, original în toate 
felurile; noi pierdem un amic iubit şi un conlucrător dintr-acei 
al căror geniu au aruncat o lumină vie asupra publicaţiunii 
noastre” (citat I Saizu, Eminescu – cât veşnicia, Ed. Noel, 
1996). În Transilvania ”Telegraful Român” afirma că: 
“Eminescu a fost nu numai cel mai mare poet român ci şi cel 
mai strălucit reprezentant al conştiinţei naţionale”.  

Deşi unele date biografice vehiculate de presa timpului 
erau contradictorii, totuşi, asupra suferinţei poetului exista o 
unanimitate în a considera “lunga şi cruda maladie a 
facultăţilor mintale, o boală ce nu iartă niciodată şi târâie 
victima sa spre mormânt” (”Telegraful Român”, 18 iunie, 
1889).  Titu Maiorescu va avea inspiraţia să solicite necropsia 
(cerută în mod expres) ce avea să confirme mărimea neobişnuită 
a creierului (1490 gr, egal cu cel al lui Schiller) atins de o 
periencefalită cronică difuză (fără examen microscopic), o 
degenerare grăsoasă a muşchiului cardiac − care a stat la baza 
sincopei cardiace ce avea să constituie cauza imediată a 
decesului − degenerescenţe asemănătoare fiind descrise şi la 
nivelul ficatului şi rinichiului, aspecte deosebit de relevante 
pentru evaluările anatomo patologice de mai tîrziu, evocatoare 
mai ales pentru excluderea etiologiei luetice a bolii poetului și 
confirmarea intoxicației cronice cu mercur folosit ca terapie. 

           Doliu şi funeralii naţionale − fără gir oficial  

Tragedia zilei de 15 iunie 1889 a fost dureros resimţită 
de întreaga naţiune. Zăbranicul de doliu va acoperi întreg 
spaţiul românesc prin durerea pe care a resimţit-o. “Aceasta 
explică de ce funeraliile au avut caracter naţional, deşi nici un 
act oficial nu fusese semnat în acest sens (I. Saizu, Eminescu – 
cât veşnicia, Ed. Noel, Iaşi, 1997). 

Înhumarea a fost un moment care prin amploarea 
desfăşurării lui s-a ridicat la nivelul geniului eminescian, deşi 
poetul nu şi-a dorit niciodată o asemenea grandoare. “Niciodată 
- titra ziarul ”Lupta” (19 iunie 1889) – nu s-a văzut la o 
înmormântare o asistenţă aşa de numeroasă şi cultă”. Şocul 
provocat de moartea poetului va îndurera un întreg popor şi 
avea să adune laolaltă deopotrivă: guvernanţi, politicieni, 
academicieni, oameni de artă şi litere, ziarişti, dascăli, studenţi, 
elevi, prieteni, admiratori ca şi contestatari. Guvernul 
conservator condus de Lascăr Catargi îşi asumă cheltuielile de 
înmormântare, iar la iniţiativa lui Maiorescu s-a deschis o listă 
de subscripţie pentru amenajarea mormântului.  

literaturliteraturliteraturliteratură 
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Cu toate că dorinţa poetului a fost alta, ceremonia 
înhumării avea să fie de o grandoare tăcută şi resemnată, plină 
de sobrietate şi tristeţe, marcată de jale şi respect. Sicriul − 
singurul de simplitatea dorită de Eminescu − a fost depus la 
biserica Sfântul Gheorghe cel Nou − ctitoria lui Constantin 
Brâncoveanu − lângă catafalc fiind aşezate Poesiile (ediţia 
princeps), colecţia revistelor ”Convorbiri Literare” şi ”Fântâna 
Blanduziei”.  

Nenumărate cununi de laur şi coroane de flori din 
partea Academiei Române, Presei Române, redacţii de ziare, 
societăţi şi asociaţii culturale, Societatea Tinerimea Română, 
Societatea Studenţească “Unirea”, admiratori, elevi şi studenţi, 
aveau să acopere catafalcul. O persoană îndoliată va depune un 
buchet de “nu mă uita” pe pieptul poetului. Era Veronica Micle.  

Pelerinajul avea să dureze până în ziua înhumării. Prin 
acest “perigrinaj complect” (”Războiul”, 18 iunie, 1889), o 
lume îndurerată îşi lua rămas bun de la “poetul lor de suflet”, 
dovadă evidentă a preţuirii de care s-a bucurat din partea 
poporului său. Oficialităţile au fost reprezentate de trei prim 
miniştri (doi foşti şi cel în funcţie), preşedintele Academiei 
Române în persoana lui Mihail Kogălniceanu, miniştri, 
conducători de societăţi şi asociaţii, floarea literaturii şi 
ziaristicii române.  

Serviciul religios a început la orele 17,30, după care a 
urmat primul discurs ţinut de Grigore Ventura, în care s-a 
subliniat cu patos faptul că “Eminescu nu a fost a nimănui ci a 
tuturor românilor” că, “lacrimile românilor se vor preface în 
roua roditoare şi binefăcătoare sub razele luminoase ce va 
răspândi soarele amintirii poetului”, un discurs avântat şi 
patetic care nu-l recomandă câtuşi de puţin ca executant al 
cabalei antieminesciene invocată de adepţii acestei teorii. După 
discurs, corul bisericii “Domniţa Bălaşa” dirijat de Costache 
Bărcănescu va interpreta romanţa Mai am un singur dor pe 
versurile poetului, care avea să răsune cu jale, melancolic şi 
dureros peste întreaga mulţime. 

Într-o tăcere tristă şi dureroasă, sicriul este aşezat pe un 
dric tras de doi cai, cortegiul fiind condus de trei jandarmi 
călare. Un lung şir de oameni se vor încolona pe lungul drum 
spre cimitirul Belu (Şerban Vodă). La Universitate, D. Aug. 
Laurian, directorul ziarului ”Constituţionalul” va sublinia în 
discursul său că “astăzi se înmormântează o glorie naţională… 
ca poet un titan, ca ziarist un atlet… spinteca norii cu gândul şi 
găsea dincolo de stele forme noi pentru cugetarea 
românească… .un ouvrier al cugetării… El s-a stins prea 
devreme, nu înainte de a revărsa valuri de lumină în cugetarea 
românească”.  

Tot la Universitate, studentul la litere, botoşăneanul 
Constantin Calmuschi, va vorbi în numele tinerimii române, 

tinerime care a învăţat de la poet “cum să se adâncească în 
meditaţie şi cum să se înalţe în gândire… pentru că umbra 
acestui vis a fost atât de mare, încât veacuri multe falnic se vor 
simţi plutind şi însufleţind asupra celor ce te vor studia şi 
admira” (”Adevărul”, 20 iunie 1889). Tot aici se va realiza şi o 
imortalizare în tuş a evenimentului, prin care C Jiquidi − tatăl − 
va încerca să surprindă grandoarea evenimentului.  

Înainte de a fi coborât în mormânt, doctorul Ion 
Neagoe va ţine ultimul discurs, un discurs emoţionant, încărcat 
de durere, care a făcut ca toată asistenţa să lăcrimeze “mare este 
jalea şi durerea pe care azi o simte toată suflarea românească, 
mare şi nemărginită cum a fost sufletul acestui nemuritor”. 
Sicriul va fi coborât apoi pe unduirile melodice şi triste ale 
aceleeaşi Mai am un singur dor, interpretat de acelaşi cor, 
lăsând în sufletul celor prezenţi “o puternică şi tristă amintire” 
pentru că se trăia senzaţia că “se îngropa nu numai un om ci 
tezaurul poporului român”.  

Cu sufletul greu şi inima cernită, Titu Maiorescu şi 
amicii de la “Junimea” vor rămâne până la acoperirea cu 
pământ a mormântului. În semn de respect din partea tinerimii 
române, care efectiv îşi diviniza idolul, Ştefan Coşereanu − elev 
la liceul Matei Basarab − şi studentul Simion Mehedinţi − 
viitorul academician şi istoric creştin − vor veghea la mormânt 
până la ivirea luceafărului şi lunii care, în acel amurg târziu, 
aveau să strălucească mai frumos ca niciodată. “Să ne închinăm 
cu tristeţe şi admiraţie în faţa acestui mormânt deschis 
prematur; trupul lui Eminescu s-a dus însă inteligenţa lui a 
rămas printre cei vii (”L’Independence Roumain”, 18 iunie, 
1889), iar ”Libertatea” din 22 iunie 1889 titra: “cuvine-se dar 
astăzi când mormântul a închis pentru totdeauna pe cel mai 
ilustru dintre fiii Daciei române să vărsăm pentru el o lacrimă 
de mustrare, pentru el, pe care l-am avut şi n-am ştiut a-l 
preţui.” 

                                  Reflecţii postume 

Desfăşurarea tristului eveniment va fi diferit apreciată 
de presa timpului. Cel mai aproape de adevăr pare să fi fost 
”Universul Literar” săptămânal care apreciază evenimentul ca 
fiind de o “duioşie impunătoare”, aşa cum a fost şi sufletul 
poetului. Un doliu naţional coborât în sufletul unui popor pe 
care, din nefericire, posteritatea avea să-l perceapă altfel. Este 
necesară precizarea că nimeni şi nimic din ceea ce a însemnat 
ultimele zile ale poetului, nu a sugerat existenţa vreunei 
tentative de victimizare a sa din partea vreunei conspiraţii sau 
organizaţii oculte. Naţiunea l-a cinstit, presa l-a onorat, 
mulţimea l-a venerat, prietenii l-au înconjurat cu aceeaşi 
preţuire din totdeauna, iar contestatarii şi duşmanii au tăcut 
resemnaţi. Până şi Bogdan Petriceicu Haşdeu, care-i 
minimalizase opera, i-a dedicat o pagină în revista sa “o pagină 
în onoarea aceluia care face onoare ţării sale” prin “o scurtă, 
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dar plină de adevăr izbitor şi crud, amintire despre Mihail 
Eminescu” (”Telegraful Român”, 20 iunie, 1889), ca să nu mai 
vorbim de Alexandru Macedonski care-şi încasase consecinţele  
oprobriului public. Perceput la moartea sa doar ca poet de 
excepţie şi jurnalist militant, opera lui abia de acum va începe 
să fie pusă în valoare. Mai bine de un secol de cercetare va 
continua să uimească generaţie după generaţie de critici, prin 
evaluarea şi punerea în valoarea a vastităţii şi diversităţii 
creaţiei sale, demonstrând că intuiţia contemporanilor asupra 
genialităţii sale a fost una corectă, de aici şi emoţionanta 
despărţire de cel ce avea să devină arheul culturii
aici şi contrastul izbitor între realitatea momentului şi 
minimalizarea voită din partea celui care   i-a scris biografia (G. 
Călinescu, n.n.).  

Eminescu nu a fost un singuratic, deşi a iubit 
singurătatea şi a căutat-o mereu. Nu a trăit izolat,
afara realităţilor vremii sale, ba din contra, el a fost o prezenţă 
vie, receptivă la tot ce a însemnat cultură, viaţă socială, mediu 
politic, istorie, eveniment cotidian, trecut, prezent şi viitor 
pentru neamul său. El s-a izolat doar atunci când se retrăgea în 
meditaţie, gândire şi creaţie. Nu a fugit de oameni, ci 
dimpotrivă, i-a căutat, înţelegându-i ca nimeni altul din 
vremurile sale, mai ales din perspectiva istorică a neamului său. 
Nu a ştiut să mintă şi a taxat necruţător nedreptat
demagogia doar cu armele scrisului său, fără ca să poarte acea 
“cocoaşă intelectuală”, atât de comună printre oamenii politici 
şi de cultură. A ars la flacăra geniului său care până la urmă i
topit aripile gândirii şi imaginaţiei. Este ceea ce contemporanii 
vedeau şi urmăreau cu încântare şi uimire, dar şi cu durere. 
Notorietatea sa era una de nivel naţional şi suferinţa sa era bine 
cunoscută publicului larg. În acest context, se ridică o întrebare 
de bun simţ. Cine, în asemenera condiţii, şi-ar fi permis să pună 
la cale o conspiraţie sau un complot antieminescian, fără ca 
acest lucru să nu fi devenit imediat public?  În aceeaşi notă se 
poate ridica şi a doua întrebare.  Cum ar fi putut Maiorescu şi 
junimiştii − Ventura, Simţion şi alţii − să participe la “arestarea 
ilegală” şi izolarea sa ca alienat mintal, în ideea cinică şi 
bestială de a-l scoate din viaţa publică într-o asemenea manieră 
grotescă? când toţi aceştia − şi mulţi, mulţi alţii, ştiuţi şi neştiuţi 
− au asistat cu durere şi au participat cu ce au putut la alinarea 
groaznicelor suferinţi pe care poetul le-a suportat în ultimii şase 
ani din viaţa sa chinuită. 

Desfid pe oricine consideră că a trimite în străinătate 
pentru consult, asistenţă medicală şi sanatorizare este o 
chestiune simplă chiar şi astăzi, cu atât mai mult la acea vreme 
şi încă cu însoţitor, aşa cum amicii săi de la “Junimea
cu Titu Maiorescu − un adevărat mecena pentru Eminescu − au 
făcut-o în mod repetat. Din calvarul vieţii sale posteritatea avea 
să dezvolte de o manieră fantezistă − dacă nu de
cinică − nefericita teorie a conspiraţiei, devenită subiect de 
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acest lucru să nu fi devenit imediat public?  În aceeaşi notă se 
poate ridica şi a doua întrebare.  Cum ar fi putut Maiorescu şi 
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ilegală” şi izolarea sa ca alienat mintal, în ideea cinică şi 

o asemenea manieră 
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a suportat în ultimii şase 

Desfid pe oricine consideră că a trimite în străinătate 
pentru consult, asistenţă medicală şi sanatorizare este o 

e simplă chiar şi astăzi, cu atât mai mult la acea vreme 
şi încă cu însoţitor, aşa cum amicii săi de la “Junimea” în frunte 

− un adevărat mecena pentru Eminescu − au 
o în mod repetat. Din calvarul vieţii sale posteritatea avea 

− dacă nu de-a dreptul 
− nefericita teorie a conspiraţiei, devenită subiect de 

roman, numai după ce această ipoteză a fost lansată de cinicii de 
la ”Adevărul” în anul 1911, în ideea de a macula memoria unui 
popor care şi-ar fi sacrificat idolul. Aceeaşi intenţie se poate 
intui şi din preluarea nefericită a probabilităţii diagnostice de 
nebunie luetică, dezvoltată apoi de câţiva medici neinspiraţi şi 
de o critică literară la fel de neinspirată,  culminând cu cinismul 
călinescian, care va dori să aşeze pe fruntea olimpiană a 
poetului stigmatul ruşinii alături de cununa geniului. 

Aşa cum posteritatea − prin eforturile admirabile ale 
criticii literare − a reuşit să pună în valoare arheitatea creaţiei 
eminesciene, aceeaşi critică literară are obligaţia să izbăvească 
imaginea poetului de stigmatul luetic şi de elucubraţiile 
biografice − îndeosebi călinesciene − luetice sau sacrificiale, 
ridicându-l astfel pe omul Eminescu la nivelul operei sale. 
Chestiune de bun simţ şi moralitate elementară pentru critica 
literară, care are astăzi la îndemână instrumentele necesare 
pentru promovarea adevărului privind viaţa martirică a celui 
care “a răsturnat muntele gândirii în marea închipuirii”
(A.D.Xenopol). Un pas important în această dir
de o manieră onestă şi meritorie − criticul Nicolae Manolescu, 
care a avut francheţea să valorizeze realitatea medicală din 
odiseea eminesciană (”Adevărul” – 28 iunie, 2013). Pe aceeaşi 
traiectorie, a adevărului ştiinţific, se înscrie şi 
Codreanu, pentru care argumentul medical are valoare 
ontologică (vezi − Eminescu în captivitatea „nebuniei”).

Dincolo de abordarea academică, istorică 
eminescian, poporul l-a simțit întotdeauna aproape, ca cel care a 
reușit să-i exprime cel mai bine și într
credința, aspirațiile și apartenența de neam și țară. Iată de ce și 
apusul său va străluci de-a pururi în istoria neamului românesc.

 

Paula Romanescu, mamă, româncă, 
literată –onorantă membră a Cenaclului 

de la distanţă
 

         Am bucuria ca în primele zile ale anului care precede 
aniversarea Marii Uniri de la Alba Iulia, 2018, în zilele care 
înseamnă repetarea zi de zi a unor momente de euforie care au 
fost cele trei zile ale vizitei Papei Francisc în România, cu 
mesajul său de prietenie, „să fim mereu împreună”, să citesc 
volumul de poezie, antologie, apărut la Editura Academiei 
Române, 2019, autoare Paula Romanescu, mamă, româncă, 
literată – şi onorantă membră a cenaclului de la distanţă
„Şi a fost întâi Decembrie la Alba”, reuşeşte, vizionar, să ne 
adune acasă, scriitori români de pretutindeni, să fim împreună, 
tocmai cum a spus Papa în 31mai-2iunie 2019

literaturliteraturliteraturliteratură 
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 Cu gândul şi inima la România de ieri, adusă cu texte 
scrise în ce va fi şi este România de astăzi, autoarea, chiar din 
prefaţă, dă importanţa cuvenită şcolii şi discipolilor ei, parcă 
sugerând critica ce se cuvine actualilor diriguitori care, dat fiind 
vremuile, înlocuindu-i pe cei de ieri,  hareţii,  văduvesc astăzi 
cartea şcolară de ceea ce avea mai scump – istoria şi literatura 
română, folclorul,  cu scriitorii ei reprezentativi, motiv pentru 
care şi scrie dintru început şi pe bună dreptate: „...La înfrăţire 
întru iubire de neam şi de limbă au visat poeţii anonimi când şi-
au cântat bucuria şi-amarul, spre neuitare a faptelor de vitejie şi 
luptă pentru libertate ale păstrătorilor de moşie au înscris 
cronicarii momentele însemnate ale istoriei noastre.  

 

Din zestrea de cunoaştere a oricărui şcolar român nu poate să 
lipsească numele lui Grigore Ureche, 
primul cronicar  moldovean de seamă, autor al primei cronici de 
istorie în limba română – Letopiseţul Ţării Moldovei, Miron 
Costin (1633-1691) continuatorul Letopiseţului Ţării 
Moldovei de la Aron vodă încoace, de unde este părăsit de 
Ureche, cu a sa mărturie:„Fost-au gândul mieu, iubite 
cititoriule, să fac létopiseţul ţării noastre Moldovei din 
descălecatul ei cel dintăi, carele au fostŭ de Traian-împăratul şi 
urdzisăm şi începătura létopiseţului. Ce sosiră asupra noastră 
cumplite acestea vrémi de acmu, de nu stăm de scrisori, ce de 
griji şi suspinuri. Şi la acestŭ fel de scrisoare gândŭ slobod şi 
fără valuri trebuieşte. Iară noi prăvim cumplite vrémi şi 
cumpănă mare pământului nostru şi noaă. Deci priiméşte, în 
ceasta dată, atâta din truda noastră, cât să nu să uite lucrurile 
şi cursul ţrii, de unde au părăsit a scrie răpăosatul Ureche 
vornicul”, Ioan Neculce (1672 -1745), cronicar  moldovean 
care a ocupat importante funcţii în perioada domniei lui 
Dimitrie Cantemir şi, nu în ultimul rând, Dimitrie 
Cantemir (1673-1723), în două rânduri domn 
al Moldovei (martie-aprilie 1693 şi, 1710 -1711), 
mare cărturar umanist, etnograf, filozof, istoric, geograf, 
muzicolog şi compozitor, ale cărui scrieri – Descriptio 
Moldaviae, Istoria creşterii şi descreşterii imperiului otoman, 
Divanul sau Gâlceava înţeleptului cu lumea; sau Gâlceava 
sufletului cu trupul, Hronicul vechimei romano-moldo-
vlahilor, etc. sunt giuvaieruri de preţ în literatura lumii”.La care 

eu aş adauga şi ce a făcut şi realizează un împătimit precum 
Constantin Barbu cu volumele savantului „Integrala 
manuscriselor” aduse de la Moscova. 

 Aşa cum suliniază prefaţatoarea, autoarea, antologia se 
deschide cuce au spus „La înfrăţire întru iubire de neam şi de 
limbă... poeţii anonimi când şi-au cântat bucuria şi-amarul”, în 
ceea ce se cheamă „Mioriţa” – şi alte lucrări asemănătoare- 
astăzi şi ea comentată nefavorabil, exclusă din manuale. (….) 

 Între  coperţi, - ceea ce lipsesc din manualele şcolare -, 
autori şi operele lor, poeţi şi Patria, cum zice poeta, autoarea: 
Ion Heliade Rădulescu (cu „O noapte pe ruinele Târgoviştei”, 
„Adio la Patrie”), Costache Negruzzi (cu „Eu sunt 
român”),Vasile Cârlova  (cu „Marşul oştirii române”), 
GrigoreAlexandrescu (cu „Unirea Principatelor”,”Umbra lui 
Mircea la Cozia”), Andrei Mureşan (cu „Un Răsunet”, „Către 
martirii români din 1948-1949”), Nicolae Bălcescu cu foi din 
opera lui în proza istorică, Dimitrie Bolintineanu (cu „Cea din 
urmă noapte a lui Mihai cel Mare”, „Baia”, „Mihai şi călăul”, 
„Visul lui Ştefan cel Mare”), Vasile Alecsandri (cu”Hora 
Unirii”, „Ştefan, Ştefan Domn cel Mare!”, „Deşteptarea 
României”), Bogdan Petriceicu Haşdeu (cu „Să vorbim 
româneşte”, „Marşul lui Iancu”), Mihai Eminescu (cu „Ce-ţi 
doresc eu ţie,dulce Românie”), recitată şi repetată şi de Papa 
Francisc când cu pelerinajul în România. 

Sunt texte de interes, scoase la lumină, din foi de 
arhivă şi ale multor alţi autori, noi citându-i doar pe următorii: 
I.L. Caragiale,Ciprian Porumbescu, Alexandru Vlahuţă, George 
Coşbuc, Nicolae Iorga, Ştefan Octavian Iosif, Tudor Arghezi, 
Panait Cerna, Vasile Bogrea, Octavian Goga, Vasile 
Voiculescu, Vasile Militaru, George Topîrceanu, Alexei 
Mateevici,Nichifor Cainic,Victor Eftimiu,Aron Cotruş, Ion 
Pilat, Camil Petrescu,  Ion Vinea, Lucian Blaga, Adrian 
Păunescu, Zaharia Stancu, Ana Blandiana, Nichita Stănescu, 
Radu Gyr, Corneliu Coposu, Nicolae Tăutu, Mihai Beniuc, 
Valeriu Gafencu, Octavian Paler, Ion Brad, dar şi poeţi de la 
Chişinău, Cernăuţi şi din alte localităţi vremelnic dincolo de 
actualele hotare ale ţării dar ai României Mari – precum Grigore 
Vieru, Dumitru Matcovchi, George Filip, Anatol Ciocanu, 
Nicolae Matcoş, Vasile Ţărăţanu, Tudor Palladi, Vasile 
Căpăţână Nicolae Dabija,, Leonida Lari, Ion Hadârcă ş.a. 

Argument al valorii antologiei „Şi a fost întâi Decembrie la 
Alba ”, al întregii opere semnată de Paula Romanescu, stau 
cuvintele referenţilor care reprezintă istorie, literatură, credinţă  
şi limbă română:  

 „Unitatea ţării - realizată cu atâtea sacrificii şi după o 
îndelungată şi dreaptă chibzuință - trebuie să rămână neatinsă, 
ca tezaurul cel mai de preţ lăsat de înaintaşi. Ștefan cel Mare şi 
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Sfânt, Mihai Viteazul, Dimitrie Cantemir, Nicolae Bălcescu, 
Mihail Kogălniceanu, Cuza şi Carol I, Eminescu şi Blaga, 
Avram Iancu și Gheorghe Pop de Băseşti, Brătianu și Maniu, 
Ferdinand I şi atâţia alţii ne privesc din înalturi şi ne cer să le 
continuăm, nu să le periclităm opera. Iar opera lor este această 
ţară, cu bune şi cu rele, precum este şi viaţa. Ţara noastră este 
viaţa noastră şi noi nu iubim ţara aceasta nici pentru că este 
bogată sau săracă şi nici pentru că este mare ori mică, ci pur 
simplu pentru că este a noastră. Ziua de 1 Decembrie nu 
înseamnă numai unirea Transilvaniei cu România, ci mult mai 
mult: este momentul de glorie al acestui popor, care a fost 
capabil să se ridice de la supunere şi umilinţă la mândrie, 
încredere, unitate şi demnitate. De aceea, suntem datori să 
preţuim, să ocrotim şi să întărim această moştenir
uităm uneori s-o mai numim patrie! În ea ne sunt strămoşii şi 
amintirile colective, din ea ne vine seva acestor părin
demult, în ea trăim acum şi de ea depinde viitorul copiilor şi 
nepoţilor noştri. În această ţară ne-am născut, în ea ne
toate speranțele şi ea este alinarea. Temeliile sale s
mileniu în urmă, dar rotunjimea ei sublimă s-
Decembrie 1918. Atunci a fost o „oră astrală” a naţiunii 
noastre.” 

   Acad. Ioan-Aurel Pop, Miracolul Marii Uniri sau ora
a românilor, revista Eroii neamului, Nr. 4 (33), Dec. 2017

   “... Fără iubirea de ţară şi de neam, libertatea şi unitatea 
naţională se transformă treptat în înstrăinare de sine, iar 
patriotismul firesc este adesea înlocuit cu dorinţa de profit 
material imediat: patria ubi bene (patria este acolo unde trăiesc 
bine). Însă dincolo de această slăbire a cultivării valorilor 
naţionale, avem convingerea că aceste valori, adică 
libertatea şi unitatea naţională, nu vor dispărea, ci vor fi 
cultivate de naţiuni chiar şi în timpul cooperării lor 
internaţionale. De ce? Pentru că aceste valori naţionale sunt 
valori identitare care exprimă specificul sau unicitatea, bogăţia 
şi demnitatea fiecărui popor în relaţie cu celelalte popoare.

+ Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 

la deschiderea Întâlnirii Internaţionale a Tinerilor Ortodocşi
(ITO), 6 sept. 2018, Sibiu. 

„Unire naţională este frumoasa deviză ce răsună din toate părţile 
şi deşteaptă duhurile cu putere multă. Popoarele Eu
şi cunosc cum că tăria şi puterea unui popor, baza sa politică şi 
de cumpănire, nădejdile sale, prezentul şi viitorul său zac în 
unirea naţională.”  (George Bariţiu) 

  “Trebuie să ştim că suntem români. Aceasta trebuie să le
spunem şi copiilor şi tuturor celor neluminaţi. Să

                                                                                                                                                                                    Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019

Sfânt, Mihai Viteazul, Dimitrie Cantemir, Nicolae Bălcescu, 
uza şi Carol I, Eminescu şi Blaga, 

și Gheorghe Pop de Băseşti, Brătianu și Maniu, 
Ferdinand I şi atâţia alţii ne privesc din înalturi şi ne cer să le 
continuăm, nu să le periclităm opera. Iar opera lor este această 

cum este şi viaţa. Ţara noastră este 
viaţa noastră şi noi nu iubim ţara aceasta nici pentru că este 
bogată sau săracă şi nici pentru că este mare ori mică, ci pur și 
simplu pentru că este a noastră. Ziua de 1 Decembrie nu 

i cu România, ci mult mai 
mult: este momentul de glorie al acestui popor, care a fost 
capabil să se ridice de la supunere şi umilinţă la mândrie, 
încredere, unitate şi demnitate. De aceea, suntem datori să 
preţuim, să ocrotim şi să întărim această moştenire, pe care 

o mai numim patrie! În ea ne sunt strămoşii şi 
amintirile colective, din ea ne vine seva acestor părinți de 
demult, în ea trăim acum şi de ea depinde viitorul copiilor şi 

am născut, în ea ne-am pus 
țele şi ea este alinarea. Temeliile sale s-au pus cu un 

-a împlinit la 1 
Decembrie 1918. Atunci a fost o „oră astrală” a naţiunii 

Miracolul Marii Uniri sau ora astrală 
, revista Eroii neamului, Nr. 4 (33), Dec. 2017 

... Fără iubirea de ţară şi de neam, libertatea şi unitatea 
naţională se transformă treptat în înstrăinare de sine, iar 
patriotismul firesc este adesea înlocuit cu dorinţa de profit 

(patria este acolo unde trăiesc 
bine). Însă dincolo de această slăbire a cultivării valorilor 
naţionale, avem convingerea că aceste valori, adică identitatea, 

, nu vor dispărea, ci vor fi 
ivate de naţiuni chiar şi în timpul cooperării lor 

Pentru că aceste valori naţionale sunt 
valori identitare care exprimă specificul sau unicitatea, bogăţia 
şi demnitatea fiecărui popor în relaţie cu celelalte popoare.” 

iarhul Bisericii Ortodoxe Române, Cuvânt rostit 
la deschiderea Întâlnirii Internaţionale a Tinerilor Ortodocşi 

„Unire naţională este frumoasa deviză ce răsună din toate părţile 
şi deşteaptă duhurile cu putere multă. Popoarele Europei pricep 
şi cunosc cum că tăria şi puterea unui popor, baza sa politică şi 
de cumpănire, nădejdile sale, prezentul şi viitorul său zac în 

“Trebuie să ştim că suntem români. Aceasta trebuie să le-o 
or şi tuturor celor neluminaţi. Să-i luminăm pe 

toţi cu lumină dreaptă… N-avem două limbi şi două literaturi, 
ci numai una, aceeaşi cu cea de peste Prut.” 

Alexei Mateevici, discurs ţinut la Primul Congres al 

Învăţatorilor din Moldova, 1917 

 “Matca noastră stilistică are un nume, nu numai de ţară, dar şi 
de om. Apariţia lui Eminescu în cultura românească coincide cu 
momentul în care redevenim o entitate politică independentă. E 
ca un fel de acoperire spirituală a unei viguroase manifestări 
politice. Fără Eminescu, România poate că nici nu ar fi putut 
exista, sau ar fi fost altceva, o înfiripare nestatornică în aerul 
timpului”. 

   Vintilă Horia, Memoriile unui fost săgetător, 2015

“Indiscutabil, Eminescu i-a preţuit enorm pe ostaşii veniţi din 
toate colţurile României. În memoria jertfei lor, el este cel dintâi 
care emite ideea construirii unei Catedrale a Mântuirii 
Neamului, catedrală care, iată, se împlineşte abia în zilele 
Centenarului Marii Uniri.” 

 Prof. Theodor Codreanu, Eminescu, arheul spiritual al 
neamului nostru, Lumina, 26 aug. 2018

Şi poeţii construiesc poduri

 

           Cu mai bine de 16 ani în urmă, doctor în sociologie 
Valentina Teclici  şi-a ales ca ţară de adopţie îndepărtata Noua 
Zeelandă. A scris şi publicat poezie şi pro
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 (2013). Dacă în lumea literară din 
România şi Noua Zeelandă este cunoscută ca poetă şi scriitoare, 
la sfârşitul anului 2016 vedea lumina tiparului primul volum al 
unei inedite antologii, iar în toamna lui 2018 apare cel de
doilea volum din Antologia „Poetical bridges 
Ambele volume sunt în ediţie bilingvă, română 
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. 

literaturliteraturliteraturliteratură 
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avem două limbi şi două literaturi, 
ci numai una, aceeaşi cu cea de peste Prut.”  

Alexei Mateevici, discurs ţinut la Primul Congres al 

stilistică are un nume, nu numai de ţară, dar şi 
de om. Apariţia lui Eminescu în cultura românească coincide cu 
momentul în care redevenim o entitate politică independentă. E 
ca un fel de acoperire spirituală a unei viguroase manifestări 

inescu, România poate că nici nu ar fi putut 
exista, sau ar fi fost altceva, o înfiripare nestatornică în aerul 

Vintilă Horia, Memoriile unui fost săgetător, 2015 

a preţuit enorm pe ostaşii veniţi din 
României. În memoria jertfei lor, el este cel dintâi 

care emite ideea construirii unei Catedrale a Mântuirii 
Neamului, catedrală care, iată, se împlineşte abia în zilele 

Eminescu, arheul spiritual al 
mului nostru, Lumina, 26 aug. 2018. 

Şi poeţii construiesc poduri 

 

Vasilica GRIGORAŞ 

Cu mai bine de 16 ani în urmă, doctor în sociologie 
a 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, 

Este membră a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala 
ntru copii şi tineret (1993), a Societăţii 

Poeţilor în Viaţă din Hawke’s Bay (2013) şi a Societăţii de 
Poezie din Noua Zeelandă (2013). Dacă în lumea literară din 
România şi Noua Zeelandă este cunoscută ca poetă şi scriitoare, 

a lumina tiparului primul volum al 
unei inedite antologii, iar în toamna lui 2018 apare cel de-al 

„Poetical bridges – Poduri lirice”. 
Ambele volume sunt în ediţie bilingvă, română – engleză şi au 

e 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.  
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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-al 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 
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 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” 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-n faţă două culturi, aflate la 
antipozi, 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 
într-un singur fluviu, cu toţii înotând în aceaşi direcţie, ceea ce 
dă stabilitate podurile propuse pentru construcţie. 

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) 

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. 

Anita Arlov 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 
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, 
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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) 

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) 

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 
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./ O-
mpart 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) 

 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 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 
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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 co
Recomandăm cu bucurie cartea pentru lectură! 

 

                 Slugă pe  pământul tău...
 
 

Bibl. Elena OLARIU – Răducăneni, jud. Iaşi
 

Mă tot întrebam într-o zi: de ce tot pleacă românul 
bietul de el, la Răsărit şi la Apus, scopul  terminal, fierbinte 
dacă vreţi, acumularea de cât mai mulţi bani, bani, bani... 
Lăsăm copii acasă, lăsăm părinţi, fraţi şi surori, mai ales cealaltă 
jumătate care, vai, ori  îşi reface familia, copiii rămânând pe la 
unii dintre bunicii celor două părţi sau efectiv acasă. Singuri. 
Singuri cu cărţile - celor care le place să înveţe, singuri în faţa 
televizorului de unde se autoeducă; mai bine sau mai rău... 
Singuri în faţa calculatorului, vorbind din vreme în vreme cu 
Mama. Sau cu Tata. Şi în sufletul acestui „om” rămas stăpân în 
casa părinţilor se produce o luptă de nedescris... 

Apar „De ce-urile?!”... Firesc, de altfel. În casă aveau 
de toate. Dar se voia mai mult. Mult mai mult... Răceala dintre 
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jumătate care, vai, ori  îşi reface familia, copiii rămânând pe la 
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Singuri în faţa calculatorului, vorbind din vreme în vreme cu 
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urile?!”... Firesc, de altfel. În casă aveau 

de toate. Dar se voia mai mult. Mult mai mult... Răceala dintre 

părinţii care la început se iubeau produce ruptura fatală: unul o 
ia spre răsărit. Celălalt, spre apus. Nic
împreună, nici măcar nu-şi plâng  dorul unul pe umărul altuia... 
Dorul de cei de acasă... Telefoanele funcţionează la început mai 
des. Apoi  luaţi de val, mai rar. Nu-
modern în lumea  civilizată!... La început, fir
lacrimile, mai mult sau mai puţin văzute, vorbesc în locul 
cuvintelor... Apoi, se produce  răceala... Un fel de împietrire a 
sufletului; lacrimile, ele, care curgeam nestăpânite, acum nu mai 
vor să ţâşnească.... Privirea rece, distantă, ind
caracterizează tot mai des: banii vorbesc. În schimbul 
lacrimilor, vorbesc banii... 

La început starea de bine şi saţietate, că sunt altcineva; 
excesul de vanitate,  uneori de generozitate, vorbăria fără noimă 
de cum este „acolo” sau duioasele amintiri şi diferenţa dintre 
căldura de „acasă” şi „răceala” de dincolo... Cei de acasă simt; 
bucuria revederii trece peste anumite inadvertenţe şi, ne adunăm 
– mic şi mare, la  „casa bătrânească” unde petrecem, unde 
râdem până la lacrimi sau „lăcrimăm” de 
unui alt stil de viaţă, de conduită se observă însă la celălalt: are 
de toate, are banul, are casa frumos mobilată, maşină 
trei, dar acel „spleen” specific românilor îl macină. Pe 
dinlăuntru... 

Este acasă şi nu este... Este î
este absent... Ceilalţi, mai săraci cu „duhul” sunt plini de viaţă; 
adună evenimente din timpul săptămânii şi, duminica, după
amiază, după ce au participat la Sfânta Liturghie, se întâlnesc 
acasă la părinţi, unde vorbesc,  glumesc, îşi amintesc de una, de 
alta, stau cu toţii la masă, copii, se cunosc ca fiind veri primari, 
de-al doilea... Se joacă, îşi împărtăşesc evenimente de la şcoală 
sau  sensibilitatea primilor  fiori pentru o codană...

Învaţă unii de la alţii, se maturizeaz
păreri, de  cărţi, de „cum este la noi”, de „cum este la voi” 
ş.a.m.d. În vreme ce părinţii îşi amintesc de anii tinereţii când 
„au flăcăit”, cum erau horele „celor trei generaţii” şi cum de 
multe ori hora cea mare o începeau femeile... De
bărbaţilor, când ele, femeile stau doar şi privesc; apoi hora unde 
femeile se prindeau în stânga acestora, urmând apoi valsul...

Şi, indubitabil, oarecare nostalgii legate de primii fiori 
pentru flăcăul sau fata cu cozile până la şold frumos împleti
legate cu un trandafir... Floare din plastic, desigur... Erau 
oamenii stăpâni în satul lor, erau „slugă” în propria  bătătură, 
dar mâncau carnea netratată,  beau lapte crud de cele mai multe 
ori direct din  doniţă  sau din oala din lut... Mâncau poru
şi nu făceau  vătămătură iar primăvara se înfrăţeau cu natura, 
culegând, pe de o parte viorele, toporaşi, brebenei şi 
lăcrămioare din pădure, urechiuşe, zbîrciogi sau bureţi vineţi, de 
cealaltă parte, leurdă şi urzici din care făceau salată crudă 
soarele, prietenos,  le îmbujora obrazul... Mă întreb apoi, acum 
Doamne, unde sunt românii noştri? În ce ţară slugăresc cu 
inteligenţa-le şi, cum de am ajuns unde am ajuns?!... De ce  
ţarina  le rămâne plină de scaieţi din cauza lăcomiei, de  ce fraţii 
nu se mai îmbrăţişează, verişorii nu se mai cunosc, cimitirul 
bătrân ca şi satul, este plin de bălării... Mă întreb... Doar atât.
     Şi, de ce oamenii nu se mai salută cu „HRISTOS A 
ÎNVIAI!?”...   
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şi plâng  dorul unul pe umărul altuia... 
Dorul de cei de acasă... Telefoanele funcţionează la început mai 
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modern în lumea  civilizată!... La început, firesc, de altfel, 
lacrimile, mai mult sau mai puţin văzute, vorbesc în locul 
cuvintelor... Apoi, se produce  răceala... Un fel de împietrire a 
sufletului; lacrimile, ele, care curgeam nestăpânite, acum nu mai 
vor să ţâşnească.... Privirea rece, distantă, indiferentă îi 
caracterizează tot mai des: banii vorbesc. În schimbul 

La început starea de bine şi saţietate, că sunt altcineva; 
excesul de vanitate,  uneori de generozitate, vorbăria fără noimă 
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bucuria revederii trece peste anumite inadvertenţe şi, ne adunăm 

mic şi mare, la  „casa bătrânească” unde petrecem, unde 
râdem până la lacrimi sau „lăcrimăm” de bucurie... Formarea 
unui alt stil de viaţă, de conduită se observă însă la celălalt: are 
de toate, are banul, are casa frumos mobilată, maşină – două sau 
trei, dar acel „spleen” specific românilor îl macină. Pe 

Este acasă şi nu este... Este în mijlocul celor dragi şi 
este absent... Ceilalţi, mai săraci cu „duhul” sunt plini de viaţă; 
adună evenimente din timpul săptămânii şi, duminica, după-
amiază, după ce au participat la Sfânta Liturghie, se întâlnesc – 

sc, îşi amintesc de una, de 
alta, stau cu toţii la masă, copii, se cunosc ca fiind veri primari, 

al doilea... Se joacă, îşi împărtăşesc evenimente de la şcoală 
sau  sensibilitatea primilor  fiori pentru o codană... 

Învaţă unii de la alţii, se maturizează, fac schimb de 
păreri, de  cărţi, de „cum este la noi”, de „cum este la voi” 
ş.a.m.d. În vreme ce părinţii îşi amintesc de anii tinereţii când 
„au flăcăit”, cum erau horele „celor trei generaţii” şi cum de 
multe ori hora cea mare o începeau femeile... De sîrba 
bărbaţilor, când ele, femeile stau doar şi privesc; apoi hora unde 
femeile se prindeau în stânga acestora, urmând apoi valsul... 

Şi, indubitabil, oarecare nostalgii legate de primii fiori 
pentru flăcăul sau fata cu cozile până la şold frumos împletite şi 
legate cu un trandafir... Floare din plastic, desigur... Erau 
oamenii stăpâni în satul lor, erau „slugă” în propria  bătătură, 
dar mâncau carnea netratată,  beau lapte crud de cele mai multe 
ori direct din  doniţă  sau din oala din lut... Mâncau porumb fiert 
şi nu făceau  vătămătură iar primăvara se înfrăţeau cu natura, 
culegând, pe de o parte viorele, toporaşi, brebenei şi 
lăcrămioare din pădure, urechiuşe, zbîrciogi sau bureţi vineţi, de 
cealaltă parte, leurdă şi urzici din care făceau salată crudă şi 
soarele, prietenos,  le îmbujora obrazul... Mă întreb apoi, acum 
Doamne, unde sunt românii noştri? În ce ţară slugăresc cu 

le şi, cum de am ajuns unde am ajuns?!... De ce  
ţarina  le rămâne plină de scaieţi din cauza lăcomiei, de  ce fraţii 
nu se mai îmbrăţişează, verişorii nu se mai cunosc, cimitirul – 
bătrân ca şi satul, este plin de bălării... Mă întreb... Doar atât. 

Şi, de ce oamenii nu se mai salută cu „HRISTOS A 
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Iacov Antonovici. Viaţa şi  opera
Costel Pascaru, Bârlad, cu prefaţă semnată

prof. dr. Laurenţiu Chiriac

 

Jurn. Ion  N. OPREA 

...”Un depozitar de un fel deosebit l
„Notiţele...” sale şi pe Ioan Antonovici, scriam în 2011 când am 
redactat şi publicat cele două volume, circa o mie
editura Pim, Iaşi, în regie proprie, intitulate Ioan Antonovici
Depozitarul, lansate şi la Bârlad la Centrul Cultural „Mihai 
Eminescu” cu concursul domnişoarei Geta Modiga, moderator, 
prezenţi şi istorici – prof. Oltea Răşcanu-Gramaticu şi Gh. 
Clapa, altădată şi prof. univ. Ioan Scurtu din Bucureşti, Gh. 
Buzatu de la Iaşi, dar nu numai. Ne-a lăsat „scrierea” 
colaboratorilor săi integrală. Simple  note. Unele mai 
substanţiale, ca amintiri ale copilăriei şi vieţii lor, altele chiar... 
simple note. Indescifrabile, uneori. Le-am identificat, copiat şi 
redat în cartea de faţă, păstrându-le aproape în totalitate 
paternitatea, cu speranţa că în felul acesta uşurez munca 
viitorilor cercetători în manuscrise”. 

Şi mai scriam mai încolo: …”Identificându
constatat că manuscrisul, cu cota 127, de la Arhivele Statului
Iaşi, care conservă depozitul Ioan Antonovici, a avut înaintea 
mea şi alţi cercetători: Gh. Balica – în 1966 şi 69, Gh. Taşcă 
noiembrie 1975, Elena Lungu – 1976, R.P. Anghel 
Ursu – 1984, M. Stamatin-1986, Gh. Baciu -2007 şi 2008.
vorba însă nu de o singură cotă ci mai multe...cuprinse şi 
completate dintr-o bibliografie destul de bogată...

Iacov Antonovici. Viaţa şi opera de Costel Pascaru, 
Editura Sfera Bârlad – 2016, 138 de pagini,  volum apărut sub 
egida Societăţii literar-culturale Academia bârlădeană, cu 
sprijinul financiar al acesteia, despre care prof. dr. Laurenţiu 
Chiriac scriind despre „Iacov Antonovici – geniul bărlădean al 
românismului” afirmă pe bună dreptate: „ Va
IacovAntonovici – foarte bine prezentată în lucrarea 
profesorului Costel Pascaru – reprezintă deja un preţios tezaur 
al culturii române, constituind în acelaşi timp 
importantă contribuţie la cunoaşterea istoriei meleagurilor 
bârlădene şi cea mai elocventă preocupare pentru monumentele 
religioase din zonă” numai că atât autorul cât şi prefaţatorul, cei 
de la Academia bârlădeană în primul rând, rămânând în zona 
„pipăitului”, uită să spună că opera nu-I este prezentată în 
totalitate, iar eu m-am înşelat în ce am scris mai sus cu privire la 
cercetare şi oamenii care o fac. Parte din tezaur, de loc puţin, 
pentru istoricul Costel Pascaru continuă să rămână ascunsă la 
arhivele statului Iaşi şi Vaslui, în ceea ce a scris Ion N. Oprea în 
„Ioan Antonovici - Depozitarul”, Operă, două volume,
493 de pagini, editura PIM, Iaşi, 2011, nici pomenite măcar la 
bibliografie ori în subsol, ca, de altfel, şi ce a scris  prof. Oltea 
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dene şi cea mai elocventă preocupare pentru monumentele 
religioase din zonă” numai că atât autorul cât şi prefaţatorul, cei 
de la Academia bârlădeană în primul rând, rămânând în zona 

I este prezentată în 
în ce am scris mai sus cu privire la 

Parte din tezaur, de loc puţin, 
pentru istoricul Costel Pascaru continuă să rămână ascunsă la 
arhivele statului Iaşi şi Vaslui, în ceea ce a scris Ion N. Oprea în 

”, Operă, două volume, 493 plus 
, editura PIM, Iaşi, 2011, nici pomenite măcar la 

n subsol, ca, de altfel, şi ce a scris  prof. Oltea 

Răşcanu-Gramaticu, istoric,  despre ierarh şi opera sa, un 
„Nicolae Iorga  al Bârladului”. 

                                              * 
Ca să fie înţeles reproşul de natură ştiinţifică dar şi 

personală redau următoarea notă consemnată de mine în 
volumul „Astea-mi rămân. Referenţe, referenţe”,
2014, p.162, notă de la 28 ianuarie 2011.”Greu, greu se mai 
scriu cărţile! Lucrez de zile bune cu domnul Huşanu la cartea, 
„Notiţe istorice despre bisericile din ţinutul Tutovei” a lui Ioan 
Antonovici. Eu cu scrisul şi cu concepţia, el cu tehnoredactarea. 
Dacă nu l-aş fi avut alături, singur nu ştiu cum m
de-a lungul anilor. Împreună, mergem cum mergem, adică bine, 
zic eu. 

Astăzi m-a alarmat. Citesc mesajul său, expediat mie: „e 
jale mare!  Deschid fereastra calculatorului, şi ce aflu? Domnule 
Oprea. Am terminat de cules Manoliu, dar cu  Antonovici e jale 
mare. Pentru că eu am pierdut exemplarul la care lucrasem 
foarte mult (alipirea virgulelor etc.) – 
-  acelaşi text. Şi m-am apucat din nou să repar totul. Abia fac 
25 de pagini pe zi. 
      Asta-i viaţa! Deci lucrarea va dura, plus adăugirile d

Dar prin prea multe am trecut. Mergem înainte!
V-am scris ca să ştiţi ce se întâmplă.
S-auzim numai de bine! Costică Huşanu”.
                                             * 

    ... „Dorind fericire şi prosperitate Bârladului, crede prof. dr. 
Laurenţiu Chiriac,  Iacov Antonovci aspira să
cunoscut şi mai luminat spiritualiceşte
Numai că volumul la care ne referim –
şi opera de Costel Pascaru – deşi bine scris, cu acribie, nu
rezultatul unei cercetări complete, nici istoric, nici literar, nici 
jurnalistic. Nimic-nimic despre Ioan Antonovici din 
manuscrisele de la arhive, notiţe istorice tutovene, devenite cărţi, 
cu atâtea informaţii de preţ, descoperitori de alte izvoare 
documentate – George – Felix Taşcă şi Neamul Tăşculeştilor, 
2011, 340 pagini, - doar o simplă citare despre Gr. Creţu 
profesorul lui Antonovici care cu cartea lor au făcut posibilă 
completarea volumului „Mari personalităţi ale culturii române 
într-o istorie a presei bârlădene – 1870 
pagini, în 2008 aducând-o la 471 de pagini...
 

 

LA   CONAC
de Ion Luca Caragiale

 
 

Bibl. Elena OLARIU 
 

       Schiţa LA CONAC  a apărut post
Editura HERRA, 2004, alături de alte nuvele
Paşte », « În  vreme de război », «
Mânjoală »  etc. Acţiunea  se petrece în  Sălcuţa, la conacul 
situat la «  jumătatea drumului dintre Poeniţa
amintit ; un tânăr, a doua zi de Sfântul Gheorghe, traversînd 
pădurea frumos înverzită, îşi lasă calul să meargă la pas, 
fascinat fiind de frumuseţea mestecenilor 
strălucea în bîăaia soarelui ca şi de  trilul păsărilor ce se
întreceau în cântat.  Cum nu-l mâna nici o grabă, furat de 
peisajul din faţa ochilor îşi zise că  va rămâne peste nopte  

literaturliteraturliteraturliteratură 
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jale mare!  Deschid fereastra calculatorului, şi ce aflu? Domnule 

Am terminat de cules Manoliu, dar cu  Antonovici e jale 
mare. Pentru că eu am pierdut exemplarul la care lucrasem 

 acum am primit – normal 
am apucat din nou să repar totul. Abia fac 

i viaţa! Deci lucrarea va dura, plus adăugirile d-vs... 
Dar prin prea multe am trecut. Mergem înainte! 

am scris ca să ştiţi ce se întâmplă. 
auzim numai de bine! Costică Huşanu”. 

„Dorind fericire şi prosperitate Bârladului, crede prof. dr. 
Laurenţiu Chiriac,  Iacov Antonovci aspira să-l facă şi mai 
cunoscut şi mai luminat spiritualiceşte”, pe oraşul Bârlad. 

– Iacov Antonovici. Viaţa 
deşi bine scris, cu acribie, nu-i 

rezultatul unei cercetări complete, nici istoric, nici literar, nici 
nimic despre Ioan Antonovici din 

manuscrisele de la arhive, notiţe istorice tutovene, devenite cărţi, 
aţii de preţ, descoperitori de alte izvoare 

Felix Taşcă şi Neamul Tăşculeştilor, 
doar o simplă citare despre Gr. Creţu 

profesorul lui Antonovici care cu cartea lor au făcut posibilă 
sonalităţi ale culturii române 

1870 - 2003”, 2004, 312 
o la 471 de pagini... 

LA   CONAC 
de Ion Luca Caragiale 

Bibl. Elena OLARIU – Răducăneni, jud. Iaşi 

um în volumul Nuvele, la 
Editura HERRA, 2004, alături de alte nuvele : « O făclie de 

», « Păcat », « La hanul lui 
etc. Acţiunea  se petrece în  Sălcuţa, la conacul 

jumătatea drumului dintre Poeniţa » şi satul mai sus 
; un tânăr, a doua zi de Sfântul Gheorghe, traversînd 

pădurea frumos înverzită, îşi lasă calul să meargă la pas, 
frumuseţea mestecenilor a căror floare 

strălucea în bîăaia soarelui ca şi de  trilul păsărilor ce se 
l mâna nici o grabă, furat de 

peisajul din faţa ochilor îşi zise că  va rămâne peste nopte  la 
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conac, să-şi odihnească şi hrănească calul, a doua zi urmând a
şi continua drumul. 
           Se pare că pădurea aceea era bântuită de fantasmagorii că 
nici una, nici alta, în cale-i apăru alt călăreţ deosebit ca fire şi 
caracter şi, cu toate că-i umplea singurătatea tînărului, acesta 
avea ceva ce-l îngrijora oarecum : un roşcovan grăsuliu, cu faţa 
vioaie ; cârn şi pistrui(…), oarecum plăut ca înfăţişare
că era saşiu şi când te uitai în ohii lui te apuca un fel de 
ameţală… Gândind că este vreun flăcău  din sat, se bucură
avea cu cine schimba o vorbă. Numai că în drumul lor le apăru 
biserica din sat în faţa căreia drumeţul nostru se descoperi, 
făcându-şi cruce de trei ori ;  călereţul apărut de niciunde 
dispăru din preajma-i. Aceasta-i dădu puţin de gîndit. 
         Cum până la conac nu mai avea de străbătut multă cale, 
nările îi fură ademenite de mirosul frigăruilor,
lăutarilor(…),larma  copotelor de la gâtul vacilor, întreaga 
forfoteală a lumii prezentă acolo. 

După ce-şi ostoi foamea şi oarecum înfierbântat de 
abureala rachiului luat pahar la pahar, în faţa ochilor iarăşi îi 
apare călăreţul, sub formă de negustor, care-l îmbie să  guste 
dintr-un şip de rachiu scos dintr-o geantă. Înfierbântat dar şi 
îndemnat de negustor, căruia printre altele îi spusese pentru care 
motiv venise la Conac, să plătească boierului banii pe 
arendă pentru sfoara de moşie din Poeniţa;  pri
unei codane voinică şi frumoasă, ajunge,  alături de saşiu,
o odaie, unde  la o masă negustorii îşi  pierdeu banii la jocurile 
de noroc… 

Cu mintea înceţoşată, îşi zise :  boierul mai poate 
aştepta şi intră în joc. Numai că pierdu atât ba
favorurile oacheşei, adormind  pe prispă afară, ca un nimenea. 

Buimăcit de somn, fu trezit de unchiul său, 
Dinică, frate bun cu taica flăcăului nostru. Din discuţiile nu 
prea lungi ale acestora, bătrânul pricepu ce se întâmplase peste 
noapte la  Conac şi peripeţiile prin care trecuse ispitit fiind de 
saşiu : pierduse la cărţi toată arenda, două inele şi ceasul.
dacă nu ar fi mers la culcare, băut pste  măsură fiind, 
şi calul şi şaua. Toate acestea i le spuse  Neica Dinică,
jucase şi el alături de ceilalţi orzari. 

Trezindu-se la realitate şi conştientizând ce ispravă 
făcuse, flăcăul nostru îşi luă mâinile în cap :  nu avea nici cu ce 
plăti seara petrecută la conac. De niciunde, iarăşi îi apăru în faţa 
ochilor saşiul  care-l îndemnă să scoată uşa din ţâţâni (…) s
descuie pe dinăuntru şi s-o taie frumuşel. Aşa ar scăpa 
curată, timp în care cu o basma roşie trecea pe la nasul  
fiecăruia. Trăgând pe nas, aceştia  adorm buştean.
basmaua  flăcăului. 

Ştergându-se de sudoare, flăcăul simte mirosul 
cloroformului şi trezit la realitate, îşi face cruce 
straşnic de râs : în întunericul din juru-i dispăruse 
ochiul lui luminos   şi moleşit de băutură şi cloroform,
prăbuşeşte pe prispă. 

A doua zi, când soarele strălucea pe cer, băiatul nostru 
este trezit din somn şi buimăceală de chiar Neica Dinică
ascultă cu atenţie toată tărăşania prin care trecuse
şi arenda, adică  cincizeci de galbeni  ca şi  cinstea de a mai 
merge la boier. Întrebat cine-l îndmnase la atare lucru, sincer, 
spuse : dracul m-a pus ! Firesc de altfel. Ispitele sunt la tot 
pasul. Lupta cu tine însuţi este mare şi deciziile corecte sunt  
greu de luat în anumite împrejurări. 
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şi odihnească şi hrănească calul, a doua zi urmând a-

ă de fantasmagorii că 
i apăru alt călăreţ deosebit ca fire şi 

i umplea singurătatea tînărului, acesta 
un roşcovan grăsuliu, cu faţa 
m plăut ca înfăţişare ;  numai 

saşiu şi când te uitai în ohii lui te apuca un fel de 
Gândind că este vreun flăcău  din sat, se bucură : 

avea cu cine schimba o vorbă. Numai că în drumul lor le apăru 
ostru se descoperi, 

;  călereţul apărut de niciunde 
i dădu puţin de gîndit.  

Cum până la conac nu mai avea de străbătut multă cale, 
nările îi fură ademenite de mirosul frigăruilor, cântecul 
lăutarilor(…),larma  copotelor de la gâtul vacilor, întreaga 

şi ostoi foamea şi oarecum înfierbântat de 
, în faţa ochilor iarăşi îi 

l îmbie să  guste 
Înfierbântat dar şi 

îndemnat de negustor, căruia printre altele îi spusese pentru care 
la Conac, să plătească boierului banii pe 

prins în mrejele 
alături de saşiu, într-

la o masă negustorii îşi  pierdeu banii la jocurile 

boierul mai poate 
şi intră în joc. Numai că pierdu atât banii cît şi 

favorurile oacheşei, adormind  pe prispă afară, ca un nimenea.  
Buimăcit de somn, fu trezit de unchiul său, Neica 

Din discuţiile nu 
prea lungi ale acestora, bătrânul pricepu ce se întâmplase peste 

pte la  Conac şi peripeţiile prin care trecuse ispitit fiind de 
toată arenda, două inele şi ceasul. Iar 

dacă nu ar fi mers la culcare, băut pste  măsură fiind,  s-ar fi dus 
Neica Dinică, care 

se la realitate şi conştientizând ce ispravă 
nu avea nici cu ce 

seara petrecută la conac. De niciunde, iarăşi îi apăru în faţa 
să scoată uşa din ţâţâni (…) s-o 

. Aşa ar scăpa   basma 
curată, timp în care cu o basma roşie trecea pe la nasul  

Trăgând pe nas, aceştia  adorm buştean.  Apoi îi dă 

se de sudoare, flăcăul simte mirosul 
 ; aude un hohot 

i dispăruse saşiul cu 
şi moleşit de băutură şi cloroform, se 

A doua zi, când soarele strălucea pe cer, băiatul nostru 
este trezit din somn şi buimăceală de chiar Neica Dinică : îi 
ascultă cu atenţie toată tărăşania prin care trecuse : pierduse tot : 

ca şi  cinstea de a mai 
l îndmnase la atare lucru, sincer, 

Firesc de altfel. Ispitele sunt la tot 
pasul. Lupta cu tine însuţi este mare şi deciziile corecte sunt  

Povestirea ia o întorsătură neaşteptată
banii şi-i vâră adânc în sân, flăcăul, după ce primeşte
părinteşte, două palme straşnice de la Neica Dinică, află că de 
fapt se încumetase să joace cărţi cu bătrînii,
viaţă aşadar. 

Dacă la început gândul ne duce la 
bântuită de stafii şi diavol, iată  povestirea caragialiană ne duce 
cu gândul la « Povestea lui Harap Alb
« Prâslea cel  voinic şi merele de aur 
trei fii ai împăratului sunt puşi la încercare de însuşi tatăl lor
mergând să păzească pomul cu merele de aur, la o răscruce de 
drumuri, de sub un pod iese ursul pentru a le verifica vitejia. 
Este ca un semn de bărbăţie şi maturitate a celor trei, din ei 
reuşind doar ultimul… 

La Harap Alb,  descoperim inocenţa acestuia şi 
ascultarea de a nu se încrede în oameni, aşa cum îl povăţuise 
tatăl său : să nu se încreadă în omul spân sau cu barbă roşie, 
considerîndu-se a fi oameni însemnaţi. Răi, adică.

Schiţa se termină cu bine, ca în toate întâ
altfel : flăcăul  pleacă degrabă spre boier(…), jură că nu va mai 
juca(…) şi-l roagă pe Neica Dinică, să
spună taichii, că mă omoară… 

Şi sfatul acestuia din urmă : ia seama, că te ia dracul, 
dacă te mai iei după el, nătărăule ! Ajuns la curtea boierului, îşi 
dă daroriile şi se întoarce acasă, spre asfinţit,
se îndărăt cu stăruinţă caldă la păduriştea de mesteacăni
unde păsările te  aşteaptă să le asculţi în tăcere trilul.

O lecţie de viaţă, aşadar, din  care noi, toţi, putem 
învăţa că nu trebuie să avem încredere în oarecine ne iese în 
cale, întâmplări inerente de altfel, ce ne maturizează, urmând a 
veghea continuu apoi asupra nouă înşine…
 

,,Poeme pentru mai târziu” de 
Llelu Nicolae Vălăreanu (Sâr

Referinţe critice
 

Lucia  Valentina STANCIU
 
                  Volumul ,, Poeme pentru mai târziu”, al poetului 
Llelu Nicolae Vălăreanu (Sârbu) este precum un testament lăsat 
clipei prezente de către efemerul lăsător de semne.
                  Testamentul se scrie singur pornind de la un 
plannemărginit, aflat undeva sus, deasupra poetului, dincolo de 
el, dincolo de noi ,,[...] El se ridică prin fiecare/ cuvântul 
Zidului ca prin gând/ prin suflet, până Domnul îl vede” . Planul 
larg, propus de Llelu Nicolae Vălăreanu (Sârbu), coboară şi se 
restrânge, făcându-ne să vizualizăm altitudini periculoase, 
colţuroase, de munte şi alunecând apoi abrupt, rămănând pentru 
vecie. 
                 Poemul,, Aşteptare” debutează extrem de vizual, 
amestecde alb şi roşu, puritate şi suferinţă a gândurilor poetului, 
rupte şi readunate, într-o încercare nesfârşită de a lupta cu 
propria frică de a nu se pierde pe sine, de a nu
sa ,,Era timpul când se încopciau gândurile/pe albul zăpezii într
o rană deschisă, /lupii urlau în faţa gerului teama/ şi o fluiera 
crivăţul alungat din munţi/la ferestrele tale înflorite de 
gheaţă.’’Poemul schimbă ritmul existent al celorlalte poeme de 
până la el, ritm alertce te poartă într-
viteză descendentă, până la simţirea elementelor 

literaturliteraturliteraturliteratură 
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neaşteptată : după ce numără 
flăcăul, după ce primeşte 

straşnice de la Neica Dinică, află că de 
să joace cărţi cu bătrînii, cu cei trecuţi prin 

duce la  pădurea fermecată, 
, iată  povestirea caragialiană ne duce 

Povestea lui Harap Alb » de Ion Creangă sau 
 » de Petre Ispirescu. : cei 

la încercare de însuşi tatăl lor : 
mergând să păzească pomul cu merele de aur, la o răscruce de 
drumuri, de sub un pod iese ursul pentru a le verifica vitejia. 
Este ca un semn de bărbăţie şi maturitate a celor trei, din ei 

lb,  descoperim inocenţa acestuia şi 
ascultarea de a nu se încrede în oameni, aşa cum îl povăţuise 

: să nu se încreadă în omul spân sau cu barbă roşie, 
se a fi oameni însemnaţi. Răi, adică. 

Schiţa se termină cu bine, ca în toate întâmplările de 
pleacă degrabă spre boier(…), jură că nu va mai 

l roagă pe Neica Dinică, să-şi facă pomană să nu-i 

ia seama, că te ia dracul, 
Ajuns la curtea boierului, îşi 

dă daroriile şi se întoarce acasă, spre asfinţit, soarele, uitându-
se îndărăt cu stăruinţă caldă la păduriştea de mesteacăni, acolo 
unde păsările te  aşteaptă să le asculţi în tăcere trilul. 

din  care noi, toţi, putem 
învăţa că nu trebuie să avem încredere în oarecine ne iese în 
cale, întâmplări inerente de altfel, ce ne maturizează, urmând a 
veghea continuu apoi asupra nouă înşine… 

,,Poeme pentru mai târziu” de  
Llelu Nicolae Vălăreanu (Sârbu)  

Referinţe critice 

Lucia  Valentina STANCIU - Bucureşti 

Volumul ,, Poeme pentru mai târziu”, al poetului 
Llelu Nicolae Vălăreanu (Sârbu) este precum un testament lăsat 
clipei prezente de către efemerul lăsător de semne. 

Testamentul se scrie singur pornind de la un 
plannemărginit, aflat undeva sus, deasupra poetului, dincolo de 
el, dincolo de noi ,,[...] El se ridică prin fiecare/ cuvântul 
Zidului ca prin gând/ prin suflet, până Domnul îl vede” . Planul 

de Llelu Nicolae Vălăreanu (Sârbu), coboară şi se 
ne să vizualizăm altitudini periculoase, 

colţuroase, de munte şi alunecând apoi abrupt, rămănând pentru 

Poemul,, Aşteptare” debutează extrem de vizual, 
lb şi roşu, puritate şi suferinţă a gândurilor poetului, 

o încercare nesfârşită de a lupta cu 
propria frică de a nu se pierde pe sine, de a nu-şi pierde iubirea 
sa ,,Era timpul când se încopciau gândurile/pe albul zăpezii într-

nă deschisă, /lupii urlau în faţa gerului teama/ şi o fluiera 
crivăţul alungat din munţi/la ferestrele tale înflorite de 
gheaţă.’’Poemul schimbă ritmul existent al celorlalte poeme de 

-o călătorie uimitoare, cu 
descendentă, până la simţirea elementelor 
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primordiale.,,Schelete mă zgârie pe auz”/ [...] care îi produc 
angoase până la forţarea limitei de suportabilitatea poetului,[...] 
,, pietrele au migrene şi crapă de durere/ nu mai pot suporta 
consistenţa mişcării’’[...] ,,Noi aşteptăm să vină lumina/ cu 
trenul de dimineaţă/ şi întârzie. 
                Toate acumulările de simţiri de până acum ale 
poetului se strâng ca un act testamentar virtual şi se opresc în 
trupul iubitei, singura capabilă să-l păstreze şi du
va distruge. Se opreşte asupra eişi rămâne acolo, purtând un 
dialog cu iubita frumoasă şi mută care îl ascultă şi îi simte 
fiecare simşire, cei doi, poet şi muză,, aşezaţi faţă în faţă, zoriţi 
de timp dar aspaţiali, aflaţi în aşteptare înainte ca poetul să
primească verdictul din partea morţii. Poetul asupra căruia 
planează moartea viitoare şi viaţa trecută pune pe masă cărţile, 
dezvăluindu-şi defectele şi dezbrăcându-se de sine, într
încercare de a primi iertare de la iubire, căruia i
pe care a înşelat-o, pentru ca ea să rămână intactă, [...],,Urcăm 
cu fiecare zi în legendă/ Ne pierdem în aluviunile faptelor 
depuse/ La marginea vieţii ca un râu secat/Aproape văd cum 
peste ani un crainic/ Şi noi rămânem cum am fos
clopotul fără sunetal deşertăciunii.’’,,Urcăm în legendă“   
                    Cuvântul poetului este ispitit de fiecare dată de 
diavol,ca un eternsupraveghetor al nemântuirii poetuluişi ca şi 
Faust îşi caută regăsirea în muză, femeia dată prin care s
putea mântui. ,,Acum totu-i altfel/ Mă pornesc să mă acopăr cu 
câteva rânduri de poezie/ Şi nu mai vreau decât femei./ Să mă 
alunge dintr-un pat în altul, /Să mă biciuiască legat de umbra 
lor/ Şi să mă speteascăla munca de jos./Apoi să mă 
rostogolească într-un cearceaf/ Şi să mă arunce în uitare/ Pentru 
că vor altceva/ Şi nu sunt pregătit să îndur mai mult.”       
                  Mă împac cu gândul că-n poşetele lor/ Sunt şi banii 
mei câştigaţi greu/ M-dimineaţa, una mă scoală/ Mă strope
cu apă şi+mi arată fesele tatuate/ Lasă uşa deschisăşi pleacă.De 
auzul meu se sprijină un pat care scârţâie,/ Or fi vecinii de 
deasupra care lucrează. Mă prefacîn căutare de pat/ Şi orbit de 
soarele care intră buzna pe fereastră/ Alunec peste una 
dezbrăcată de taină/ Şi mă întreb; Unde sunt? Unde am 
nimerit?” 
                  Alternarea lui Vălăreanu este interesantă prin 
alternarea planurilor, prin trecerea de la Dumnezeu însuşi, la 
viaţă , iubire, vis, moarte, Diavol, ca un fabricant de păpuşi, 
care mânuieşte cititorul de poezie, îndepărtându-
l de toate povârnişurile şi ascuţimile sufletului său, după bunul 
său plac, în final rămănând doar el , ca singurul contemplator al 
propriei lumi de el distrusă. ,,Într-un gând de cais/ Înflorit î
vii,/ Într-o clipă/ Cuprins de incertitudini,/ Ascund adânc 
Visele/ Golite de conţinut/ În amforele sparte/Ale uitării,/ Din 
mijlocul cuvintelor/ Vândute,/ Pentru nimica toată,/ Poeţilor. 
Preţul cuvintelor/ Fluctează / Pe corzile unei viori./ Învelişu
sunetelor/Acoperă dorul,/ Cu înseninările sufletului.”
              Întregul testament predă viaţa, începând cu copilărias 
în mâna cu care  [...] ,,Moartea a prins aripi zgribulite de corb/ 
şi-şi aşteaptă sorocul pe pământ./ Învăţăm cu toţii s
tăcere/ mâinile ei se aşează pe inimă/ şi-i fură misterul/ 
Deasupra,/ cerul deschide uşi în pereţi,/ sufletul nu moare 
niciodată/ se duce singur/ nu-şi poartă crucea/ o zidim noi, în 
timp moare şi ea.’’ Întorcâ\ndu-se la masa de joc, unde cărţile 
au rămas aruncate pe masă, ţigara e transformată
lunga tânguire de sălcii îşi reia locul crud în aşteptare deschide 
ochii şi priveşte la muza căreia îi încredinţează testamentul gol, 
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primordiale.,,Schelete mă zgârie pe auz”/ [...] care îi produc 
angoase până la forţarea limitei de suportabilitatea poetului,[...] 
,, pietrele au migrene şi crapă de durere/ nu mai pot suporta 

’’[...] ,,Noi aşteptăm să vină lumina/ cu 

Toate acumulările de simţiri de până acum ale 
poetului se strâng ca un act testamentar virtual şi se opresc în 

l păstreze şi după ce timpul îl 
va distruge. Se opreşte asupra eişi rămâne acolo, purtând un 
dialog cu iubita frumoasă şi mută care îl ascultă şi îi simte 
fiecare simşire, cei doi, poet şi muză,, aşezaţi faţă în faţă, zoriţi 

nte ca poetul să-şi 
primească verdictul din partea morţii. Poetul asupra căruia 
planează moartea viitoare şi viaţa trecută pune pe masă cărţile, 

se de sine, într-o ultimă 
ruia i-a fost fidel dar 

o, pentru ca ea să rămână intactă, [...],,Urcăm 
cu fiecare zi în legendă/ Ne pierdem în aluviunile faptelor 
depuse/ La marginea vieţii ca un râu secat/Aproape văd cum 
peste ani un crainic/ Şi noi rămânem cum am fost, închişi/ Sub 
clopotul fără sunetal deşertăciunii.’’,,Urcăm în legendă“    

Cuvântul poetului este ispitit de fiecare dată de 
diavol,ca un eternsupraveghetor al nemântuirii poetuluişi ca şi 

ă prin care s-ar 
i altfel/ Mă pornesc să mă acopăr cu 

câteva rânduri de poezie/ Şi nu mai vreau decât femei./ Să mă 
un pat în altul, /Să mă biciuiască legat de umbra 

lor/ Şi să mă speteascăla munca de jos./Apoi să mă 
un cearceaf/ Şi să mă arunce în uitare/ Pentru 

că vor altceva/ Şi nu sunt pregătit să îndur mai mult.”        
n poşetele lor/ Sunt şi banii 

dimineaţa, una mă scoală/ Mă stropeşte 
cu apă şi+mi arată fesele tatuate/ Lasă uşa deschisăşi pleacă.De 
auzul meu se sprijină un pat care scârţâie,/ Or fi vecinii de 
deasupra care lucrează. Mă prefacîn căutare de pat/ Şi orbit de 
soarele care intră buzna pe fereastră/ Alunec peste una 

ăcată de taină/ Şi mă întreb; Unde sunt? Unde am 

Alternarea lui Vălăreanu este interesantă prin 
alternarea planurilor, prin trecerea de la Dumnezeu însuşi, la 
viaţă , iubire, vis, moarte, Diavol, ca un fabricant de păpuşi, 

-l şi apropiindu-
l de toate povârnişurile şi ascuţimile sufletului său, după bunul 
său plac, în final rămănând doar el , ca singurul contemplator al 

un gând de cais/ Înflorit între 
o clipă/ Cuprins de incertitudini,/ Ascund adânc 

Visele/ Golite de conţinut/ În amforele sparte/Ale uitării,/ Din 
mijlocul cuvintelor/ Vândute,/ Pentru nimica toată,/ Poeţilor. 
Preţul cuvintelor/ Fluctează / Pe corzile unei viori./ Învelişul 
sunetelor/Acoperă dorul,/ Cu înseninările sufletului.” 

Întregul testament predă viaţa, începând cu copilărias 
în mâna cu care  [...] ,,Moartea a prins aripi zgribulite de corb/ 

şi aşteaptă sorocul pe pământ./ Învăţăm cu toţii s-o primim în 
i fură misterul/ 

Deasupra,/ cerul deschide uşi în pereţi,/ sufletul nu moare 
şi poartă crucea/ o zidim noi, în 
se la masa de joc, unde cărţile 

as aruncate pe masă, ţigara e transformată-n scrum,, 
lunga tânguire de sălcii îşi reia locul crud în aşteptare deschide 
ochii şi priveşte la muza căreia îi încredinţează testamentul gol, 

sufletul său, făcându-i o finală declaraţie de dragoste, înainte de 
a se stinge în ,,Rugul arde în flăcări”, ,,Când totul e o cădere în 
haos/ Şi se instalează-n obiecte tăcere şi teamă/ Femeile se 
contopesc în imagini neclare/ Doar tu, cu un nepământean 
surâs/ Şi aerul prins în mersul săltat/ Laşi lumina să verse 
lacrimi de ceară pe covor. Mângâierea ţi se prelinge pe braţul 
alb/ Timpul stă să se rupă-n ochii umezi/ Şi clipele de nelinişte 
îmi sfşie teama/ Peste care trece venind pe drum. Ca un răsfăţ al 
neîmplinirilor trecute/Rugul arde în flăcări/ Şi mă tem de 
cenuşă.”  

  

Gheorghiţă Vintilă şi Gaby. Femeile 
frumoase. Cariera lui Gheorghiţă. Tatăl 

său. Concerte simfonice la Huşi

Din Oameni fără importanţă, 
Pivniceru – îngrijit şi apărut cu concursul lui Ion N. Oprea

Gheorghiţă purta poreclă ţigănească dat
sale. Înalt şi de o constituţie robustă, avea o faţă rotofee, nas şi 
bărbie proeminente, doi ochi mari, pe scurt, trăsături perfect 
corespunzătoare originii. Nu era urît, dar nici nu poseda 
trăsăturile  exemplarelor în stare să justifice, da
măcar curiozităţi erotice unei fete ca Gabriela. 

Şi totuşi Gaby avea o înclinaţie vădită pentru el, spre 
marea mea ciudă şi nedumerire. Ce o fi atras
originea lui umilă – taică-său era lăutar viorist 
constituia  încă o barieră socială, să o fi incitat ca toate lucrurile 
prohibite? Sau poate inferioritatea lui socială să
sentiment de siguranţă în amiciţia lor. Spun asta pentru că  
plimbarea lor din seara aceea nu era o plimbare întâmplătoa
ci ceva frecvent, care se petrecea de câteva luni bune.

Şi totuşi nu cred că era o înclinaţie anormală din partea 
ei, căci de atunci am întâlnit adesea acest fenomen, 
manifestându-se mai ales la femeile frumoase. De câte ori nu 
vezi femei splendide, cuplate cu fel de fel de parteneri bizari. E 
un neadevăr când se spune că femeile frumoase îşi aleg 
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i o finală declaraţie de dragoste, înainte de 
se stinge în ,,Rugul arde în flăcări”, ,,Când totul e o cădere în 

n obiecte tăcere şi teamă/ Femeile se 
contopesc în imagini neclare/ Doar tu, cu un nepământean 
surâs/ Şi aerul prins în mersul săltat/ Laşi lumina să verse 

ceară pe covor. Mângâierea ţi se prelinge pe braţul 
n ochii umezi/ Şi clipele de nelinişte 

îmi sfşie teama/ Peste care trece venind pe drum. Ca un răsfăţ al 
neîmplinirilor trecute/Rugul arde în flăcări/ Şi mă tem de 

Gheorghiţă Vintilă şi Gaby. Femeile 
frumoase. Cariera lui Gheorghiţă. Tatăl 

său. Concerte simfonice la Huşi 

Oameni fără importanţă, volumul IV, Romică 
îngrijit şi apărut cu concursul lui Ion N. Oprea 

Gheorghiţă purta poreclă ţigănească datorată originii 
sale. Înalt şi de o constituţie robustă, avea o faţă rotofee, nas şi 
bărbie proeminente, doi ochi mari, pe scurt, trăsături perfect 
corespunzătoare originii. Nu era urît, dar nici nu poseda 
trăsăturile  exemplarelor în stare să justifice, dacă nu dragostea, 
măcar curiozităţi erotice unei fete ca Gabriela.  

 

Şi totuşi Gaby avea o înclinaţie vădită pentru el, spre 
marea mea ciudă şi nedumerire. Ce o fi atras-o? Oarece? Poate  

său era lăutar viorist - ,  care pe atunci 
constituia  încă o barieră socială, să o fi incitat ca toate lucrurile 
prohibite? Sau poate inferioritatea lui socială să-i fi dat un 
sentiment de siguranţă în amiciţia lor. Spun asta pentru că  
plimbarea lor din seara aceea nu era o plimbare întâmplătoare, 
ci ceva frecvent, care se petrecea de câteva luni bune. 

Şi totuşi nu cred că era o înclinaţie anormală din partea 
ei, căci de atunci am întâlnit adesea acest fenomen, 

se mai ales la femeile frumoase. De câte ori nu 
plate cu fel de fel de parteneri bizari. E 

un neadevăr când se spune că femeile frumoase îşi aleg 
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parteneri  urîţi, pentru ca prin contrast, să apară  mai 
încântătoare. Asta ar putea doar să satisfacă vanitatea de o clipă 
a unei femei, nu să suporte aşa ceva toată viaţa. Nu! Explicaţia e 
mai ascunsă şi ţine de domeniul instinctului de conservare. 

O femeie  frumoasă posedă odată cu  frumuseţea 
inegală măsură vanitate şi orgoliu. Ştie din instinct că un băbat 
chipeş e versatil şi irtual râvnit de toate semenele ei dotate 
fiziceşte. Şi aşa ea vede în ele rivale  posibile, dar compania 
unui bărbat încântător îi măreşte şi mai mult neliniştea. Atunci, 
oare nu-i mai bine să-şi ia drept partener, un individ urâţel, dar 
despre care e sigură că vede în ea o adevărată divinitate picată 
din cer, căreia i-ar rămâne credincios toată viaţa şi n-ar 
dezamăgi-o pentru nimic în lume? De câte  ori n-am fost şi eu 
victima acestei mentalităţi stupide! Ba o dată, i-am şi spus-o 
verde în faţă unei colege de serviciu, supranumită pe drept 
cuvânt Lollobrigida şi care ar fi putut constitui un frumos trofeu 
în palmares. „Ascultă Lollobrigida! Ştii cum procedaţi cu 
bărbaţii, voi astea frumoasele? Ca şi cu merele!” 

- Cum aşa? 

 - Iaca bine! Voi când vedeţi un măr frumos şi dulce, 
vă temeţi atât de mult să nu vă fie viermănos, încât preferaţi să 
roadeţi mere pădureţe toată viaţa! 

Aşa şi cu Gaby. A rămas consecventă principiului. 
Dacă Gheorghiţă a fost o idilă pasageră, la puţin timp după 
aceea, era prietenă la toartă cu  Milică Zelicovici, demonstrând 
că n-a renunţat în ruptul capului la prototipul idealului ei 
masculin. Milică era fiul unui negustor evreu ce ţinea o 
dugheană peste drum de casa noastră, în care n-am văzut intrând 
un muşteriu mai niciodată. Faţă de namila de Gheorghiţă, 
Milică părea un pirpiriu, iar mutra de un blond  spălăcit îl făcea 
să fie un tip anost. Ceea ce compensa însă covârşitor sărăcia 
calităţilor fizice era inteligenţa lui deosebită. În toţi anii cât i s-a 
îngăduit frecvenţa la cursurile  liceale, a obţinut  premiul 
maxim. 

Dar să mai revenim la amicul Gheorghiţă. La câţiva 
ani după aceea, a plecat la studii în U.R.S.S., desăvârşindu-şi 
aptitudinile şi studiile la Conservatorul din Leningrad, pe care l-
a şi absolvit. Întors în ţară, a devenit dirijor la Filarmonica din 
Iaşi şi un timp chiar directorul acestei instituţii. Cu ocazia 
deplasărilor mele de serviciu l-am întâlnit de câteva ori prin 
Iaşi. De vreo două ori am fost şi la el la Filarmonică. 

De fiecare dată m-a primit cu multă afecţiune, 
manifestându-şi bucuria că întâlneşte un vechi camarad de liceu. 
Am asistat şi ca invitat de onoare la două din  concertele lui. 
Prima oară era pe când concertele Filarmonicii se ţineau în sala 
de festivităţi a fostului institut de fete Notre Dame de Sion, din 
spatele Teatrului Naţional. Se cânta  Requiemul de  Verdi. Ca 

solişti erau Margareta Şindilaru, sora lui Gheorghiţă, solistă a 
Operei din Bucureşti, soprană foarte talentată, Viorica  Cortez-
Guguianu, mezzosoprană, ieşeancă de baştină şi mândria 
târgului. Avea un fizic încântător şi o voce pe acceeaşi măsură, 
încât la câţiva ani a plecat într-un turneu în Occident, pentru a 
nu se mai întoarce. Ceilalţi au fost tenorul Valentin  Teodorian 
şi basul Nicolae Florei, despre care nu e cazul să mai vorbesc. 

Concertul a fost foarte impresionant. Sala  era mică iar 
orchestra şi scena umpleau mai bine de un sfert dn volumul ei. 
Eu, care mă instalasem în primele rânduri, mă simţeam aproape 
în centrul acelei surse emiţătoare de sunete şi armonii. Mai ales 
când timpanele au atacat primele măsuri din  „Dies irae”, au 
găsit rezonanţă nu numai în urechi, dar chiar în stomac. Pentru 
o clipă, am simţit efectul încercat pe când eram copil şi defilam 
la parada de la Dric, la ziua de  8 iunie. Atunci când am ajuns în 
dreptul tobei mari care stimula cadenţa cu bătăi puternice, am 
simţit cum îmi zvâcnea stomacul la fiecare bătaie a tobei. 

La concert, în spatele meu cu un rând, era şi tatăl  lui 
Gheorghiţă, bătrânul lăutar cu care am luat lecţii de vioară 
vreun an-doi, după metoda lui Robert  Klenk. Chiar începuseră 
să mi se dezlege binişor degetele şi cred că aş fi ajuns să 
stăpânesc bine instrumentul, dacă precipitarea evenimentelor 
din 1944, urmate de plecarea în refugiu, n-ar fi pus capăt 
strădaniilor mele.  

Nu mai ştiu prin ce împrejurare, ajunsese în custodia 
noastră o vioară măsura jumătate, rămasă de la moş Petru 
Ghenghea, de la strămutarea lor din Huşi. Stătea părăsită într-un 
cui de la cămara transformată în sală de baie. Până într-o zi, 
când tata l-a adus pe bătrânul Vintilă şi m-a încredinţat 
împreună cu instrumentul în mâinile lui. De  atunci, am început 
să-l văd cu alţi ochi. Nu  mai era  lăutarul care cânta la”Fritz” 
sau la „Negrea” cu ceilalţi confraţi ai lui, ci devenise deodată, 
prin noua  lui calitate de preceptor, „do-n Vintilă”.   

Ajuns aici, nu pot  să nu-mi aduc aminte cu plăcere, 
dar şi cu regret pentru cele duse pentru totdeauna, de după-
amiezile petrecute alături de Vintilă, acele după-amieze ale 
copilăriei ce se scurgeau încet, ca mierea, acolo în bucătăria 
transformată în sală de studiu. Ţineam stângaci şi vioara şi 
arcuşul, dar Vintilă mă încuraja cu vorbe blânde, în vreme ce, 
cu degetele lui, făcute parcă pentru altă meserie decât pentru cea 
de violonist, îmi punea degetul arătător imediat lângă prag pe 
coarda „mi”, pentru a-l scoate pe „fa”. 

Ţiuituri prelungi, tremurate şi nesigure ieşiau din cutia 
de rezonanţă a viorii ţinute cu îndârjire  sub bărbie. Mă treceau 
sudorile, nu atât din cauza eforturilor, cât mai ales gândindu-mă 
ce distanţă imensă separă aceste timide începuturi de 
performanţele dorite. 
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Cel de al doilea concert, la care am participat, tot ca 
oaspete de onoare, a avut loc în toamna anului 1979.  Venisem 
la Iaşi împreună cu Maruca, să prăznuim cu foştii colegi 
împlinirea a 30 de ani de la absolvirea facultăţii. În timpul  celor 
câteva zile cât a durat programul oganizat cu această ocazie de 
colegii ieşeni, am intrat şi la Filarmonică, instalată tot în acea 
clădire, vizitată de mine cu câţiva ani în urmă. Aici, Gheorghiţă 
tocmai repeta cu orchestra Variaţiunile de  Mozart pe o temă de 
Hăndel. Ne-a primit pe amândoi cu aceeaşi jovialitate din 
totdeauna şi ne-a invitat să-l onorăm cu prezenţa la concertul 
pentru care se pregătea şi care a avut loc de astă dată în sala 
Teatrului  Naţional. 

Şi pentru a nu încheia cu Gheorghiţă, vreau să 
amintesc aici câteva episoade din activitatea lui muzicală, legate 
direct de urbea noastră de baştină. Încă de prin ultimii ani ai 
războiului şi încă alţi câţiva după terminarea lui, atâta timp cât 
datinile religioase mai erau preţuite cum se cuvine, noi elevii 
mai mari sau tineri studenţi obişnuiam să organizăm coruri cu 
colinde în vacanţele de Crăciun. Bineînţeles că organizatorul  şi 
dirijorul corului nu era altul decât Gheorghiţă Vintilă. Câte o 
săptămână întreagă ne adunam seară de seară într-o sală de 
clasă oarecare, de preferinţă la Gimnaziul comercial din spatele  
cinematografului. Aici repetam frumoasele colinde „O, ce veste 
minunată!”, „Bună, bună seara la Moş Ajun”  şi multe altele ce 
se îmbinau atât de armonios cu clinchetele iernii. 

Cum se lăsa noaptea de Ajun, toată  formaţia corală în 
frunte cu Gheorghiţă o porneam cu colindul. Trebuie să spun că 
la noi, în Moldova, spre  deosebire de alte părţi ale ţării, 
colindele de Crăciun începeau din seara zilei de 24 decembrie. 

Colinda inaugurală avea loc la Palatul Episcopal, unde 
ne întâmpina însuşi vlădica Grigore Leu în vestibulul larg al 
clădirii cu frumoasa scară interioară de la mijloc şi luminată 
festiv ca pentru marea sărbătoare ce ne aşteptă pe toţi. După ce 
terminam programul colindelor, străduindu-ne să scoatem 
maximum de efect posibil, Preasfinţitul  ne dădea întotdeuna 
500 de lei, sumă ce întrecea de departe pe cele cu care eram 
onoraţi pe la casele celorlalte notabilităţi ale oraşului sau ale 
altor cinstiţi gospodari. Deh! Sfântul părinte ne considera ca pe 
nişte oameni în toată firea şi nu ca pe nişte tineri ce de abia 
părăsisem copilăria.  Avea grijă ca la despărţire să ne trateze cu 
felii de cozonac proaspăt şi cu un pahar de vin bun, din cel 
pentru cuminecătură, recoltat chiar din viile  Episcopiei din 
spatele Bisericii Domneşti. Cu o scurtă  alocuţiune plină de 
învăţăminte creştineşti, încheia glumeţ să nu ne codim în faţa 
tradiţiei, zicând că „Deh! De ce are omul patru pereţi?”. 

Tata făcea haz când îi povesteam despre obişnuita 
formulă a vlădicii, spunându-mi: „Şi voi de ce nu-i răspundeaţi: 
numai că pereţii nu-s a sfinţiei tale!”.     

De acolo, ne duceam la directorul liceului Cuza-Vodă, 
unde resursele vocale erau încă proaspete, căci paharele cu care 
ne dresesem glasurile erau încă puţine la număr. Pe urmă 
itinerarul planificat fiind pe sfârşite, ne opream pe la diferite 
case luminate, după inspiraţia de moment şi după cum se 
nimereau mai în drumul nostru, bineînţeles acordând prioritate 
celor cu fete mari. Pe măsură ce se tot înnopta,  slăbea şi  
autoritatea lui Gheorghiţă şi-şi făcea loc o voioşie peste măsură 
ce se traducea în colindele noastre cu fel de fel de stanţe 
improvizate pe moment. Târziu, când larma colindătorilor se 
potolea pe străzi, ne strângeam şi noi pe la casele noastre.  

Dar gestul cel mai frumos al lui Gheorghiţă faţă de 
oraşul lui natal a fost organizarea de prin anii 50 a unor concerte 
simfonice cu instrumentiştii amatori adunaţi din localitate, lucru 
nemaiauzit pe la noi până atunci. Proaspăt sosit de la 
Conservatorul din Leningrad şi abia începându-şi cariera 
dirijorală, era  animat de elanul tinereţii şi de dragostea faţă de 
cei de acasă, încât nu pregeta să vină câteodată la Huşi să 
pregătească şi să dirijeze  aceste concerte. 

Spectacolele aveau loc în sala cinematografului 
„Rodina”, fostul cinematograf al lui Capilovici, care luase 
această denumire rusească după „istoricul act” de la 23 august  
1944, prin care fusesem eliberaţi de un jug secular, despre care 
habar n-aveam. 

Dar noul suflu democratic făcuse posibil să se adune în 
formaţia simfonică a lui Gheorghiţă toate talentele autohtone, 
indiferent de categoria socială. Fiindcă intelectualii mai de soi 
nu cântau decât la anumite instrumente cu coarde, la pian sau 
cel mult la un  instrument de suflat precum flautul, pentru 
celelalte instrumente de fond ca alămuri, tobe, timpane, 
clarinete, contrabas, Gheorghiţă apela la neamurile de lăutari, 
fraţii Băluţă, Gică Măcinoi sau alţii, care nu se lăsau  de două 
ori rugaţi pentru a da tot concursul confratelui lor ajuns atât de 
sus. Ba unii din ei erau în stare şi de sacrificii mai mari. 

Odată,  la unul din aceste concerte, avocatul Olăreanu 
– tatăl lui Costache Olăreanu scriitorul – bun violonist, fusese 
solicitat  de Gheorghiţă să cânte în orchestră la contrabas. Cum 
Olăreanu contrabas nu avea, căci nici un amator nu se 
delectează cu un instument de coarde mai mare ca un violoncel, 
sarcina a căzut pe capul lui Gică Măcinoi din taraful lui Băluţă, 
să-i pună la dispoziţie instrumentul său. Gică s-a executat fără 
şovăire, rolul său mărginindu-se doar să ţină hangul dintr-o 
rablă de contrabas care nici strune ca lumea nu avea. În loc, 
pusese nişte cabluri roşii, rămase de la un telefon de campanie 
nemţesc. Cred că la acest instrument Gică nici n-avea nevoie de 
sacâz, ci folosise borş ca la buhaie. Săracul, avea o mutră în 
timpul concertului de parcă îndeplinea cine ştie ce treabă 
ruşinoasă. 
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Programul cuprindea de obicei uverturi sau alte piese 
simonice nu prea lungi, unele chiar cu pretenţii de originaliate. 
Difuzaseră  şi programe, frumos tipărite la una din tipografiile 
rămase în Huşi după război, dar cu nişte greşeli de culegere de 
ţi se ridica părul măciucă în cap. Câteva titluri sunau astfel: 
„Piesă de concert de N. Băluţă şi Intercalaţii. Solist: autorul” 
(de fapt, voia să spună: piesă de concert cu intercalaţii de 
Neculai Băluţă). Sau „Uvertura la Dichter und Bauer de Suppe” 
ieşise: „Uvertura la Dicter und Baur de Lupu”. Pe lângă multe 
litere sărite, zeţarul confundase pe S mare de pe ciornă cu L.

Dar asta n-avea nici o importanţă, căci tumutul 
succesului obţinut de Gheoghiţă îneca în valurile lui aceste mici 
pretexte pentru o critică răutăcioasă. 

Când poziţia lui în Filarmonica ieşeană s
bine, Gheorghiţă a început să vină în vizită la Huşi cu
orchestră, delectând publicul cu concerte de înaltă ţinută. Într
un an, nimerindu-mă la Huşi într-un scurt concediu, am asistat 
la un concert la care şi-a dat concursul Ştefan Ruha, de altfel 
bun prieten cu Gheorghiţă. El a interpretat atunci Con
pentru vioară în mi minor de Mendelssohn-Bartholdi.

Nu ştiu la cât s-o fi ridicat compensaţiile materiale 
pentru performanţele  înregistrate de orchestra Filarmonicii la 
Huşi, dar sigur este că ovaţiile entuziaste din sală şi
ecourile prin cramele cu ziduri mute de prin viile de primprejur 
şi nimeni n-a plecat fără damigenuţa plină ochi, astupată bine cu 
ciocan de păpuşoi şi frunze de papură. 

 

”Legenda ursuleţului braşovean”

 

Prof. dr. Cornelia Păun HEINZEL 

             Furtuna se dezlănţuise năvalnic, de parcă toate stihiile 
naturii se treziră deodată la viaţă, aici, în Cheile Râşnoavei.
Truchiurile copacilor erau contorsionate şi înclinate cu crengile 
până aproape de pământ. Vântul,ploaia rece şi rapidă sfâşiau 
trupurile fără apărare ale arborilor. 

           La marginea pădurii, în apropierea unui arbust stufos, 
Ursoaica Martina tocmai năştea. Durerile facerii se sincronizau 
parcă cu vijelia necruţătoare. Explozia de fulgere
tunete năucitoare parcă anunţa sfârşitul lumii, dar o nouă viaţă 
se înfiripa încetişor şi deodată apăru timid, căpşorul delicat şi 
simpatic al unui ursuleţ brun. Pe fruntea sa mititică
lucind o steluţă argintie. Ursula se bucură de puiul său special, 
intuind că va deveni Regele pădurilor braşovene
întristă în acelaşi timp. Se gândi că, datorită steluţei sale 
neobişnuite, va fi totdeauna o pradă, dorită de unii oameni.
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Programul cuprindea de obicei uverturi sau alte piese 
simonice nu prea lungi, unele chiar cu pretenţii de originaliate. 

fuzaseră  şi programe, frumos tipărite la una din tipografiile 
rămase în Huşi după război, dar cu nişte greşeli de culegere de 
ţi se ridica părul măciucă în cap. Câteva titluri sunau astfel: 

de N. Băluţă şi Intercalaţii. Solist: autorul” 
(de fapt, voia să spună: piesă de concert cu intercalaţii de 
Neculai Băluţă). Sau „Uvertura la Dichter und Bauer de Suppe” 
ieşise: „Uvertura la Dicter und Baur de Lupu”. Pe lângă multe 
litere sărite, zeţarul confundase pe S mare de pe ciornă cu L. 

avea nici o importanţă, căci tumutul 
succesului obţinut de Gheoghiţă îneca în valurile lui aceste mici 

Când poziţia lui în Filarmonica ieşeană s-a consolidat 
bine, Gheorghiţă a început să vină în vizită la Huşi cu întreaga 
orchestră, delectând publicul cu concerte de înaltă ţinută. Într-

un scurt concediu, am asistat 
a dat concursul Ştefan Ruha, de altfel 

bun prieten cu Gheorghiţă. El a interpretat atunci Concertul 
Bartholdi. 

o fi ridicat compensaţiile materiale 
pentru performanţele  înregistrate de orchestra Filarmonicii la 
Huşi, dar sigur este că ovaţiile entuziaste din sală şi-au atins 

cramele cu ziduri mute de prin viile de primprejur 
a plecat fără damigenuţa plină ochi, astupată bine cu 

”Legenda ursuleţului braşovean” 

r. Cornelia Păun HEINZEL  

ise năvalnic, de parcă toate stihiile 
naturii se treziră deodată la viaţă, aici, în Cheile Râşnoavei. 

şi înclinate cu crengile 
Vântul,ploaia rece şi rapidă sfâşiau 

La marginea pădurii, în apropierea unui arbust stufos, 
tocmai năştea. Durerile facerii se sincronizau 

Explozia de fulgere strălucitoare şi 
dar o nouă viaţă 

căpşorul delicat şi 
simpatic al unui ursuleţ brun. Pe fruntea sa mititică se zărea 
lucind o steluţă argintie. Ursula se bucură de puiul său special, 

vene dar se şi 
datorită steluţei sale 

va fi totdeauna o pradă, dorită de unii oameni. “Îi 

voi spune Neînfricatul”, îşi spuse ursoaica. Şi,
mititelul său frate,  un ursuleţ la fel de drăgă

Înţeleapta Martina începu curând să-i înveţe încet, încet tot ce 
ştia ea despre pădure, cum să se hrănească, unde să găsească 
mâncare, ce fructe sunt comestibile, unde se află muşuroaiele de 
furnici şi alte insecte delicioase, pe care le
micilor ursuleţi le ardea numai de joacă, să se răsfeţe între ei.

Le plăcea foarte mult sămânânce zmeură şi să se urce până în 
vârfurile cele mai înalte ale brazilor din pădure, deşi mama lor îi 
avertiza cât de periculos poate fi. Veni 
de urşi se pregăti pentru hibernare. Urmă o pauză în vieţile lor 
agitate, de zi cu zi. Iar razele soarelui de primăvară îi găsi slăbiţi 
pe cei doi ursuleţi. Martina se gândi că trebuie să le găsească 
hrană din belşug, pentru a-i ajuta să crească. Se descurcase 
minunat atâţia ani în pădure şi se gândea 
la fel. 

Curând,cei doi ursuleţi au cunoscut şi pericolul cel mai mare, 
omul. 

Martina se gândi să-i pregătească, îi învăţă pe pui cum să 
adulmece omul de la distanţă şi îi povăţui să se ferească de el, 
atenţionându-i că este periculos.Ursuleţii însă nu prea luau în 
considerare sfaturile ei. 

În vara următoare, pădurea în care sălăşluiau a fost cedată de 
către Regia Pădurilorşi proprietarul organiză imediat o 
vânătoare pentru străini, pentru a face rost de bani.Urmăreau în 
special mistreţii, iepurii, fazanii din zonă. Dar şi un ursuleţ nu ar 
fi fost de lepădat.Chiar dacă nu era legală împuşcarea sau 
prinderea sa.Cine ar fi ştiut de ea? 

Într-o dimineaţă de vară, unul dintre vânători zări ursuleţii şi îi 
urmări.Văzu steluţa argintie de pe fruntea ursuleţului şi îi fugări 
imediat.Noroc cu inteligenta ursoaică. Îi salvă pe pui 
conducându-i într-ozonă protejată, o peşteră ascunsă printre 
stânci,unde nu puteau fi găsiţi. 

Din acea zi, vânătorului nu-imai ieşi din cap ursuleţii văzuţi, 
mai ales  cel cu stea argintie în frunte. Veni regulat în România 
la vânătoare şi în verile următoare.Dar ursoaica era prea isteaţă, 
îşi păzea puii cu străşnicie, astfel că nu puteau fi găsiţi 
oameni. 

Bărbatul nu reuşi să-i mai vadă,deşi dorea foarte mult acest 
lucru. 

Gândindu-se mereu, vânătorul avu o idee năstruşnică.Aduse cu 
el câini de vânătoare şi gonaci iscusiţi.Ursoaica nu mai avea 

literaturliteraturliteraturliteratură 
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nfricatul”, îşi spuse ursoaica. Şi, curând, îl urmă  
un ursuleţ la fel de drăgălaş,  Năzdrăvanul. 
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Le plăcea foarte mult sămânânce zmeură şi să se urce până în 
vârfurile cele mai înalte ale brazilor din pădure, deşi mama lor îi 
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agitate, de zi cu zi. Iar razele soarelui de primăvară îi găsi slăbiţi 
pe cei doi ursuleţi. Martina se gândi că trebuie să le găsească 

ta să crească. Se descurcase 
minunat atâţia ani în pădure şi se gândea că viaţa lor va decurge 

 

Curând,cei doi ursuleţi au cunoscut şi pericolul cel mai mare, 

i pregătească, îi învăţă pe pui cum să 
tanţă şi îi povăţui să se ferească de el, 

i că este periculos.Ursuleţii însă nu prea luau în 

În vara următoare, pădurea în care sălăşluiau a fost cedată de 
către Regia Pădurilorşi proprietarul organiză imediat o 
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special mistreţii, iepurii, fazanii din zonă. Dar şi un ursuleţ nu ar 
fi fost de lepădat.Chiar dacă nu era legală împuşcarea sau 

dintre vânători zări ursuleţii şi îi 
urmări.Văzu steluţa argintie de pe fruntea ursuleţului şi îi fugări 
imediat.Noroc cu inteligenta ursoaică. Îi salvă pe pui 

ozonă protejată, o peşteră ascunsă printre 

imai ieşi din cap ursuleţii văzuţi, 
mai ales  cel cu stea argintie în frunte. Veni regulat în România 
la vânătoare şi în verile următoare.Dar ursoaica era prea isteaţă, 
îşi păzea puii cu străşnicie, astfel că nu puteau fi găsiţi de 

i mai vadă,deşi dorea foarte mult acest 

se mereu, vânătorul avu o idee năstruşnică.Aduse cu 
el câini de vânătoare şi gonaci iscusiţi.Ursoaica nu mai avea 
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scăpare.Fusese încolţită ca niciodată.Nu mai avea scăpare. Dar 
încercă să-şi salveze puişorii ce crescuseră, dar nu atât cât să se 
descurce singuri. 

Vânătorii o găsiră după îndelungi căutări.Omul îşi ţinti trofeul şi 
trase cu dibăcie. Ursoaica căzu întinsă la pământ. Privirea sa se 
îndreptă disperată spre pui. Ochii acesteia le spunea să fugă. Şi 
aceştia au înţeles mesajul părintesc şi l-au urmat sârguincioşi. 
Pe cel mic, însă, pe Năzdrăvanul, care alerga mai încet, bărbatul 
îl ajunse din urmă. Nu era ursuleţul dorit de el, cel cu steluţa 
argintie în frunte, dar era drăgălaşul său frăţior.“Sunt fericit, 
deocamdată, doar cu el şi cu ursoaica”, se gândi străinul. 

- Îl voi vinde unei Grădini Zoologice. Iar ursoaica o voi lua cu 
mine în Anglia, ca trofeu. Carnea ei v-o las vouă, spuse omul 
celorlaţi vânători. Eu mă mulţumesc cu atât. Pentru mine, o 
asemenea vânătoare este ceva inedit. La noi, nu este voie să se 
taie un copac din pădure, că imediat vin autorităţile şi iau 
măsuri drastice. De vânat,  nici vorbă... 

Neînfricatul alergă ce alergă şi se trezi singur. De abia atunci 
realiză ce s-a întâmplat. Lacrimi mari şi amare curgeau din ochii 
săi negri. 

“Ce mă voi face singur?” îşi spuse el. “Mă voi descurca oare? 
Trebuie! Doar sunt fiul Martinei, ursoaica cea mai deşteaptă din 
pădurile braşovene”. 

Lunile următoare  Neînfricatul luptă cu străşnicie pentru viaţa 
sa şi reuşi să supravieţuiască. Semăna la dibăcie cu Martina. 
Creştea cu repeziciune. Deveni un urs brun maiestuos iar steluţa 
din fruntea sa deveni mai mare şi mai strălucitoare. Noaptea, 
aceasta se reflecta sub razele lunii şi animalele sălbatice din 
zonă îl recunoşteau. Curând se adeveriră şi previziunile 
Martinei. Ajunse Regele pădurilor braşovene. 

Într-o dimineaţă, a fost trezitde bătăi puternice. Se uită în jur şi 
văzu în depărtare, oameni care construiau o clădire. Era prima 
vilă din zonă. 

În zilele următoare apărură mai mulţi constructori. Cu cât erau 
tăiaţi mai mulţi copaci din pădure şi cu cât se întindea mai mult 
terenul defrişat, cu atât apăreau mai multe vile, ca ciupercile 
după ploaie. 

În curând, păduricea copilăriei sale dispăruse aproape complet. 
Nu mai avea unde să-şi facă bârlog, nu mai găsea cu ce să se 
hrănească. Păsările, animalele, toate vieţuitoarele pădurii 
părăseau  treptat zona. 

Neînfricatul se gândi că trebuie să-şi mute şi el sălaşul, să 
migreze spre zone mai sălbatice, mai primitoare. Teritoriul nu-i 
mai aparţinea. 

Din Cheile Răşnoavei o luă vitejeşte prin păduri şi ajunse 
curând într-o zonă necunoscută, cu vegetaţie, dar şi cu multe 
hoteluri. Era Poiana Braşov. Îşi dădu seama că este cam riscant 
pentru el să rămână acolo. Aşa că zilele următoare îşi continuă 
drumul. Spre seară ajunse pe nişte serpentine încolăcite. Urcase 
pe muntele Tâmpa. De acolo, de sus, în întuneric se puteau 
vedea multe lumini palide. Erau chiar din centrul oraşului. De 

pe prima serpentină, văzu că putea ajunge chiar pe stradă.“Nu 
este bine deloc aici” îşi spuse Neînfricatul. “Trebuie să-mi 
continui drumul. Locul acesta nu este o soluţie bună. Nu sunt în 
siguranţă aici”. Nu găsi însă pe traseul străbătut, nimic de 
mâncare. Şi se îndreptă spre partea opusă a versantului Tâmpei. 
În valea Răcădăului, unde ajunse, se vedeau multe blocuri. 

Şi lângă ele, containerele cu gunoi.“Acolo voi găsi cu siguranţă 
ceva de mâncare iar de mâine mă voi descurca singur”, îşi spuse 
Neînfricatul înfometat. 

Coborâ încetişor spre pubele. Începu să caute cu înfrigurare în 
prima, aflată în drumul său, călăuzit de miros. Trebuia să 
găsească ceva.  

Deodată, de la balconul primului etaj al blocului, din apropierea 
containerelor cu gunoaie zări o persoană care-l studia atent. 
Întâi se sperie, gândindu-se la prima sa întâlnire cu omul, care 
s-a dovedit a fi una tragică, dar instinctul său de animal sălbatic, 
ceva din interiorul său îi spuse că fiinţa întâlnită este una bună 
şi care nu-i va face rău. 

Era Alexandru, un băieţel de zece ani, care tocmai îşi terminase 
de făcut lecţiile şi se recrea admirând pădurea din faţa sa, din 
balcon. Alexandru era cel mai inteligent elev din clasa sa, 
olimpic la matematică. Dar, din această cauză era de obicei 
foarte singur. Colegii săi îl invidiau şi nu doreau să fie prieteni 
cu el. Îl ironizau şi îi făceau numai răutăţi. “Este preţul pe care 
trebuie să-l plătesc, pentru mintea cu care am fost dotat”, 
gândea el. „Uite un ursuleţ cu stea argintie în frunte”, îşi spuse 
Alexandru. „Este însemnat, exact ca mine şi de aceea este un 
singuratic. El va fi de astăzi,  prietenul meu cel mai bun”. 

A doua zi, la masa de seară Alexandru nu-şi putu ascunde 
bucuria şi povesti părinţilor săi: 

- Tată, am văzut ieri un ursuleţ cu stea argintie în frunte, la 
gunoaie.  

- Fii atent, poate fi periculos. Precis nu e singur. Dacă te vede 
mama, ursoaica, precis te atacă. Cu aşa ceva nu este de joacă, 
spuse tatăl. 

- Dar este foarte drăgălaş. Nu poate face rău la nimeni, explică 
băiatul. 

În zilele următoare, tatăl lui Alexandru a fost invitat de un 
prieten de-al său, patron, la o masă festivă în vila sa, din 
Râşnov. 

- Vine şi vechiul meu prieten, din Anglia. Îl vei cunoaşte şi tu, îi 
spuse acesta. 

Petrecerea era în toi şi invitaţii povesteau de zor, despre 
întâmplări neobişnuite, de la vânătorile la care participaseră de-
a lungul timpului. 

- Lucrul ce m-a şocat cel mai mult în pădure a fost un ursuleţ  
cu stea argintie în frunte, relată englezul şi nimeni nu mă crede 
că ar exista. Toţi cred că eu fabulez, dar l-am văzut cu ochii 
mei, acum câteva veri. 
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- Un ursuleţ cu stea argintie în frunte? spuse mirat tatăl lui 
Alexandru. Fiul meu a văzut zilele trecute, la noi în Răcădău, la 
pubelele de gunoi, un astfel de ursuleţ. Şi eu am crezut că 
fabulează. Alexandru al meu are o imaginaţie foarte bogată. 
Uneori, nu cred ce-mi povesteşte. 

-Este ursul pe care îl vreau eu, de mult timp ! exclamă englezul. 

- Acolo nu este pământul meu, spuse proprietarul. Nu pot să te 
ajut deloc. Te descurci singur acum, dacă-l vrei cu adevărat.

-Voi merge chiar mâine, în zonă să-l văd numai, spuse englezul 
hotărât. 

Şi chiar a doua zi, urcă serpentinele Tâmpei, căutând pe 
Neînfricatul. Străbătu cu atenţie toate serpentinele, cercetă toate 
tufişurile doar, doar va da de el. Şi, într-un târziu,
întâmplat. Ursuleţul însetat, tocmai încerca să bea apă, din 
pârâiaşul ce izvora din munte. 

Englezul se apropie de urs şi dori să-l prindă cu un lasou. 
Neînfricatulîl simţi, se sperie, lovi omul cu labele pentru a se 
apăra şi o luă la fugă. 

John, căci aşa se numea bărbatul, se şterse de sângele ce ţâşnise 
din zgârieturile de pe faţă.  

- Dar, ce-ai păţit ? Cine te-a zgâriat atât de tare
patronul când s–a întânit cu el . 

- Ursul căutat de mine. L-am găsit şi uite ce mi
englezul. 

- Putem folosi lucrul acesta. Vom anunţa mass media că un urs 
sângeros a atacat în zonă, un turist englez. Când este vorba 
despre străini, românii sunt în stare să facă orice. Toate ziarele 
vor prelua ştirea. Vom putea obţine astfel, în mod legal, 
aprobarea să-l vânăm. 

În zilele următoare a fost trimis un grup de vânători, în pădure, 
pentru a urmări ursul.  

- Vreau să merg şi eu cu voi, îşi exprimă dorinţa englezul. Doar 
eu am fost victima lui. 

Neînfricatul se refugie spre Dealul Melcilor. Nu era o zonă 
plăcută pentru el. Era teritoriul pe care se desfăşurau permanent 
lupte cu pittbuli, animale feroce şi necruţătoare, care
imediat, când îi simţeau prezenţa în apropiere. Acum însă, nu 
avea altă soluţie. Se putea ascunde într-una din catacombele 
dealului, concepute în timpul războiului,de populaţia oraşului, 
pentru a se adăposti de bombardamente. Dar acum, acolo 
locuiesc copiii străzii. Singura soluţie posibilă pentru el,
fi peştera misterioasă, despre care îi povestise
Martina. Acolo, se afla o apă subterană, în care dispăruse cu 
mulţi ani înainte, un băieţel. Pompierii veniţi să
mai ieşiră niciodată din grotă. Un grup de cercetători străini, 
dotaţi cu aparatură sofisticată, de ultimă generaţie ve
scufundări în apa misterioasă şi niciunul nu se mai întoarse la 
suprafaţă. Neînfricatul hotărâ că în adâncul infinit al apei
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pubelele de gunoi, un astfel de ursuleţ. Şi eu am crezut că 

Alexandru al meu are o imaginaţie foarte bogată. 

Este ursul pe care îl vreau eu, de mult timp ! exclamă englezul.  

Acolo nu este pământul meu, spuse proprietarul. Nu pot să te 
vrei cu adevărat. 

l văd numai, spuse englezul 
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Putem folosi lucrul acesta. Vom anunţa mass media că un urs 
sângeros a atacat în zonă, un turist englez. Când este vorba 
despre străini, românii sunt în stare să facă orice. Toate ziarele 

l, în mod legal, 

În zilele următoare a fost trimis un grup de vânători, în pădure, 

Vreau să merg şi eu cu voi, îşi exprimă dorinţa englezul. Doar 

lcilor. Nu era o zonă 
plăcută pentru el. Era teritoriul pe care se desfăşurau permanent 
lupte cu pittbuli, animale feroce şi necruţătoare, care-l lătrau 
imediat, când îi simţeau prezenţa în apropiere. Acum însă, nu 

una din catacombele 
dealului, concepute în timpul războiului,de populaţia oraşului, 
pentru a se adăposti de bombardamente. Dar acum, acolo 
locuiesc copiii străzii. Singura soluţie posibilă pentru el, părea a 
fi peştera misterioasă, despre care îi povestise mama sa, 
Martina. Acolo, se afla o apă subterană, în care dispăruse cu 
mulţi ani înainte, un băieţel. Pompierii veniţi să-l salveze, nu 
mai ieşiră niciodată din grotă. Un grup de cercetători străini, 
dotaţi cu aparatură sofisticată, de ultimă generaţie veni să facă 

e mai întoarse la 
nfricatul hotărâ că în adâncul infinit al apei va fi 

locul salvării sale, unde nu va mai fi hăituit şi în care va putea fi 
liber, pentru totdeauna. 

Auzi lătratul câinilor de vânătoare. Simţi apropierea oamenilor.
Se mişcă mai repede, dar degeaba. Vânătorii se apropiau tot mai 
mult de el.  

Atunci Neînfricatul păşi în peşteră, înaintă spre apa infinită şi... 
sări... 

Bărbaţii erau în pragul intrării în grotă, când văzuseră
aruncându-se în neant. Au privit neputincioşi.
viaţa lor, dar devenise liber şi nimeni nu mai putea să
hăituiască vreodată. Ştirea dispariţiei ursuleţului se transmise 
fulgerător,  pe cale orală. 

Alexandru a fost însă cel mai afectat de ea. Îşi pierduse pentru 
totdeauna cel mai fidel prieten. Adormi nefericit cu gândul la el.   

Deodată, un zgomot puternic îl trezi. Vântul furios şi ploaia 
rapidă  deschiseră cu repeziciune ferestrele camerei sale. O 
furtună năpraznică, cu tunete înspăimântătoare şi fulgere 
sclipitoare brăzda cerul. Alexandru auzi în surdină un mormăit 
şi văzu în vale, lucind prin întuneric, o steluţă argintie, 
coborând încetişor. “Este Neînfricatul”, gândi fericit băieţelul. 
„I–a fost dor de mine. A venit să mă vadă
nu-l mai poate urmări, să–i facă rău. Este în sfârşit liber... 

Notă : Aceasta este o poveste. Întâmplările, personajele sunt 
fictive şi orice asemănare cu realitatea este pur întâmplătoare.

 

Când luna tace

(Povestire) 

 Sociolog Ingride Emanuela BUJDER

 “Se spune că Luna este casa sacră 
evoluate şi înţelepte. Aşa cum o vedem noi (fizic), luna nu face 
decât să ascundă taina sa. Ea reflectă fizic 
spiritual – tot ce se petrece în Univers”

       Când am cunoscut-o pe Maria era fascinată de Profesor. Nu 
m-am mirat. Mi-am zis că studentele la filosofie sunt mai mereu 
cu capul în nori, puțin idealiste. Eu, ca viitor jurnalist, vedeam 
altfel realitatea.Nu știu dacă era mai bine.Pe el 
fiind o personalitate, cult, inteligent, umblat prin lume, bun 
orator, dar destul de practic pentru un om de artă. Să nu zic că 
știa bine valoarea banului și importanța imaginii pe care trebuie 
să o întreții cu grijă în societate.Asta știam de la 
meu. Pe de altă parte, auzisem că e un bun profesor universitar 
și critic de artă cu un cuvânt greu pentru dezvoltarea tinerilor 
artiști.Realizam că a fi profesor în acest domeniu înseamnă să 
fii răspunzător în mare măsură de destinele unor t
dezvoltarea aptitudinilor lor artistice şi intelectuale, de 
pregătirea lor pentru viață. Un drum complicat, plin de 
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locul salvării sale, unde nu va mai fi hăituit şi în care va putea fi 

lor de vânătoare. Simţi apropierea oamenilor. 
Vânătorii se apropiau tot mai 

păşi în peşteră, înaintă spre apa infinită şi... 

Bărbaţii erau în pragul intrării în grotă, când văzuseră animalul 
se în neant. Au privit neputincioşi. Dispăruse din 

viaţa lor, dar devenise liber şi nimeni nu mai putea să-l 
Ştirea dispariţiei ursuleţului se transmise 

tat de ea. Îşi pierduse pentru 
totdeauna cel mai fidel prieten. Adormi nefericit cu gândul la el.    

Deodată, un zgomot puternic îl trezi. Vântul furios şi ploaia 
rapidă  deschiseră cu repeziciune ferestrele camerei sale. O 

spăimântătoare şi fulgere 
sclipitoare brăzda cerul. Alexandru auzi în surdină un mormăit 
şi văzu în vale, lucind prin întuneric, o steluţă argintie, 

nfricatul”, gândi fericit băieţelul. 
a fost dor de mine. A venit să mă vadă. Acum, însă, nimeni 

i facă rău. Este în sfârşit liber...  

Aceasta este o poveste. Întâmplările, personajele sunt 
fictive şi orice asemănare cu realitatea este pur întâmplătoare. 

Când luna tace 

 

de Emanuela BUJDER - Vaslui 

“Se spune că Luna este casa sacră – templul unor spirite 
evoluate şi înţelepte. Aşa cum o vedem noi (fizic), luna nu face 
decât să ascundă taina sa. Ea reflectă fizic – lumina soarelui şi 

s” 

o pe Maria era fascinată de Profesor. Nu 
am zis că studentele la filosofie sunt mai mereu 

țin idealiste. Eu, ca viitor jurnalist, vedeam 
știu dacă era mai bine.Pe el îl percepeam ca 

fiind o personalitate, cult, inteligent, umblat prin lume, bun 
orator, dar destul de practic pentru un om de artă. Să nu zic că 
știa bine valoarea banului și importanța imaginii pe care trebuie 

ții cu grijă în societate.Asta știam de la cei din jurul 
meu. Pe de altă parte, auzisem că e un bun profesor universitar 
și critic de artă cu un cuvânt greu pentru dezvoltarea tinerilor 

a fi profesor în acest domeniu înseamnă să 
fii răspunzător în mare măsură de destinele unor tineri, de 
dezvoltarea aptitudinilor lor artistice şi intelectuale, de 

ță. Un drum complicat, plin de 
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primejdii, cum am descoperit mai târziu și care implică curaj. 
Pentru că începusem să scriu articole pentru o revistă locală, îl 
întâlneam adesea la evenimentele culturale ale urbei și mi se 
spunea că mulți se temeau să nu-l supere pentru că părerea lui 
conta. 

Cu părul ei blond cenușiu, ondulat, mai mereu pe 
spate, la prima vedere, Maria părea firavă, misterioasă și 
visătoare.Asta te atrăgea la ea inițial.  

Dar cum noi am avut încă de la începutul relației 
noastre de prietenie destule contradicții, în special referitoare la 
Profesor, de fapt mai ales la ceea ce spunea el, în mintea ei un 
fel de literă de lege, am făcut cunoștință și cu personalitatea ei 
încăpățânată și colțuroasă. Replica ei venea atunci taioasă și 
ochii ei de un brun închis, ageri se întunecau a furtună. “Mi se 
pare că ți-e ușor să scrii despre alții care au muncit o viață, fiind 
atent mai mult la vulnerabilitățile și slăbiciunile lor, scoțând în 
evidență poate viața lor boemă, fragilitatea lor. Tu ce-ai 
construit până acum?Poate nu știi dar El a publicat sute de 
cronici, eseuri, studii de specialitate, a scris despre toți pictorii, 
sculptorii și graficienii din regiunea noastră, a contribuit la 
afirmarea atâtor artiști.Și e profesor universitar de 30 de ani. 
Noi abia am trecut de 20 de ani de viață.” Poate că așa era, chiar 
și eu audiam uneori cursurile lui pe atunci și am întrevăzut lumi 
noi, am înțeles însemnătatea unor opere artistice, datorită 
culturii şi instrumentarului său critic complex. 

Dar tot nu pricepeam de ce Maria îl ridicase pe un 
piedestal. Eu doream să văd toate fațetele problemelor, iar pe 
oameni așa cum sunt ei, în mod obiectiv, realist. “Maria sunt 
alte vremuri, a fost o Revoluție.Putem vorbi altfel, liber despre 
orice, iar oamenii au bune și rele.” 

Maria nu se angaja în discuții politice, nu o interesau 
prea mult, dar îmi explica că pierd din vedere aspecte 
importante: credințele oamenilor, trăirile și emoțiile lor, visele, 
așteptările, că nu e chiar așa simplu să etichetezi pe cineva.“Și 
cui folosește că nu vrem să vedem prin ce  strălucește un 
om?Poate că ne e teamă și astfel nu vom vedea nici lumina din 
noi?” întreba ea. “Da, poate ai dreptate, nu știu cum e mai bine, 
dar nici statuile nu-mi plac. Nu vreau să-i văd pe oameni ca pe 
zei. Iar lumina în care îl vezi tu pare că te va orbi și pe tine”, îi 
răspundeam grav și lucid. 

O perioadă am stat discret și protector în preajma ei. 
Părea că ne completăm, povesteam împreună câte în lună și în 
stele și totuși, mai mereu aveam senzația că sunt invizibil pentru 
ea.În desele plimbări mă răsplătea cu un zâmbet dulce, 
enigmatic, cu o mână alba, mică stând delicat pe umărul meu, 
iar eu mă lăsam purtat prin lumile ei, precum un paj își însoțește 
loial prințesa în pădurile de argint fermecate de lună.  

După un timp am dispărut pur și simplu. Trebuia să 
revin printre pământeni. 

*** 

Ea nu m-a căutat.Ne-am întâlnit întâmplător după 
câțiva ani. Parcă era alt om. Ochii calzi și prezența sa atât de 
vie, modul prietenos în care mi-a vorbit, de parcă ne văzusem 
ieri, m-au făcut să vreau să știu mai mult. Nu cred că vorbea 
doar jurnalistul din mine, ci și un interes ce nu se pierduse cu 
totul în inima mea. Ce se întâmplase cu ea, cea de atunci? Dar 
Profesorul?  

Nu știu ce-a făcut-o să-mi povestească. Parcă îmi 
auzise gândurile.Poate pentru că a înțeles dezamăgirea mea din 
trecut, când atenția ei era îndreptată către lumi albastre. Poate că 
era o răsplată pentru prea cruda și lunga ei tăcere, pentru lumina 
rece de stea cu care mă înconjurase. 

*** 

Îl văzuse într-o galerie de artă puţin cunoscută 
publicului, mai degrabă un spaţiu obscur, întunecos, pe o 
străduţă intens circulată. „Ce spun eu, obscur? Rememoră 
Maria. În acel oraş, ce făcea casă bună cu arta, totul părea la 
vedere. Eu, pe vremea aceea, o studentă liberă şi visătoare de 
lumi noi, haiduceam împreună cu cei de-o vârstă pe străduţele 
ce se împleteau familiare cu dorurile noastre.Un afiş într-un 
geam şi un „hai să vedem cine mai expune săptămâna aceasta” - 
gând care, la vremea aceasta, exclus ar fi să-mi treacă prin 
minte - şi am dat năvală toţi, veseli, nonşalanţi în cămăruţa 
puţin luminată, unde erau pregătite pentru întâlnirea cu publicul 
lucrările unui pictor tânăr, pe care nu-l ştiam şi nu l-am mai 
aflat vreodată.” 

 Dar acolo l-a cunoscut pe Maestru. Aşa îi spuneau cei 
ce îl cunoşteau şi vorbeau mai mult în şoaptă, parcă ar fi vrut să 
nu-l atingă defel cu vorbele sau gândurile lor, ca şi cum el i-ar fi 
auzit şi ar fi înţeles că ei nu se ridică la nivelul său de 
înţelegere.Deşi înconjurat mereu de studenţi, artişti, prieteni din 
lumea artelor şi de altfel, atent la modul în care erau aşezate 
tablourile pe pereţii prea lungi şi sărăcăcioşi ai încăperii, 
intrarea lor l-a trezit la viaţă, căci era  

om de lume, actor al clipei, magnet al atenţiei tuturor şi iubea 
viaţa ce pulsa în inimile tinere, gândurile lor îndrăzneţe şi 
originale cu care adesea, se hrănea, aşezându-le în opera sa 
amplă, ca într-un puzzle, la locul potrivit. 

 “Abia ce se încheiase evenimentul de lansare a operei 
acelui pictor, o parte dintre invitați plecaseră și în cămăruța 
întunecoasă nu-l puteai vedea decât pe el. Nu știam atunci că e 
critic de artă, dar era o prezență vie, avea siguranța unui bărbat 
matur cu o privire deschisă, o frunte lată și un nas drept, ce 
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arăta mândrie, dar și un aer degajat, tineresc, cu nelipsita sa 
cravată Ascot, de un verde închis, ce-i punea în valoare ochii.A 
intrat în vorbă cu noi, ca şi cum am fi fost cunoştinţe vechi, ne-a 
invitat să ne spunem părerile privind operele expuse şi cum noi 
fremătam de nerăbdarea de a fi jucători ai scenei vieţii, am 
pornit în aventura cuvintelor nescrise încă, născute din poveştile 
ce ni se perindau înainte. Nimic din cele ce vedeam nu ne trezea 
dureri, nici strângeri de inimă, nici emoţii ce s-ar fi topit în 
tăceri de neînţeles, iureşul nostru plimba savante idei filosofice 
şi imagini plastice, cu voci hotărâte, umplând la refuz micul 
spaţiu, devenit neîncăpător.” 

Atunci a vorbit cu el prima data. Schite, portrete sau 
peisaje nu-i mai sunt clare în mine, dar vibrația acelor momente 
și comunicarea dintre ei a născut în ea o emoție profundă. Nu au 
zăbovit mult acolo, continuându-și plimbarea mulțumiți, însoțiți 
de zâmbetul lui protector și complice. 

*** 

 În anul următor Maria descoperea că e profesor la ei, la 
Universitate, şi-și făcu un obicei din a-i urmări prelegerile, 
copleşită de cunoaşterea sa, de experienţă şi umilă în 
necunoaşterea ei. O perioadă doar a ascultat, uneori în tăcere, 
alteori expunând firav câte o părere, un gând ce venea din 
lecturi, din trăiri şi gândurile ei necoapte. O fascina. Avea un 
umor uşor ironic şi înţelept, cunoscător, dar era tiranic în 
atitudini uneori, imprevizibil, pe cât de sociabil, pe atât de 
nepătruns, în esenţă.La inițiativa lui, împreună cu alți colegi, la 
sfârșitul cursurilor vizitau clădiri din oraș ce prezentau elemente 
de arhitectură deosebite, lăcașe de cult, intrând ușor în lumea 
necunoscută a esteticului. Prima dată când Profesorul le-a 
descris o biserică din punct de vedere architectural a crezut că e 
imposibil să poți reține atâtea detalii tehnice. I s-a părut 
interesant că în ahitectura creștină tradițională majoritatea 
bisericilor au planuri sub formă de cruce.De asemenea, că 
fiecare biserică este împărțită în mai multe încăperi distincte: 
pridvor, pronaos, naos și Altar, acesta fiind cea mai de cinste 
încăpere a bisericii, în el săvârșindu-se Sfânta Liturghie și fiind 
păstrate Sfintele Taine. Văzuse încă din copilărie toate astea, 
dar acum avea o altă perspectivă asupra lor. Acum era mai 
atentă la picturile interioare și exterioare, la însemnătatea lor, la 
culori și la stiluri.Tot atunci, în plimbările lor prin satele din jur, 
Maria a început să vadă, adică s-o intereseze cu adevărat, nu 
doar lumile din cărți sau din experiența ei de până atunci, ci 
modul în care trăiau oamenii în alte comunități, cum își 
construiau casele și gospodăriile, ce porturi, obiceiuri, tradiții 
aveau, ce însemna frumosul în viața lor. Și asta și datorită lui. 

 În gânduri, cu profund respect, îi spunea Maestrul sau 
Omul – Lună, părându-i că reflectă cunoaşterea din universul 
social, în minţile lor avide de reflecţii. O atrăgea, cum îşi atrage 
maestrul discipolul la ceas de învăţare. Undeva, în imaginaţia ei 

se conturaun profil complex al său, pe care-l încrusta înfrigurată 
într-un caiet de notiţe, pe pagini albe, imaculate, pe urma 
marilor maeştri spirituali al lumii, despre care studia nesăţios la 
acea vreme.  

“În dorul înţelepţilor,mi se părea că uneori povara 
lanţurilor nevăzute pe care le purta îi aducea pe faţă zâmbetul 
sacrificat al înţelegerii profunde a lumii trecute şi a veacului 
său. Mă străduiam să prind urmele zâmbetului pe aproape de 
inima mea, gândind că Omul – Lună nu se risipeşte. Cine 
trebuie şi poate să se hrănească din bogăţia interioară a acestuia, 
primeşte invitaţia tacită de a descoperi singur hrana de care are 
nevoie de la el. El nu dă reţete de existenţă. Vorbeşte-n în 
parabole.” Așa îi explica cu patos la ceas de seară câte unei 
prietene ce o asculta nedumerită. „Maria, citești prea multă 
filosofie. Nu mai există mari înțelepți în viață.” 

 „Dar eu îi caut și nu se știe, poate nu avem noi ochi să-
i vedem”, gândeaa tunci în taină Maria, mic învăţăcel, ce păşea 
tăcută şi smerită ca o umbră, ce vrea să audă mistere în 
sanctuarele aurite ale regilor egipteni, aşteptând ca Maestrul, 
Omul – Lună cum îi spunea ea, să i se adreseze vreodată şi ei, 
pentru ca apoi să poarte cu sfinţenie şi să se hrănească cu nesaţ 
din vorbele lui mult timp, până le va fi priceput. 

„Eram la vârsta când mai mult iubeşti iubirea, decât o 
trăieşti, iar visele şi basmele pot clădi lumi.”Într-o astfel de 
vreme a mers în casa sa, univers sacru imaginat de ea uneori, 
dar necunoscut. Întâmplător pentru el, definitoriu pentru ea, 
spre finalul perioadei de studiu, trebuia să-i verifice o lucrare, 
ce-o avusese de întocmit pentru un examen important. 

*** 

 Se plimbase adesea pe străduţa aceea de poveste, unde 
liniştea îţi picura în clipă realităţi atemporale.Ştia casa, fără s-o 
fi analizat vreodată, căci semăna cu altele, surori, dând stil şi 
culoare locului. O casă naţionalizată, burgheză, cea făcut-o să se 
oprească în poartă, să-și tragă sufletul şi să privească o secundă 
ferestrele înalte şi largi, fără perdele, cu draperii grele. O limbă 
de pământ se odihnea în grădiniţa din faţa casei. Ierburi 
sălbăticite şi arbuşti se alintau în razele soarelui, căci nu se 
cunoştea vreo mână de om, care să le poarte de grijă, decât 
poate la răscruce de anotimpuri.  

 Urcând scările până la etajul al doilea al clădirii, nu a 
putut să nu observe crăpăturile adânci, ce-şi făcuseră loc în 
ziduri, semn că timpul fusese nemilos cu impunătoarea 
construcţie, dar şi stăpânul îşi croia drumul prin alte lumi, 
meditând rar la vânturile ce aduceau seminţe de furtuni din 
miazănoapte.O uşă veche, înaltă, fără de sfârşit, cu mâner de 
bronz, o intimidă de-a binelea, drept pentru care, în primul sfert 
de oră, în care gazda a primit-o cu dulceaţă de cireşe dulci şi 
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apă rece şi i-a povestit istorii despre căminul său, nu a scos nici 
două cuvinte, doar a mormăit politeţuri, pierdută în universul ce 
compunea viaţa lui. 

 Cu lucrarea răstignită în poală, fără ca vreunul dintre ei 
să o bage în seamă, îi sorbea cuvintele şi își lipise bine privirile, 
să nu uite vreun detaliu, de toate comorile pe care un om al artei 
le adună într-o viaţă: tablouri şi icoane, schiţe şi compoziţii 
originale, sculpturi, alte obiecte de valoare aduse de prin ţări în 
care îl purtaseră paşii carierei sau al vacanţelor. Nu putea să nu 
remarce că nici o palmă nu i-ar fi încăput în spaţiul dintre 
lucrările de diferite mărimi de pe pereţii şi aşa destul de înalţi, 
apăsând-o deopotrivă gândul valorii pe care banuia că o au 
acele lucrări, dar şi evlavia cu care Maestrul vorbea despre ele, 
spunând povestea celor mai dragi. 

 Ce nu înţelesese altădată, întrezărea aici, dar în vorbe 
simţea şi multă mândrie şi auzea, în pauza dintre cuvinte, în 
umbra inflexiunilor pătimaşe ale vocii, şuierul unui om ce se 
simţea neînţeles pe deplin de semeni, ce se vedea a fi mereu un 
răzvrătit al timpului său. 

 „Pe atunci nu ştiamce înseamnă să lupţi cu adevărat 
pentru ceea ce crezi, dar eram toată în ascultare, culegând tăcută 
roadele trăirilor şi experienţelor lui, ce lăsaseră urme adânci în 
viaţa sa.La finalul descrierii semnificaţiei unei schiţe dăruite de 
un student al său, am îngăimat sinceră, imaginându-mi că 
dialogam, că şi Eu am schiţat ceva pe un petic de hârtie, un 
desen şi un eseu, în care căutam să cuprind esenţa învăţăturilor 
înţelepţilor lumii, adulmecând şi în El o urmă pământeană din 
fiinţarea lor.” 

 Ca un zeu al lumii sale de necuprins, Maestrul privise 
pentru o clipă ironic spre ea, trecător, de parcă ar fi văzut-o 
întâia oară, cât cea mai scurtă clipă ce-a trăit-o vreodată, 
spunând despre frământările ei din nopţi lungi, fără urmă de 
somn pe pleoape şi cu emoţii adânci în cuvinte: „e bine să scrii 
câte o fiţuică, decât să joci cărţi în cămin cu prietenii, toată 
noaptea”.  

Iniţial, Maria nu a priceput despre cine vorbeşte. De 
aceea, a rămas cu zâmbetul tâmp pe buze, de parcă ar fi 
împărtăşit impresii, în mod cordial, despre altcineva.„Până s-a 
risipit efectul vorbelor, nu am mai auzit decât un vuiet surd, ce a 
trecut prin mine şi de acolo mai departe, spre fereastra 
deschisă.Oricum, lui, acest moment i-a părut fără importanţă şi 
în clipa ce a urmat deja se pregătea să-mi arate alte achiziţii de 
când fusese la o conferinţă....pe undeva.“ 

 Maria nu a răspuns şi nici nu conta dacă o 
făcea.„Tablourile casei începură ușor a se depărta, trofee 
valoroase ale unei lumi necucerite, ce îi scăpa mereu printre 
degete. Lumina poveştilor s-a stins în jur şi am văzut un om 

înalt, cu ale lui, bune şi rele, ştiute şi neştiute, puţin gârbovit, 
când s-a aplecat peste o măsuţă de epocă, scormonind 
nerăbdător, bombănind bătrâneşte, după nu ştiu ce obiect. M-am 
ridicat şi am îngăimat nişte scuze, mi-am luat rămas bun în 
grabă, fără să mai amintesc de lucrarea ce trebuia revizuită şi 
înainte de a dispărea pe uşa cea mare, am zărit o secundă figura 
lui posomorâtă, niţel contrariată de plecarea mea, dar mai ales 
de lipsa strălucirii ochilor mei ce nu-l mai fixau admirativ, ci 
analitic şi rece, cu detaşarea glacială a celor ce n-au învăţat să 
iubească oamenii ce poartă greul negurilor lor.” 

 De la acea întrevedere, ca un făcut, nu s-au mai văzut 
decât întâmplător, pe stradă, salutându-se politicos. Ultima dată 
chiar i-a părut că e fericit că o vede şi îi zâmbeşte uman.Lunile 
ce au urmat şi-au luat tributul tristeţii, hrănite din aşteptările 
sale faţă de ce-ar fi putut fi el, în imaginaţia ei, mai ales că prin 
asociere, pierduse şi ea din măreţie, demolând acum rolul de 
discipol, ce-şi urma Maestrul.  

 „După ce mândria mea s-a resorbit cuminte în oceanul 
trăirilor mele egoiste, ce mocneau nestăpânite la răstimpuri, am 
simţit acut durerea trufiei sale ce îl ardea, mascându-i nereuşit 
slăbiciunile, dar şi a misterului care se stingea, făcând să dispară 
mantie după mantie broderiile şi sclipirile, cu care atâta timp l-
am împodobit şi care îmi lipseau, aducându-mă forţat cu 
picioarele pe pământ.” 

 Demiurg printre stelele Lumii sale, înstrăinat în cea a 
oamenilor, străin de iubire, flămând de recunoaşterea şi 
dragostea lor, devenit om în inima ei, o înduioşa. Se dărâmase 
soclul maestrului, dar omul îşi găsise loc sigur în sufletul ei. 
Fără să-l vădă, începea să-l cunoască, cât nu-l descoperise cu 
mintea în ani. 

 „Prea puţini ani au trecut apoi şi el a plecat dintre noi, 
iar eu, purtând în suflet sclipirea de stea a sufletului său 
neliniştit, ca pe o sămânţă de aur, pe care am lăsat-o să răsară în 
grădina mea, uitând pentru totdeauna dezamăgirile 
adolescentine, am revenit încrezătoare şi liberă printre oameni, 
cu drag de lumea mea şi fără teamă, decât, cum se spune în 
poveste, numai cu frică de Dumnezeu.” 

*** 

Nu am reîntâlnit-o de atunci pe Maria cea revenită 
în lumea oamenilor  și, deși e acum departe de mine precum 
Luna pe cer, mi-e mai aproape de suflet ca niciodată, așa 
cum numai dragostea, înțelegerea și iertarea pot apropia 
oamenii, dându-le puterea de a merge mai departe pe 
drumul lor plin de mister… 
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Gânduri  peste  timp, 
despre  liceul  absolvit

                                                                                                                        
                             Academician  Constantin TOMA 
 

La venerabila vârstă pe care a împlinit

„Cuza Vodă“ din Huși, instituție ce ne-a deschis largi 

perspective spre cunoaștere și viață, se cuvine a ne

cu recunoștință spre cei ce ne-au fost dascăli 

povățuitori. A fost o sincronie perfectă: sărbătorirea 

centenarului Marii Uniri, o dată cu marcarea primului 

centenar al liceului pe care l-am urmat, prilej de 

rememorare a anilor de școală, dar și de exprimare a unui 

binemeritat omagiu celor ce ne-au instruit într

mari schimbări în societatea românească, cu necazurile 

bucuriile inerente. 

 Eu sunt unul dintre cei ce-au început cursurile 

primei clase de liceu  (azi,  clasa a  V - a de gimnaziu) în 

1946,  terminînd clasa a  XI - a din ciclul secundar în  1953, 

deci acum  65 de ani. 

 Îmi aduc aminte cu respect și cu mult drag de 

profesorii mei, cu toții formați în perioada interbelică, 

străluciți educatori, oameni cu experiență didactică, dar și cu 

verticalitate de toată admirația, severi în apreciere 

evaluare,  iar mai întâi de toate oameni de o

înțelegere a greutăților prin care treceam și gata a ne ajuta cu 

sfaturi în momentele de cumpănă. 

 Eram fiu de țărani din satul Gugești, cel mai mare 

dintre cei șapte copii, rămași orfani de tată când eu nu 

împlinisem încă 12 ani, la începutul clasei a II 

Locuiam la gazdă și drumul de 20 km din sat până la Huși îl 

făceam pe jos,  iarna în opinci,  vara desculț, pentru a nu

periclita încălțămintea cu care intram în oraș și mergeam 

zilnic la școală. Acest drum „extravilan“ îl făceam

sâmbăta și duminica după - amiază,  aducându

sprijinul mamei, alimentele cerute de gazda la care locuiam. 

În ciuda greutăților de tot felul, pot spune cu mândrie că nu 

am lipsit de la ore nici o zi pe tot parcursul gimnaziului 

liceului. 
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despre  liceul  absolvit 

                                                                                                                         
Academician  Constantin TOMA - Iaşi 

a împlinit-o  Liceul 

a deschis largi 

ștere și viață, se cuvine a ne-ntoarce 

au fost dascăli și inegalabili 

o sincronie perfectă: sărbătorirea 

entenarului Marii Uniri, o dată cu marcarea primului 

am urmat, prilej de 

școală, dar și de exprimare a unui 

au instruit într-o perioadă de 

ânească, cu necazurile și 

au început cursurile 

a de gimnaziu) în 

a din ciclul secundar în  1953, 

și cu mult drag de 

ții formați în perioada interbelică, 

ți educatori, oameni cu experiență didactică, dar și cu 

severi în apreciere și 

evaluare,  iar mai întâi de toate oameni de omenie, cu 

țelegere a greutăților prin care treceam și gata a ne ajuta cu 

țărani din satul Gugești, cel mai mare 

șapte copii, rămași orfani de tată când eu nu 

asei a II -a de liceu.  

și drumul de 20 km din sat până la Huși îl 

ț, pentru a nu-mi 

țămintea cu care intram în oraș și mergeam 

școală. Acest drum „extravilan“ îl făceam lunar, 

amiază,  aducându-mi, cu 

sprijinul mamei, alimentele cerute de gazda la care locuiam. 

ților de tot felul, pot spune cu mândrie că nu 

am lipsit de la ore nici o zi pe tot parcursul gimnaziului și al 

 Până în 1948, elevii purtau 

liceului și număr pe matricolă de pe mâneca stângă a hainei, 

iar când se aflau pe stradă, erau obliga

mai mari; altfel, elevul mai mare anun

care te chema la cancelarie, în fața dirigintelui, făcîndu

observații și obligându-te să-ți iei angajamentul că nu vei 

recidiva prin gesturi de impolitețe față de colegii din clase 

superioare. 

 După reforma învățământului din cursul anului  

1948,  s-au înființat școli cu al doilea ciclu  (echivalentul 

gimnaziilor de astăzi)  în multe sate,  de aceea a trebuit să 

termin clasa a  VII - a în satul natal,  iar în  1949 să sus

admiterea pentru clasa a  VIII - a,  revenind la  Liceul  „Cuza 

Vodă“  din  Huși.   

Dacă în sat scriam și citeam la lumina lămpii de gaz, 

în oraș mă bucuram de lumina electrică. Din clasa a VIII 

până-ntr-a XI - a, am fost bursier și am locuit în internatul 

școlii. Cu toate greutățile materiale, ce nu m

altfel, până la finalizarea studiilor universitare, via

la liceul de băieți din Huși a fost frumoasă, liniștită,  cea mai 

mare parte a timpului folosind-o pentru învă

pentru lectura în biblioteca școlii și

Uneori, sâmbăta, mergeam să vizionez u

cinematograful „Rodina“ din marginea parcului central. Mai 

toate peliculele rulate pe atunci erau de provenien

și-abordau subiecte privind al doilea război mondial, noi 

trebuind să ne bucurăm că-n aproape toate cazurile ru

ieșeau învingători. 

 După această poveste personală, vreau să

aminte, cu respect și dragoste, de cei ce m

nostru dispunea atunci, ca și acum de altfel,  de un corp 

profesoral de elită. Învățătura dată de acei minunați profesori 

a contribuit la cultura mea generală, pe temelia căreia m

străduit să clădesc o cultură de specialitate, pe care am dorit

o temeinică,  pusă în slujba cunoașterii și

că și aceasta am învățat-o de la dascălii mei din liceu.

 Îmi amintesc de cei ce m-au îndrumat în tainele fizicii 

și chimiei (între alții, profesorul  Constantin Vicol, profesoara 

Casandra Stafie și profesoara Tatiana Tofan), la fel cum îmi 

aduc aminte cu respect și recunoștință de cei care m

evenimentevenimentevenimenteveniment 
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Până în 1948, elevii purtau șapcă cu inscripția 

și număr pe matricolă de pe mâneca stângă a hainei, 

iar când se aflau pe stradă, erau obligați să-i salute pe elevii 

mai mari; altfel, elevul mai mare anunța direcțiunea școlii,  

ța dirigintelui, făcîndu-ți 

ți iei angajamentul că nu vei 

țe față de colegii din clase 

țământului din cursul anului  

u al doilea ciclu  (echivalentul 

gimnaziilor de astăzi)  în multe sate,  de aceea a trebuit să 

a în satul natal,  iar în  1949 să susțin 

a,  revenind la  Liceul  „Cuza 

și citeam la lumina lămpii de gaz, 

ș mă bucuram de lumina electrică. Din clasa a VIII -a 

și am locuit în internatul 

școlii. Cu toate greutățile materiale, ce nu m-au părăsit, de 

diilor universitare, viața de elev 

ți din Huși a fost frumoasă, liniștită,  cea mai 

o pentru învățat, respectiv 

școlii și-n cea orășenească. 

Uneori, sâmbăta, mergeam să vizionez un film la 

cinematograful „Rodina“ din marginea parcului central. Mai 

toate peliculele rulate pe atunci erau de proveniență sovietică 

abordau subiecte privind al doilea război mondial, noi 

n aproape toate cazurile rușii 

După această poveste personală, vreau să-mi aduc 

și dragoste, de cei ce m-au învățat. Liceul 

și acum de altfel,  de un corp 

țătura dată de acei minunați profesori 

buit la cultura mea generală, pe temelia căreia m-am 

străduit să clădesc o cultură de specialitate, pe care am dorit-

șterii și-a binelui,  pentru 

o de la dascălii mei din liceu. 

au îndrumat în tainele fizicii 

și chimiei (între alții, profesorul  Constantin Vicol, profesoara 

și profesoara Tatiana Tofan), la fel cum îmi 

și recunoștință de cei care m-au 
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călăuzit în hățișurile raționamentului matematic  (între alții, 

profesoara Eugenia Iacovoiu - Mitache), de cei ce mi-au 

cultivat răbdarea în arta desenului (precum profesorul  Ștefan  

Petrenco). De asemenea, mă-ntorc cu emoție spre cei ce m-au 

orientat spre frumusețea muzicii (în cazul profesorului Ion 

Timuș),  ori spre cei care mi-au arătat ce-nseamnă să 

aprofundezi și să stăpânești o limbă străină, fie ea franceza (în 

cazul profesoarei Eva Ungureanu și-al profesorului Ion Crețu), 

ori rusa (în cazul profesorilor Dumitru Jelescu și Vladimir 

Burgard). Păcat că nu era și latina în programa școlară,  de 

care mare nevoie am avut la  Facultatea de  Biologie,  al cărei 

student aveam să fiu în perioada 1953 - 1958; cât privește 

călirea organismului, m-a ajutat foarte mult educația fizică 

realizată cu profesorul Anton Tofan. 

 Profesorilor Georgeta Cristea, Vasile Racoviță, 

Constantin Enache, Sevasta Cotaie,  Ștefan Bujoreanu și 

Constantin Neștian le datorez recunoștință pentru felul în 

care mi-au deschis sufletul și mintea către frumusețile limbii 

și literaturii române,  către pitorescul plaiurilor țării și către 

zbuciumul istoriei neamului românesc. Nu uit lecțiile 

profesoarei  Cristea despre marii scriitori ai lumii, pe unele 

dintre ele admirându-le mai târziu,  îndeosebi în ultimile trei 

decenii. 

 Dacă, fără voia mea, am uitat pe vreunul dintre cei 

ce m-au instruit și educat, le cer iertare. Nu pot să nu-mi aduc 

aminte, însă,  de directorul liceului,  profesorul - filolog  

Ștefan  Bujoreanu, omul energic și sever, dar blând și 

povățuitor în același timp, plin de înțelepciune și grijă 

părintească față de toți elevii. Gândul de recunoștință se-

ndreaptă, deopotrivă, spre directorul adjunct al liceului, 

învățătorul Grigore Tănase, preocupat în mod deosebit de 

viața elevilor ce locuiau în internat și serveau masa la 

cantină. 

 Suma cunoștințelor cu care am ieșit de pe băncile 

Liceului „Cuza Vodă“  înmănunchiază contribuția tuturor 

profesorilor pe care i-am avut în decursul anilor,  dar 

inițierea mea pe drumul ce-aveam să-l urmez mai târziu, cel 

al cunoașterii naturii vii,  al biologiei, o datorez, cu 

nețărmuită recunoștință, distinsei, venerabilei și iubitei mele 

profesoare Elena CHIRICA.  

După 65 de ani de la absolvirea liceului,  îmi 

amintesc și astăzi lecțiile de Științe naturale pe care ni le 

ținea cu precizie, cu extremă competență și cu vădită 

pasiune. Dacă domnia sa s-a constituit pentru mine într-un 

adevărat model profesional și uman, aceasta se datorează 

sufletului ei nobil, înțelegerii nemărginite pentru elevul ce 

tatonează căile cunoașterii, dar și pentru copilul ori 

adolescentul pus în fața multiplelor aspecte ale vieții școlare 

în vremurile de atunci. Cât i-am fost elev,  am îndeplinit și 

sarcina de „laborant“: pregăteam din timp materialul didactic 

pentru lecțiile de Științe naturale - planșe, mulaje, schelete, 

plante vii sau presate, insecte, melci, șoareci sau păsări. Îmi 

aduc aminte și astăzi, cu zîmbetul pe buze, de o povestioară 

legată de pregătirea unei lucrări de laborator despre insecte.  

Nu am avut timp să colectez de pe teren specii diferite și 

atunci am trimis vorbă la mama din sat să pună pe frații mai 

mici să adune un borcan cu „gâze“, fără să fac mențiunea că 

acestea trebuie să fie din specii diferite,  așa că mi-a fost 

trimis la internat un borcan mare plin cu gândaci, toți de 

același fel. Unul din colegii de dormitor a ajuns mai devreme 

la internat și, din curiozitate, a scos capacul borcanului, s-a 

uitat la „gâzele“ amețite, după care a uitat să-nchidă iarăși 

colivia inexpugnabilă din sticlă. „Gâzele“ și-au revenit din 

atmosfera concentrațională, s-au agitat și-au părăsit 

borcanul, răspândindu-se peste tot, în dormitor. Ce s-a 

întâmplat cînd m-am întors de la școală este ușor de 

imaginat. Trecînd peste acest episod hazliu, dar și plin de-

nvățăminte,  îmi aduc aminte cu plăcere de aplicațiile 

botanice și de cele zoologice făcute în parcurile din oraș și în 

renumita pădure „Dobrina“.   

De la profesoara de Științe naturale am învățat ce-

nseamnă respectul pentru muncă,  punctualitatea, ordinea, 

modul de adresare față de cei mai mari decât tine, modestia, 

pasiunea și orientarea către înțelegerea numeroaselor și 

complexelor fenomene ale lumii vii, desfășurate sub ochii 

noștri, ori petrecute cu milenii în urmă. În numeroase 

împrejurări,  personalitatea profesoarei mele de Științele 

naturii mi-a fost un ghid și un îndemn. Pentru toate acestea îi 

mulțumesc din adâncul sufletului meu.  

evenimentevenimentevenimenteveniment 
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 După ce-am devenit student, și-apoi cadru didactic 

la Facultatea de Biologie a  Universității „Al. I. Cuza“ din 

Iași, profesoara din liceul pe care-l absolvisem m

spre-a ține câteva lecții de  Botanică și a vorbi elevilor 

despre ce urmau să facă și să devină în viitorul apropiat. M

am bucurat când, în 1962, i-am fost îndrumător la 

seminariile de botanică farmaceutică fiicei sale  Maria 

Chirica. 

 Sunt mândru că am absolvit  Liceul „Cuza Vodă“ 

din Huși, iar că peste ani am avut ca studenți o serie de 

absolvenți hușeni trecuți prin aceeași școală secundară ca și 

mine,  unii dintre ei devenind ei înșiși profesori, inclusiv la 

liceul în care s-au format, iar eu fiindu-le conducător al 

lucrărilor științifico-metodice pentru obținerea gradului 

didactic I din învățămîntul preuniversitar, iar apoi 

colaboratori la derularea unor cercetări și publicarea unor 

studii despre flora lemnoasă,  forestieră și ornamentală din

Huși și împrejurimi,  ori despre stuctura unor plante 

medicinale și melifere. 

 Îmi face plăcere să înșir aceste gânduri în paginile 

revistei „Lohanul“. Această publicație, fondată şi condusă de 

inimosul profesor doctor Vicu Merlan, are în cuprinsul ei 

numeroase articole din diferite domenii: istorie, literatură, 

artă, spiritualitate, astronomie, geografie, geologie, fizică, 

chimie, biologie, pedagogie, psihologie, medicină, o citesc 

cu bucurie de fiecare dată cînd intru în posesia sa. Sunt 

admirabile eseurile, interviurile, poeziile și povestirile pe 

care le scriu și le pun în pagină intelectuali din întreaga ţară.

 Din ceea ce știu de la profesorii liceului nostru 

centenar și din paginile publicației realizate de elevi, din 

cunoașterea directă a unor absolvenți ce mi-au devenit apoi 

studenți și masteranzi la Facultatea de Biologie a 

Universității Ieșene, rezultă cotele înalte la care se menține 

instituția preuniversitară hușeană în care m-am format 

cu mult timp în urmă, calitatea elevilor și dascălil

formează în acest vechi și frumos centru spiritual, în care mi

am petrecut o bună parte a copilăriei și adolescenței, ca 

școlar de ciclul doi și trei. 

 Dacă-mi pot permite să fac unele sugestii 

unele sfaturi elevilor actuali, îi îndemn să dea aten
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apoi cadru didactic 

ții „Al. I. Cuza“ din 

l absolvisem m-a invitat 

ține câteva lecții de  Botanică și a vorbi elevilor 

și să devină în viitorul apropiat. M-

am fost îndrumător la 

seminariile de botanică farmaceutică fiicei sale  Maria 

ru că am absolvit  Liceul „Cuza Vodă“ 

și, iar că peste ani am avut ca studenți o serie de 

ți hușeni trecuți prin aceeași școală secundară ca și 

șiși profesori, inclusiv la 

le conducător al 

ținerea gradului 

țămîntul preuniversitar, iar apoi 

și publicarea unor 

și ornamentală din  

și și împrejurimi,  ori despre stuctura unor plante 

șir aceste gânduri în paginile 

ție, fondată şi condusă de 

inimosul profesor doctor Vicu Merlan, are în cuprinsul ei 

meroase articole din diferite domenii: istorie, literatură, 

artă, spiritualitate, astronomie, geografie, geologie, fizică, 

chimie, biologie, pedagogie, psihologie, medicină, o citesc 

cu bucurie de fiecare dată cînd intru în posesia sa. Sunt 

și povestirile pe 

și le pun în pagină intelectuali din întreaga ţară. 

știu de la profesorii liceului nostru 

și din paginile publicației realizate de elevi, din 

au devenit apoi 

ți și masteranzi la Facultatea de Biologie a 

ții Ieșene, rezultă cotele înalte la care se menține 

am format și eu 

și dascălilor ce îi 

și frumos centru spiritual, în care mi-

și adolescenței, ca 

mi pot permite să fac unele sugestii și să ofer 

să dea atenție tuturor 

disciplinelor din programa școlară,  menite să contribuie la 

formarea lor ca intelectuali cu o cultură generală solidă 

temeinic - articulată,  iar după absolvirea liceului să se 

specializeze în diferite domenii.  Dintre ei se vor 

adevărații oameni de știință, de litere şi de cultură, pe care

așteaptă societatea românească.  În anii de școală se 

formează tineretul, se învață ordinea și disciplina, gândirea 

despre muncă și viață,  respectul pentru valorile naționale și 

universale. Îi felicit cu toată dragostea pe elevii 

de astăzi ai Liceului „Cuza Vodă“, în care cu mândrie 

am învățat în urmă cu aproape șapte decenii. 

 

 

Ioan Mâcnea 
Vetrişoaia – mal de Prut

 
 

Prof. dr. Vicu MERLAN 

        Cu ocazia sărbătoriri vârstei de 84 de ani, Ioan Mâcn
din Vetrişoaia zis şi Vetrişanu, a organizat 
2019, o nouă ediţie a Simpozionului
Istorie, de pe Valea Prutului, în locaţia domniei sale 
denumită La Popasul Spiritului.  

u acest prilej au fost invitaţi oameni de cultură atât din 
România cât şi din Basarabia, formaţii artistice locale 
dar şi din judeţul Vaslui şi de dincolo de Prut.

De amintit că Ioan Mâcnea Vetrişanu, a organizat de
timpului la Popasul Spiritului, numeroase simpozioane de 
istorie şi literatură sub egida Arca Poesis
şi Istoriei dintre Nistru şi Carpaţi, intitulat 
XIV, 15 iunie 2019).  
La sărbătoarea din luna iunie 2019, au participat în special
personalităţi culturale vasluiene din Huşi, Vaslui, Bârlad
precum: dr. Valeriu Lupu, prof. dr. Theodor Codreanu, prof. 

C

evenimentevenimentevenimenteveniment 
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școlară,  menite să contribuie la 

formarea lor ca intelectuali cu o cultură generală solidă și 

articulată,  iar după absolvirea liceului să se 

specializeze în diferite domenii.  Dintre ei se vor selecta 

ții oameni de știință, de litere şi de cultură, pe care-i 

șteaptă societatea românească.  În anii de școală se 

ță ordinea și disciplina, gândirea 

și viață,  respectul pentru valorile naționale și 

ersale. Îi felicit cu toată dragostea pe elevii și profesorii 

de astăzi ai Liceului „Cuza Vodă“, în care cu mândrie și eu 

țat în urmă cu aproape șapte decenii.  

Ioan Mâcnea – 84 
mal de Prut 

Prof. dr. Vicu MERLAN –Huşi 

 

vârstei de 84 de ani, Ioan Mâcnea 
anu, a organizat în luna iunie 

ui de Cultură, Tradiţie şi 
, în locaţia domniei sale 

u acest prilej au fost invitaţi oameni de cultură atât din 
România cât şi din Basarabia, formaţii artistice locale 
dar şi din judeţul Vaslui şi de dincolo de Prut. 

 
De amintit că Ioan Mâcnea Vetrişanu, a organizat de-a lungul 

, numeroase simpozioane de 
Arca Poesis (Festivalul Literaturii 

şi Istoriei dintre Nistru şi Carpaţi, intitulat Flori de Prut, ediţia a 

La sărbătoarea din luna iunie 2019, au participat în special 
din Huşi, Vaslui, Bârlad 

precum: dr. Valeriu Lupu, prof. dr. Theodor Codreanu, prof. 
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Lina Codreanu, prof. dr. D. V. Marin, prof. univ. dr. Petru Ioan 
etc, dar şi din Basarabia şi Iaşi. 

 
Nu au lipsit fii ai satului vetrişan, chiar un general de armată. 

 
Entuziasmul şi charisma lui Ioan Mâcnea atrage an de an 
personalităţi româneşti importante pe malul Prutului la 
Vetrişoaia.  
Ioan  Mâcnea a înfiinţat un muzeu al satului cu numele de 
Răsărit pe val de Prut, Casa Bunicilor, Clubul Artelor etc 

 
. În faţa casei sale sunt expuse o mulţime de exponate cu 
simboluri spirituale înălţătoare, unele sculptate migălos, altele 
aduse direct de la mama natură.  

 
De asemenea sunt  repartizate armonios statuiele sculptate ale 
unor poeţi consacraţi: Mihai Eminescu, Ion Creangă, Grigore 
Vieru, Adrian Păunescu, dar şi voievozi de seamă precum 
Ştefan cel Mare, Vlad Ţepeş, Mihai Viteazul  etc. 

 
 Nu lipseşte şi statuia domniei sale, pe care şi-a intitulat-o, cu 
mândrie: Ţăranul. Alături de acestea mai pot fi admirate: 
Monumentul dedicate poetului naţional Mihai Eminescu, 
Coloana Infinitului etc. 

 

evenimentevenimentevenimenteveniment 
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Poetul Ioan Mâcnea a publicat de-a lungul timpului: 
Mitului. Vetrişoaia 475 de ani. File de Monografie; Toamna în 
patru anotimpuri; Ospăţ şi cenuşă; Fluturii albaştri 
este şi un talentat cântăreţ de muzică uşoară şi populară, fapt 
demonstrat cu ocazia acestui simpozion. 

Cu acest prilej Ioan Mâcnea a demonstrate că zona rurală este 
un izvor nesecat de iniţiativă şi cultură, focar care are analogii 
şi-n alte localităţi vasluiene precum: Giurcani, Roşieşti, 
Pădureni, Hoceni etc, acolo unde spiritul veşnic tânăr artistic, 
impregnat de o substanţă alchimică, este animat 
dormice de atingerea frumosului şi esteticului cul
 

 

Un eveniment cultural științific de 
anvergură națională, al IX-lea Congres 
Național de Istoria Medicinei la Vaslui

 
 
”Oricât noroi va fi fost pe ulițele târgului Vaslui la sfârșitul
secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, acela nu putea 
astupa urmele pașilor lăsați de marile personalități ale literaturii, artei,  
culturii și științei românești în trecere prin  vechiul târg moldovenesc”
     George Topârceanu
       
        Realitate subliniată de marele poet, care avea să se 
vădească încă odată ca adevărată cu ocazia celui de al IX
lea Congres Național de Istoria Medicinei, desfășurat la 
Vaslui în perioada 23 – 25 mai 2019.  

ntr-un ambient cu totul special, asigurat de parteneriatul cu 
Primăria Municipiului Vaslui, Consiliul Jude
Județean de Urgență Vaslui, Colegiul Medicilor Vaslui, 

Episcopia Hușilor, Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” 
congresul Societății Române de Istoria Medicinei avea să
desfășoare lucrările în sala de consiliu a Primăriei Municipiului 
Vaslui.  

Derulate pe parcursul a trei zile, cu o deschidere 
fastuoasă în saloanele hotelului Racova (gazda oaspe
prezența autorităților locale, lucrările aveau să înceapă chiar din 
seara deschiderii oficiale printr-un excurs istoric privind 
Vasluiului, prezentat de doctor în istorie profesor Lauren
Chiriac și un documentar filmat al istoriei medico
locului, prezentat de președintele Comitetului de Organizare, dr. 
Valeriu Lupu. Familiarizați cu noțiuni de istorie locală, 
participanții își vor derula în următoarele două zile (24
maratonul comunicărilor, prezentărilor și lansărilor de carte, 

Î 
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a lungul timpului: Atingerea 
475 de ani. File de Monografie; Toamna în 

Fluturii albaştri etc., dar 
de muzică uşoară şi populară, fapt 

 
Cu acest prilej Ioan Mâcnea a demonstrate că zona rurală este 

are are analogii 
n alte localităţi vasluiene precum: Giurcani, Roşieşti, 

veşnic tânăr artistic, 
 de unele suflete 

cultural. 

științific de 
lea Congres 

țional de Istoria Medicinei la Vaslui 

țele târgului Vaslui la sfârșitul 
și începutul secolului XX, acela nu putea  

șilor lăsați de marile personalități ale literaturii, artei,  
și științei românești în trecere prin  vechiul târg moldovenesc” 

George Topârceanu 

Realitate subliniată de marele poet, care avea să se 
odată ca adevărată cu ocazia celui de al IX-
țional de Istoria Medicinei, desfășurat la 

un ambient cu totul special, asigurat de parteneriatul cu 
Primăria Municipiului Vaslui, Consiliul Județean, Spitalul 

țean de Urgență Vaslui, Colegiul Medicilor Vaslui, 
șilor, Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” 

ții Române de Istoria Medicinei avea să-și 
șoare lucrările în sala de consiliu a Primăriei Municipiului 

te pe parcursul a trei zile, cu o deschidere 
fastuoasă în saloanele hotelului Racova (gazda oaspeților), în 

ța autorităților locale, lucrările aveau să înceapă chiar din 
un excurs istoric privind ținutul 

prezentat de doctor în istorie profesor Laurențiu 
și un documentar filmat al istoriei medico-sanitare al 

ședintele Comitetului de Organizare, dr. 
ți cu noțiuni de istorie locală, 

or derula în următoarele două zile (24-25 mai) 
și lansărilor de carte, 

care aveau să acopere nu mai puțin de 82 de lucrări și șapte 
lansări de carte.  

Cu o participare de excepție; peste 70% personalități 
cu titluri universitare și academice, de asemeni, personalități cu 
vechi preocupări în domeniu, acoperind practic toate jude
țării; de la Nord la Sud și de Est la Vest, congresul va avea 
privilegiul să găzduiască și oaspeți din Republica Moldova și 
Germania. Această amplă participare se explică prin tematica 
deosebit de generoasă propusă spre dezbatere, iar numărul mare 
de lucrări au determinat organizatorii să le împartă în 
sesiuni care se vor derula succesiv.  

În prima sesiune, sub titlul ”Istoria de 90 de 
Societății Române de Istoria Medicinei”
istoric de excepție a acestei societăți, considerată astăzi ca cea 
mai activă din cadrul Asociației Medicale Române sub egida 
căreia funcționează, ceea ce la prima vedere ar părea un parad
dat fiind vârsta membrilor săi. Au fost evocate, pe lângă 
realizările societății și personalități de referință a 
românești precum; Constantin Severeanu, Victor Gomoiu, 
Mihail Manicatide etc.  

A doua sesiune a avut ca 
românească-medicină europeană”, sesiune în care, prin 
numeroase lucrări, s-a subliniat contribu
progresele medicinei europene și mondiale prin nume de 
referință ca Nicolae C Paulescu, Victor Babeș, Ioan 
Cantacuzino, Grigore T Popa, Constantin
Palade, etc. O dovadă în plus, sunt și performanțele unor medici 
români care lucrează în străinătate, purtând peste hotare geniul 
și talentul medical al acestui popor.  

O sesiune specială (a treia) întitulată 
dedicat profesorului Nicolae C Paulescu 
naștere” a fost dedicată celui mai mare savant român al tuturor 
timpurilor; Nicolae C Paulescu, la aniversarea a 150 de ani de la 
naștere (1869). Evocarea sa s-a făcut printr
înaltă ținută care i-au prezentat contribu
medicinei, fiziologiei (științei vieții), biologiei, filosofiei, 
psihologiei, sociologiei, istoriei și teologiei. Ideea celebrării lui 
Paulescu la Vaslui se leagă și de faptul că aici s
mai completă monografie a marelui savant, lansată în 1918 la a 
47-a Reuniune Națională de Istoria Medicinei de la Roman. 
Este o monografie care redă exhaustiv personalitatea marelui 
savant  la adevărata sa dimensiune științifică și umanistă.
 Dat fiind că organizatorul congresului a fost 
pediatru, o sesiune specială (a patra) sub genericul 
pediatriei în România” a fost dedicată pediatriei române
prilej cu care au fost evocați, prin lucrări de substanță, corifeii 
acestei specialități, la rândul lor alcătuind o elită na
precum; Mihail Manicatide, Ioan Nicolau, Titu Gane, Alfred 
Rusescu, Gheorghe Goldiș, Emil Hurmuzache, Marcel Burdea 
etc. Pe lângă evocările prezentate, au fost subliniate 
provocările actuale, ca și perspectivele privind, 
vaccinarea și medicina personalizată.  

Ziua de sâmbătă, 25 mai, a fost consacrată ultimelor 
două sesiuni. Sesiunea a V-a, a cărei temă a fost 
Farmacia în orașul și județul Vaslui” 
aduse în actualitate ca antemergătoare, personalită
subliniindu-se rolul și implicarea lor în treburile cetății, precum 
Gheorghe Andreescu de pildă, căruia, în semn de recuno
pentru contribuția sa la emanciparea societății vasluiene, i se va 

evenimentevenimentevenimenteveniment 
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țin de 82 de lucrări și șapte 

ție; peste 70% personalități 
și academice, de asemeni, personalități cu 

vechi preocupări în domeniu, acoperind practic toate județele 
țării; de la Nord la Sud și de Est la Vest, congresul va avea 

și oaspeți din Republica Moldova și 
tă amplă participare se explică prin tematica 

deosebit de generoasă propusă spre dezbatere, iar numărul mare 
de lucrări au determinat organizatorii să le împartă în șase 

”Istoria de 90 de ani al 
ții Române de Istoria Medicinei” s-a evocat parcursul 

ție a acestei societăți, considerată astăzi ca cea 
ției Medicale Române sub egida 

ționează, ceea ce la prima vedere ar părea un paradox 
dat fiind vârsta membrilor săi. Au fost evocate, pe lângă 

ți de referință a istoriografiei 
ști precum; Constantin Severeanu, Victor Gomoiu, 

A doua sesiune a avut ca subiect ”Medicina 
, sesiune în care, prin 

a subliniat contribuția românească la 
și mondiale prin nume de 

ță ca Nicolae C Paulescu, Victor Babeș, Ioan 
Cantacuzino, Grigore T Popa, Constantin Parhon, George 

și performanțele unor medici 
români care lucrează în străinătate, purtând peste hotare geniul 

O sesiune specială (a treia) întitulată ”Simpozion 
Nicolae C Paulescu – 150 de ani de la 

a fost dedicată celui mai mare savant român al tuturor 
timpurilor; Nicolae C Paulescu, la aniversarea a 150 de ani de la 

a făcut printr-o serie de lucrări de 
au prezentat contribuțiile sale în domeniile 

științei vieții), biologiei, filosofiei, 
și teologiei. Ideea celebrării lui 

și de faptul că aici s-a realizat cea 
etă monografie a marelui savant, lansată în 1918 la a 

țională de Istoria Medicinei de la Roman. 
Este o monografie care redă exhaustiv personalitatea marelui 

științifică și umanistă. 
orul congresului a fost și este 

pediatru, o sesiune specială (a patra) sub genericul ”Istoria 
a fost dedicată pediatriei românești, 
ți, prin lucrări de substanță, corifeii 

or alcătuind o elită națională, 
precum; Mihail Manicatide, Ioan Nicolau, Titu Gane, Alfred 

ș, Emil Hurmuzache, Marcel Burdea 
etc. Pe lângă evocările prezentate, au fost subliniate și 

și perspectivele privind, de pildă, 
 

Ziua de sâmbătă, 25 mai, a fost consacrată ultimelor 
a, a cărei temă a fost ”Medicina și 

șul și județul Vaslui” în care au fost evocate și 
temergătoare, personalități locale  

și implicarea lor în treburile cetății, precum 
Gheorghe Andreescu de pildă, căruia, în semn de recunoștință 

ția sa la emanciparea societății vasluiene, i se va 
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ridica un bust într-unul din parcurile orașului sculptat de 
maestrul Gheorghe Alupoaie.  

Ultima sesiune (a VI-a), avea să fie consacrată 
învățământului medical  sub titlul ”Istoria învă
medical în România” prilejuit și de aniversarea a 140 de ani de 
la înființarea Facultății de Medicină de la Iași (1879), în care s
au prezentat personalități de referință în domeniul 
învățământului și creatorilor de școală medicală ieșeană, 
bucureșteană, timișoreană, clujeană, brașoveană, tomitană etc. 

O notă aparte în derularea lucrărilor congresului au 
făcut-o lansările de carte în care, autori de prestigiu 
prezentat operele lor literar-istorice și medicale, sub formă de 
monografii, eseistică, romane memorialistice, colec
documente, în care talentul literar și acribia științ
cu măiestrie. Ni se pare util să le cităm mai ales pentru 
semnificația lor istorico-literară;  

1. Trecute vieți de medici romașcani. Poveștile 
medicinii, autor Dan Gabriel Arvetescu.  

2. Mihai Ștefănescu Galați. Răniți și ranițe. Chirurgia 
de război (editor Richard Constantinescu).  

3. Mihai Ștefănescu Galați, Amintiri din Marele 
Război (editor Richard Constantinescu).  

4. Nicolae Leon. Rectorul Unirii (editor Richard 
Constantinescu.  

5. Înainte să fie prea târziu (autor Ioan Ie
6. Medicamentul de-a lungul vremii 

Cotrău).   
7. De la ”Spitalul lui Drăghici” la Spitalul de Urgen

Vaslui (autori; Valeriu Lupu, Nicolae Bârlădeanu, Mihai 
Ciobanu). 

Cu această ocazie s-a înmânat pentru prima dată 
premiul ”Epifanie Cozărescu” instituit de filiala Roman a 
Societății Române de Istoria Medicinii, la inițiativa 
președintelui acesteia, dr. Dan Arvetescu, menit să răsplătească 
autorul (autorii) celei mai bune cărți din domeniul 
iatroistoriografiei românești. Primul premiu a revenit cărț
”Marea Unire și Medicina Românească” scrisă de Benone 
Duțescu, Mircea Beuran, Sabina Stănescu și Rodica Duțescu
Zăvoianu    
 Evenimentul avea să se încheie cu o excursie spirituală 
la Mănăstirea Florești, cunoscută în lumea specialiștilor ca o 
perlă arhitectonică (Goticul de Vaslui) și spirituală a ținutului 
Vaslui ce avea să impresioneze vizitatorii prin frumuse
grandoare.  

Trebuie subliniată percepția evenimentului în rândul 
participanților, care spre satisfacția organizatorilor a fost una 
extrem de pozitivă. În primul rând din partea oaspe
spre surprinderea lor, aveau să descopere un oraș modern, curat, 
deosebit de cochet, cu oameni harnici, pașnici, ospitalieri, cu 
deschidere pentru comunicare și socializare. În al doilea rând 
din partea audienței (record în prima zi), care a avut satisfacția 
unei întruniri academice în care iatroistoriografia românească, 
Vasluiul și istoria lui, au constituit centrul atenției. 

Ecourile, mai ales pe rețelele de socializare, sunt 
unanime în aprecierea la superlativ a evenimentului, ceea ce 
constituie un prilej de satisfacție pentru locuitorii urbei și 
ținutului vasluiului. Pentru edificare reproducem mesajul unuia 
din participanții activi la congresul nostru, mesaj care exprimă 
cum nu se poate mai convingător, impresia pe care urbea 
ținuturile noastre o produce în sufletul călătorului. 
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șului sculptat de 

a), avea să fie consacrată 
”Istoria învățământului 

și de aniversarea a 140 de ani de 
ții de Medicină de la Iași (1879), în care s-

ți de referință în domeniul 
țământului și creatorilor de școală medicală ieșeană, 

șteană, timișoreană, clujeană, brașoveană, tomitană etc.  
or congresului au 

o lansările de carte în care, autori de prestigiu și-au 
și medicale, sub formă de 

monografii, eseistică, romane memorialistice, colecții de 
și acribia științifică se îmbină 

cu măiestrie. Ni se pare util să le cităm mai ales pentru 

ți de medici romașcani. Poveștile 

Ștefănescu Galați. Răniți și ranițe. Chirurgia 

Ștefănescu Galați, Amintiri din Marele 

(editor Richard 

(autor Ioan Iețcu)  
 (autor Marțian 

De la ”Spitalul lui Drăghici” la Spitalul de Urgență 
(autori; Valeriu Lupu, Nicolae Bârlădeanu, Mihai 

a înmânat pentru prima dată 
tituit de filiala Roman a 

ții Române de Istoria Medicinii, la inițiativa 
ședintelui acesteia, dr. Dan Arvetescu, menit să răsplătească 

ți din domeniul 
ști. Primul premiu a revenit cărții 

și Medicina Românească” scrisă de Benone 
țescu, Mircea Beuran, Sabina Stănescu și Rodica Duțescu-

Evenimentul avea să se încheie cu o excursie spirituală 
ști, cunoscută în lumea specialiștilor ca o 

și spirituală a ținutului 
Vaslui ce avea să impresioneze vizitatorii prin frumusețe și 

ția evenimentului în rândul 
ților, care spre satisfacția organizatorilor a fost una 

de pozitivă. În primul rând din partea oaspeților care, 
ș modern, curat, 

șnici, ospitalieri, cu 
și socializare. În al doilea rând 

ței (record în prima zi), care a avut satisfacția 
unei întruniri academice în care iatroistoriografia românească, 

și istoria lui, au constituit centrul atenției.  
țelele de socializare, sunt 

a superlativ a evenimentului, ceea ce 
ție pentru locuitorii urbei și 

ținutului vasluiului. Pentru edificare reproducem mesajul unuia 
ții activi la congresul nostru, mesaj care exprimă 

gător, impresia pe care urbea și 
ținuturile noastre o produce în sufletul călătorului. ”A fost o 

mare plăcere participarea la Congresul pentru Istoria 
Medicinei organizat impecabil de Dvs. Vă mul
generoasa ospitalitate și căldură tipic moldove
mulțumesc pentru redactarea impecabilă a materialului 
congresului, a programării prezentărilor cu pacien
nerespectarea spațiilor recomandate prezentării, vă mulțumesc 
pentru valoarea invitaților și a bogatei informații științifice, vă 
mulțumesc pentru atmosfera de amicală comunicare, pentru 
implicarea instituțiilor administrative și nu în ultimul rând, 
pentru oportunitatea de a descoperi un ora
curat, organizat, îngrijit cu mare dragoste de locuitorii lui, de 
biserica lui Ștefan cel Mare și Sfânt, de siturile arheologice, de 
Mănăstirea Florești și generosul și documentatului ghidaj al 
domnului istoric (prof. dr. Lauren
minunatul Copou al Vasluiului. Am plecat cu sufletul plin de 
încântarea de a fi descoperit acest col
înflorit și iubit de vasluieni.  

Cu cele mai alese gânduri 
colaboratorilor Dvs. Dumnezeu să vă dea sănătate 
mulțumire. Cu stimă și recunoștință, prof. dr. Clementina 
Timuș, SRIM, București” (https//mail yahoo.com).
                                    Dr. Valeriu Lupu
      Președintele Comitetului de Organizare  al Congresului
 

Povestea fraţilor Baciu
judeţul Iaşi, povestea omeniei şi a 

succesului

          Au plecat tineri şi săraci şi s-au întors albiţi şi bogaţi. 
Un renumit medic cardiolog din Roma şi un strălucit 
inginer din New-York au adus civilizaţia în locurile natale 
din judeţul Iaşi. 

e trebuie să facă un om pentru că lumea să
să-l pomenească în biserica ca pe un adevărat sfânt? Ce 
minune? 

Ce fapte trebuie să facă un om pentru că lumea să
monument , încă din timpul vieţii? 

Cine trebuie să fii pentru că preotul în biserica să ţi se închine 
mai mult decât o face în faţa icoanelor?

De ce ar cânta şi ar dansa toată suflarea pentru cineva?

Satul Dolheşti din judeţul Iaşi există de 600 de ani, 600 de ani 
de sărăcie, 600 de ani de uliţi asfaltate cu noroi. În 1991 însă, 
totul s-a schimbat. În locul unde s-au născut, s
bătrâni milionari, fraţii Baciu. Unul venea din New York. 
Celălalt de la Roma. 

Unul este un reputat inginer constructor de centrale electrice 
care a iluminat America, celălalt un mare medic cardiolog care
a făcut să bată inimile Europei. Unul este Petru. Celălalt este 
Constantin. Ei sunt Bacii din Dolheşti.

C

evenimentevenimentevenimenteveniment 
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Dr. Valeriu Lupu 
ședintele Comitetului de Organizare  al Congresului 
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Cine trebuie să fii pentru că preotul în biserica să ţi se închine 
mai mult decât o face în faţa icoanelor? 
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Satul Dolheşti din judeţul Iaşi există de 600 de ani, 600 de ani 
de sărăcie, 600 de ani de uliţi asfaltate cu noroi. În 1991 însă, 

au născut, s-au întors doi 
ii Baciu. Unul venea din New York. 

Unul este un reputat inginer constructor de centrale electrice 
care a iluminat America, celălalt un mare medic cardiolog care-
a făcut să bată inimile Europei. Unul este Petru. Celălalt este 

. Ei sunt Bacii din Dolheşti. 
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S-au întors acasă, deşi în sat nu mai aveau nimic, nici părinţi, 
nici fraţi, nici rude în viaţă şi nici măcar casă. Comuniştii le
luat totul, iar ei s-au întors să dea tot ce aveau. 

Petru Baciu are 83 de ani. A plecat în America în 69 şi a făcut 
avere proiectând centrale electrice. S-a căsătorit, dar n
copii. S-a întors acasă când şi-a dat seama că averea cea mai 
mare e ceea ce laşi în urma ta. 

Fratele lui mai mare, acum în vârstă de 90 de ani, doctorul 
Constantin Baciu, a plecat din România în urmă cu 40 de ani ca 
să-şi ajute fiul să devină un mare pianist. S-a stabilit la Roma, 
unde a luat totul de la zero. 

Satul Dolheşti văzut din Dealul Cerului

În ţara era medicul şef al consiliului de miniştri şi unul dintre 
colaboratorii Anei Aslan. La Roma era doar un medic de 
familie. A învăţat, a dat noi examene şi în câţiva ani a devenit 
medicul papei Ioan Paul ÎI. 

Fiul său, Adrian Baciu, a ajuns mare pianist în Italia: profesor 
de pian principal la conservatorul din Florenţa, însă ironia sorţii 
a făcut ca el să moară din cauza uneo boli de inimă în urmă cu 
trei ani. Cel ce a salvat sute de inimi, n-a putut să o salveze pe 
cea pe care o iubea cel mai mult - a fiului său. 

Mai ales după moartea fiului, doctorul Baciu a hotăr
moştenirea pe numele satului natal. Şi pentru că a luptat în 
război împotriva ruşilor, doctorul Baciu şi-a pus în aplicare 
strategiile de război învăţate: un pricipal aspect era cel al 
drumurilor - drumuri asfaltate, drumuri noi. 

Bătrânul inginer vrea să facă din Dolheşti singurul sat din 
România iluminat cu o eoliană specială, cu ax vertical, 
inventată chiar de el, brevetata în America şi la OSIM. În 
fiecare zi se urcă sus pe deal, să vadă cum merge treaba.
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Satul Dolheşti văzut din Dealul Cerului 

În ţara era medicul şef al consiliului de miniştri şi unul dintre 
colaboratorii Anei Aslan. La Roma era doar un medic de 
familie. A învăţat, a dat noi examene şi în câţiva ani a devenit 

Fiul său, Adrian Baciu, a ajuns mare pianist în Italia: profesor 
enţa, însă ironia sorţii 

a făcut ca el să moară din cauza uneo boli de inimă în urmă cu 
a putut să o salveze pe 

Mai ales după moartea fiului, doctorul Baciu a hotărât să-şi lase 
moştenirea pe numele satului natal. Şi pentru că a luptat în 

a pus în aplicare 
strategiile de război învăţate: un pricipal aspect era cel al 

iner vrea să facă din Dolheşti singurul sat din 
România iluminat cu o eoliană specială, cu ax vertical, 
inventată chiar de el, brevetata în America şi la OSIM. În 
fiecare zi se urcă sus pe deal, să vadă cum merge treaba. 

Şi dacă lucrurile vor merge bine, Petru Baciu vrea să deschidă 
în sat o fabrică în care să facă centrale eoliene. Bani are, nu vrea 
decât timp. Iar pentru viaţă lungă a fraţilor Baciu se roagă 
oamenii la biserică. 

În cinstea fraţilor Baciu, oamenii au ridicat un monument în 
mijlocul satului. Pe frontispiciu, cei bătrâni şi cei tineri pot 
buchisi o învăţătură scrisă chiar de doctorul Baciu: “În onoarea 
domnului Constantin Baciu. Înţelepciunea este o particulară a 
omului, ea stabileşte ştiinţa vieţii.. învăţând, învăţând şi iarăşi 
învăţând.” 

Poate că ei nu vor mai apuca să vadă terminate planurile lor. 
Dar tinerii şi copii din Dolheşti, cei în care investesc acum tot 
ce au adunat într-o viaţă, au pentru prima dată o şansă să 
schimbe sătul şi poate chiar lumea, într
şi eoliene, oameni au primit ceva mult mai de preţ. Demnitatea.

Pentru oamenii din Dolheşti, întoarcea fiilor satului e motiv de 
mare sărbătoare. Pentru că după ani trăiţi în sărăcie s
acasă. Împinşi de singurătate, de dor, de datoria de a lăsa cev
în urma lor. Şi odată întorşi au ei viitorul într
până acum la dispartie şi uitare.    Sursă: Stirileprotv.ro

PS. Între timp cei doi fraţi: Petru şi Constantin s
viaţă: unul la New Zork, celălalt la Roma.

 

 

Dumitrița GORE cântă alături de
Rieu, în concertele susţinute

din Viena
Este pe creasta valului cu succes!

 

      Dumitrița Gore, fica lui Gheorghe şi a Auricăi din 
Chişinău, cu rădăcini la Teleneşti, este un exemplu de talent, 
perseverenţă, muncă asiduuă şi credinţă în succes.

ecile de ore de meditaţie a determinat
ia drumul bejenăriei, să muncească în ţările bogate ale 
Occidentului, pentru ca micuţa Dumitriţa să

printre somităţile artistice din domeniu. Uneori nu este su
doar talentul, acesta dacă nu este cultivat şi împins la etrem, nu 
dă roade.  

Mama sa Aurica ştia acest lucru, drept pentru care a preferat să 
se sacrifice pentru copii săi: Dumitriţa şi Victoriţa (actualmente 
studentă la Cluj). De la tatăl său, Gheorghe, a moştenit puterea 
de lucru, mândria de a fi un bun român, perseverenţa şi 
umilinţa, candoarea şi dorinţa de autodepăşire. Anii de muncă 
au dat roade până la urmă. Dumitriţa cucereşte Occidentul prin 
talentul său vioristic. Astfel că în cadrul 
“Nedyalka Simeonova” ajuns la cea de a 38

Z
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loc în perioada 25-27 octombrie 2018 la Haskovo, în Bulgaria
Dumitriţa ia locul I. La competiția tinerilor violoniști au 
participat mai mulți tineri din Moldova. 

 

Dumitrița este laureată a mai multor concursuri na
internaționale. Face parte din echipa Chisinau Youth Orchestra 
și și-a facut studiile la Liceul de muzică ”Ciprian Porumbescu”.

Redăm un articol integral, în limba engleză, realizat de 
Maria Dulgher, pentru   www.moldova.org: 

 

Stories from diaspora// Dumitrița Gore 
violinist who performs on the best stages of 

Europe 
 

Maria DULGHER

        Dumitrița is a violinist who is in love with classical 
music and violin. People usually say about such talents: 
“She was meant to play music.” Arduous and passionate, 
romantic and beautiful, she always radiates on stage. 
Dumitrița is really young but already managed to have a lot 
of achievements and so much is yet to come… 

About the way it started 

Dumitrița loved music since her childhood. “In my family no 
one is a musician, but we sing a lot, especially when we get 
together for holidays.” When she was 7 years old, her mom 
brought her at the Music Lyceum “Ciprian Porumbescu” in 
Chișinău. Dumitrița says that at that moment she didn’t know 
what instrument she wanted to play. “I think the choice was, in 
fact, more of my mother. At that age I did not realize what 
instrument I would like to play. I liked music, I had a musical 
hearing and my mother decided I should try, and that’s how it 
all started,” recalls Dumitrița. It didn’t take too much time for 
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ța is a violinist who is in love with classical 
music and violin. People usually say about such talents: 
“She was meant to play music.” Arduous and passionate, 
romantic and beautiful, she always radiates on stage. 

eally young but already managed to have a lot 
 

. “In my family no 
one is a musician, but we sing a lot, especially when we get 

When she was 7 years old, her mom 
brought her at the Music Lyceum “Ciprian Porumbescu” in 

șinău. Dumitrița says that at that moment she didn’t know 
“I think the choice was, in 

I did not realize what 
instrument I would like to play. I liked music, I had a musical 
hearing and my mother decided I should try, and that’s how it 

It didn’t take too much time for 

her to understand that this is what she w
entire life. Every day, Dumitrița fell in love more and more with 
classical music. “Ever since I started learning at the Music 
Lyceum “Ciprian Porumbescu”, I did not think I could do 
something else besides music.”  The help and inspirat
got from her teachers, the passion about music, and the 
motivation from her successes at the national and international 
competitions convinced Dumitrița to continue playing violin.

“Since I was 14, I started playing in youth orchestras where I 
had the opportunity to meet a lot of people from different 
corners of the world.” Our protagonist made her solo debut at 
the age of 16 with the Moldovan National Chamber Orchestra 
and participated in more than 15 national and international 
competitions. Among the most important awards she won were 
the 1st Prize at the “Nedyalka Semionova” International Violin 
Competition (Bulgaria), the 1st Prize at the National 
Competition “Paul Constantinescu” (Romania) and the 2nd 
Prize at the International Competition “Eu
Moldova). “Every prize carries a distinct significance for me 
because each of them is about a lot of work and shivering. The 
first contest I participated in – the “Eugen Coca” International 
Competition, was special though, as it was in the
was the one that made me spread my 
wings,” specifies Dumitrița. 

About her experience abroad 

Dumitrița understood that she would like to continue her studies 
abroad while she was still studying in Moldova. 
it would open more doors and help me to progress more.”
Later, she decided to apply to the University of Music and 
performing Arts in Mannheim, where she is currently 
studying. “Here in Germany, the attitude towards music differs 
greatly from that in Moldova. Classical music is loved, studies 
are made at a top-level and the competi
makes me think I have chosen well” she states.

Dumitrița managed to perform in such orchestras as the German 
Kurpfälzisches Kammerorchester, Youth Orchestra Romania
Moldova, Moldovan Youth Orchestra, Romanian Youth 
Orchestra, Romanian Symphony Orchestra, etc. Recently, 
Dumitrița got the chance to be a violinist in one of the best 
European youth orchestras – Gustav Mahler Youth 
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Orchestra. Moreover, for more than two years, she has been 
playing a Charles Adolphe Gand violin, dated 1855.

“In fact, I play in many more orchestras, as a member or a 
substitute. One can’t be a permanent member in the youth 
orchestras. Usually, they organize projects and tours for 
several weeks, to which I am invited. Sometimes, there are 
auditions, like in the case of  Gustav Mahler Youth Orchestra. It 
is not something stable or systematical, as a job. That enables 
me to play in several orchestras, as well as to play more 
chamber music, which I really like and that inspires me a lot.”

As time went by, she gathered experience and a lot of 
wonderful memories. “I remember that at the last concert in the 
spring tour with the Gustav Mahler Youth Orchestra in 
Musikverein, Vienna, during the third symphony by Gustav 
Mahler, you could see tears in the eyes of both audiences and 
those on stage. It was a magical and a very emotional 
moment,” reveals Dumitrița. 

About her little secrets 

Dumitrița plays in many orchestras, studies at university and 
even makes some time for other hobbies she has 
and photography. “I’m lucky that the profession I chose gives 
me the possibility to travel quite often. I have projects in 
different locations of the world, but I get a special satisfaction 
when I have the opportunity to spend a few days of vacation and 
to recharge my batteries. For some time now, I’ve discovered 
my passion for photography, and that’s what I do more and 
more often,” she says. 

Our protagonist says that there is no secret of succeeding to do 
so many things at the same time. “What helps me, in general, is 
that I am an ambitious person, and I do not give up easily. I 
have established my priorities and I try to not give too much 
meaning to the disappointing moments.” 

Dumitrița still feels a connection with her homeland due to the 
fact that she has her family in Moldova and she also often 
craves for the Moldovan traditional food, as she says.

There is one more thing that is not widely known about 
Dumitrița: the violin she plays – the Charles Adolphe Gand 
violin, is a real treasure, literally, as it was estimated as having 
a value of about $75 000.  “I am playing this violin on gener
loan from Prof. Gottfried Schatz. It is a special instrument with 
very strong and very warm sound at the same time. Only after I 
started playing this violin, I understood how much a really good 
instrument can help you. It’s a whole new feeling. The ple
of creating music grows enormously when playing such an 
instrument. Still, it’s also an enormous responsibility, so I 
always do my best to keep it safe, take care of it and when I 
travel, I never let it out of my sight,” Dumitrița reveals.
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. Moreover, for more than two years, she has been 
playing a Charles Adolphe Gand violin, dated 1855. 

“In fact, I play in many more orchestras, as a member or a 
te. One can’t be a permanent member in the youth 

orchestras. Usually, they organize projects and tours for 
several weeks, to which I am invited. Sometimes, there are 

Gustav Mahler Youth Orchestra. It 
or systematical, as a job. That enables 

me to play in several orchestras, as well as to play more 
chamber music, which I really like and that inspires me a lot.” 

As time went by, she gathered experience and a lot of 
the last concert in the 

spring tour with the Gustav Mahler Youth Orchestra in 
Musikverein, Vienna, during the third symphony by Gustav 
Mahler, you could see tears in the eyes of both audiences and 
those on stage. It was a magical and a very emotional 

ța plays in many orchestras, studies at university and 
even makes some time for other hobbies she has – travelling 
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started playing this violin, I understood how much a really good 
instrument can help you. It’s a whole new feeling. The pleasure 
of creating music grows enormously when playing such an 
instrument. Still, it’s also an enormous responsibility, so I 
always do my best to keep it safe, take care of it and when I 

ța reveals. 

Prof. dr. ing. AVRAM D. TUDOSIE, a 
împlinit 50 de ani de rodnică activitate în 
Podgoriile Moldovei - Ive

Huși 

         În perioada anilor 1950-1960 a apărut în Europa ideea 
găsirii și valorificării nisipurilor și terenur
întreaga Europă – prin cultura viței de vie, întrucât alte 
culturi agricole nu se dovediseră rentabile.

n acest sens, a apărut și Revista Internaționaă de Agricultură 
– editată în toate țările Europei, în care un capitol important 
era alocat valorificării viti-vinicole din Europa. Astfel a 

apărut valorificarea viti-vinicolă a nisipurilor din vestul 
Ungariei, Cehoslovaciei, Poloniei, României (Carei, Sadova
Corabia Bechet), Șaba și Cetatea Albă din Basarabia până pe 
întinsele nisipuri ale Niprului din Ucraina.

În 1953 – 1954 - 1955 s-a încercat valorificarea nisipurilor de la 
Ivești prin cultura viței de vie indigenă, prin inginerul I. Grasu 
și D.Lipan. Plantații care au dat greș încă din primul an de la 
înființare. Atunci, Catedra de viticultură din Bucure
care acad. G. Constantinescu și acad.T. Martin, însoțiți de 
asistenți și studenții mai răsăriți s-au deplasat într
studii la Ivești. Aici studiile fugitive nu au dus la nici un 
rezultat.  

Nu știam atunci  că luând examenul na
25 octombrie 1985,  voi fi  repartizat de minister ca inginer 
la IAS Ivești, într-un fel  problema prinderii planta
pe nisipurile de la Ivești. 

În același an  acad. prof.univ. dr. Nicolae Ștefan 
Institutului de Cercetări Hortiviticole al României 
și fondatorul actualei Academii de Științe Agricole din 
București a aprobat Înființarea unui Punct experimental de 
cercetări viticole – ca să rezolvăm problema ,, prinderii” sau 
pieirii viilor nou plantate de înaintașii noștri Grecu și Lipan.

Î

evenimentevenimentevenimenteveniment 

Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019 

Prof. dr. ing. AVRAM D. TUDOSIE, a 
împlinit 50 de ani de rodnică activitate în 

Ivești, Odobești și 

1960 a apărut în Europa ideea 
și valorificării nisipurilor și terenurile nisipoase din 

ței de vie, întrucât alte 
culturi agricole nu se dovediseră rentabile. 

și Revista Internaționaă de Agricultură 
țările Europei, în care un capitol important 

vinicole din Europa. Astfel a 
vinicolă a nisipurilor din vestul 

Ungariei, Cehoslovaciei, Poloniei, României (Carei, Sadova-
Șaba și Cetatea Albă din Basarabia până pe 

Niprului din Ucraina.  

a încercat valorificarea nisipurilor de la 
ști prin cultura viței de vie indigenă, prin inginerul I. Grasu 

și D.Lipan. Plantații care au dat greș încă din primul an de la 
icultură din București – prin 

și acad.T. Martin, însoțiți de 
au deplasat într-o excursie de 

ști. Aici studiile fugitive nu au dus la nici un 

d examenul național de cercetători pe 
25 octombrie 1985,  voi fi  repartizat de minister ca inginer șef 

un fel  problema prinderii plantațiilor viticole 

 

și an  acad. prof.univ. dr. Nicolae Ștefan – fondatorul 
Institutului de Cercetări Hortiviticole al României și inițiatorul 
și fondatorul actualei Academii de Științe Agricole din 

ști a aprobat Înființarea unui Punct experimental de 
ca să rezolvăm problema ,, prinderii” sau 

șii noștri Grecu și Lipan. 



 

        122122122122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019 
       

 

Nu știan atunci că luând examenul de cercetător pe 25.11.1985 
la ICHV București, voi fi apoi repartizat ca cercetător la 
stațiunea Odobești, unde se rezolvă: Problema înființării viilor 
pe nisipuri și executarea temei de doctorat intitulată de cei doi 
academicieni. Butașii înrădăcinați de 40 cm ±2 cm înrădăcinați  

în  școala de vițe a IAS și că ,,pieirea” vițelor se datora scurtimii 
lor, pe ale căror rădăcini le atingea gerul în timpul iernii sau 
seceta vântoasă,  cele din primăvară și vară. 

În anul  următor în școala de vițe am plantat numai butași mai 
lungi, de  50 ±2 cm. și 60 ±2 cm., din soiurile  Băbească, 
Galbenă,  Porto și Frâncușă, etc.  Rezultatele obținute- în anii 
umători – le-am publicat  în  Revista românească ,,Grădina, via 
și livada” nr. 15/1956 și în ,,Revista internațională de 
agricultură.”  Rezultatele  cu  butașilor (40 cm ±2 cm)  s-au 
dovedit a fi științific ideal pentru această plantație, ale căror 
rădăcini erau atinse de ger în timpul iernii și de secetă în timpul 
primăverii. 

Rezultatele au determinat profesorii Catedrei de viticultură să-
mi încredințeze – ca subiect de doctorat tocmai această 
problemă ,,Stabilirea tehnologiei de înființare a viilor pe 
nisipurile de la Ivești – cu butași de 50 ±2 cm plantație care s-a 
extins în primii 10 ani la circa 1900 de hectare – în IAS Ivești. 

După rezultatele bune obținute de IAS cât și de la Punctul 
experimental viticol, la soiurile mai sus amintite , plantațiile se 
extindeau vertiginos și dădeau roade foarte bogate – în vinuri 
roșii de  Băbească și Oporto și albe de Zghihară și Plăvaie. 

Aceasta a determinat pe acad. prof. N. Ștefan ministrul 
Agriculturii și director al ICHV București, să mă transfere ca 
cercetător  al Stațiunii  Odobești, în mai 1959. 

Și aici, cu sprijinul ICHV și al directorului N. Ștefan am mărit 
suprafața Stațiunii de la 5 ha - la 334 ha înființând și două 
pepiniere la Cârligele și Doaga, împreună cu inginerul N. 
Pogorevici. Am construit un combinat modern de vinificație de 
200 de vagoane pentru  vinificarea celor 334 ha, cu care fusese,, 
împroprietărită” Stațiunea prin comasare, soldându-se și cu un 
beneficiu de 2.180.000 lei. 

Totodată cu cei 22 de cercetători, am înființat 10 puncte de 
sprijin a producției în județele Vrancea și Galați – pentru 
introducerea rezultatelor științifice ale stațiunii în sectorul de 
producție din IAS. 

ÎNFIINȚAREA ȘCOLII DE VITICULTURĂ ȘI 
DEZVOLTAREA EI LA NIVEL DE UNITATEE 
NAȚIONALĂ, NUMITĂ COLEGIUL AGRICOL ,,DIMITRIE 
CANTEMIR ” DIN HUȘI (sau ,,Sorbona României”acad.prof. 
Mihai Ralea – care lucra la Sociologia Succesului și a 

ministrului Constantin Prisnea care lucra la lucrarea ,,Țara 
Vinurilor”) 

Au contribuit la fundamentarea școlii, când flagelul filoxerii se  
apropia vertiginos de Huși mari personalități patriotice centrale 
și locale sub conducerea acad. P.S. Aurelian prim-ministru al 
României, generalul – erou al  Războiului  de Independență, 
generalul Ghe. Teleman care a donat înființării școlii Unitatea 
Militară din Huși, cu toate acareturile și dependințele , terenul și 
via, hrubele pivniță pentru zarzavaturi și hruba pivniță pentru 
păstrarea vinurilor noi în butoaie și sticle, senatorul de Huși,  
politicianul N. Ghe. Lupu, ministru Instrucțiunii – Spiru Haret, 
prefecții I. Munteanu și N. Titon și Dobre Dobreanu, primarul 
orașului Huși ș.a. La aceștia s-a atașat ceva mai târziu hușeanul 
Mihai Ralea, ajuns vicepreședinte al Consiliului de Stat și o 
serie întreagă de viticultori  foarte înstăriți. 

Aceștia au organizat primul Congres Viti-vinicol județean, la 
Huși, pentru județul Fălciu (pe 10 decembrie 1897), când s-a 
dispus și  înființarea unui sindicat viticol, înființarea primei 
Școli de viticultură pentru instruirea podgorenilor și a 
tineretului; înființarea unei Cooperative viti-vinicole și 
înființarea unei pivnițe-crame și vinoteci clasice de 30 de 
vagoane (1935-1945) ca să dea exemplu de vinificare 
superioară  tuturor podgorenilor. 

De asemenea s-a înființat Gazeta viti-vinicolă pentru informarea 
și instruirea podgorenilor.  

La Congres au participat peste 4000 de delegați reprezentând 
peste 5 000 de ha de vie. 

Marele Conges, cu toți cei de mai sus, a avut loc pe 10 
decembie 1897 sub conducerea  domnilor: H. Buțureanu și V. 
Nicoleanu, primii mari sfetnici ai primului-ministru, acad. P.S. 
Aurelian. Aceștia au diriguit toate problemele  congresului. 

Trebuie sublinia faptul că înființarea primei Școli de viticultură 
din România s-a datorat marilor patrioți hușeni, susamintiți.  

Documentele acestui Congres se găsesc depuse de subsemnatul 
la Biblioteca Orășănească ,,Mihai Ralea” din Huși – pentru 
păstrarea și documentarea multor binevoitori. 

Tot la Școala viticolă am înființat în 1966 un Muzeul viti-
vinicol al României cu 610  piese veritabile, aduse din toate 
podgoriile românești, inclusiv Basarabia, prin absolvenții mai 
,,bătrâni” ai școlii, care păstoreau multe sectoare viti-vinicole și 
podgorii din România, ca și elevii ultimilor 30 de promoții 
(1964-1994). 

În Muzeu se găsesc cele mai importante piese viti-vinicole – din 
antichitate și până în zilele noastre (conf. Acad.prof.I 
C.Teodorescu, prof.univ. T Bejan și prof.univ. muzeograf  E. 

evenimentevenimentevenimenteveniment 
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Mewes) care au participat la inaugurarea Muzeului, mirându-se 
de varietatea obiectelor procurate (benevol sau cu bani). 

La intrare – Muzeul viticol se deschide cu figurile principalilor 
domnitori și protagoniști înaintași  ai Moldovei, precum Ștefan 
cel Mare, Dimitrie Cantemir, A.I.Cuza, Mihail Kogălniceanu și 
alții. Sub aliniamentul acestora se găsesc toți ctitorii și 
fondatorii școlii: Ghe. Ghiorghiu, C-tin Hogaș, Gheorghe 
Bălțatu și mulți alții. 

Sub ei se găsesc tablourile de promoție ale celor 100 promoții 
de absolvenți, inclusiv trofeele și medaliile școlii, câștigate în 
cei peste 100 de ani. 

Tot la Huși, am construit  în 1975-1978 o nouă vinotecă 
ultramodernă cu laboratoare, sală de degustări pentru elevi și 
protocol,  2 hrube – pivnițe de 10 vagoane pentru vinuri în sticle 
și o altă hrubă de 10 vagoane cu vinuri la maturare în butoaie. 

Aici trebuie spus că, vinoteca nouă a școlii – a fost declarată  ,,o 
bijuterie arhitectonică” (acad. C. Lăzărescu) și primul-ministru 
Manea Mănescu, participând la inaugurarea  Vinotecii noi, a 
Muzeului. 

De un ajutor substanțial în realizarea acestor obiective de 
patrimoniu național viti-vinicol ne-au ajutat și următorii: 
prof.ing.Gheorghe Boboc, prof.dr.ing. Irimia Artene și 
prof.ing.oenolog Eugenia Gaită - șeful sectorului viti-vinicol – 
din întreaga școală și  mecanizatorii Ghe. Chetran, Marcel 
Câdu, C. Butuc, Soarvaș, Boj ș.a. 

Școala a fost vizitată de peste 1000 de personalități, care și-au 
scris impresiile în cele 5 volume masive de impresii (vol.I – 
1916, pierdut în război; vol.II – 1917-1945 – pierdut în război și 
vol.III, IV, V și VI care se găsesc în Vinoteca școlii sau la foștii 
directori (care trebuie adunate într-un singur loc, legate la 
tipografie și păstrate în casa de fier a directorului școlii – cum 
se scrie în Regulamentul sacru al vinotecilor). 

Cum am ajuns hușean? 

Hușeanul și marele patriot Mihai  Ralea a fost un îndrăgostit de 
toate podgoriile  românești, dar mai ales de cea de la Huși unde 
avea și un conac al său, unde se întâlnea cu prieteni și colegi, 
mari scriitori și jurnaliști de vază, printre care: Mihail 
Sadoveanu, Păstorel Teodoreanu, George Topârceanu  până la 
unii laureați ai Premiului Nobel (când lucra la Sociologia 
Succesului și Constantin Prisnea la Țara Vinurilor). 

Cunoștea toate marile vinuri renumite, unde făcea câte un 
popas, foarte adesea, ca și la Odobești, unde eram directorul 
Stațiunii Experimentale Viti-vinicole Odobești. Era însoțit 
adesea în popasurile sale, de ministrul agriculturii C-tin Prisnea, 

hușeanu  Paul Popescu Neveanu, prorectorul Universității din 
București. 

Admira împreună cu mine colecțiile viti-vinicole și parcelele 
experimentale, despărțite de mici alei de trifoi alb în floare, care 
îl încântau adesea. Când i-am povestit cele realizate  în 4-5 ani 
la Odobești s-a mirat.  Colecția de soiuri noi, create în unitate l-
au atras atenția de la strugurii cu boabe foarte mici până la cei 
de țâța  caprei. Culorile chihlimbarii, albe, roze, până la negru îi 
minunau. Și amintea adesea că asemenea creații, cu soiuri noi 
sunt și la Școala Viticolă din Huși, create de Constantin Hogaș, 
directorul școlii, în cei 17 ani de directorat. Spunea adesea, ca și 
în Tratatul de viticultură a lui C. Hogaș sunt trecute -  creațiile 
sale românești de soiuri noi, care urmează  după cele franțujești 
și elvețiene. Și cea de la Huși este o creație de pomină, care 
încântă pe cei ce o vizitează. Iar soiul de Busuioacă de Bohotin 
înmulțit de C. Hogaș, selecționat  din ograda directorului școlii 
din Bohotin, l-a înmulțit în podgorie și în toată Moldova, în mai 
multe selecții. 

Iar noi i-am selecționat o clonă care este înmulțită în via  
Scoalii, pe o parcelă specială, din noua fermă a școlii, care l-a 
concursurile de vin de la Atena din 1983 și de la Paris din 1980 
au fost medaliate pentru culoarea și parfumul lor deosebit. 

Cu alte cuvinte, el compara Stațiunea Odobești cu Școala 
Viticolă din Huși, care au rezultate deosebite, doar că la Huși, în 
ultimul timp, după plecarea prof.dr.ing. Gheorghe Bălțatu ca 
lector la Agronomia din Iași, – activitatea școlii a scăzut 
simțitor. 

Și dintr-o dată s-a ,,repezit” la mine, spunând mai în glumă mai 
în serios: ,,Pe dumneata scrie Huși, unde ai o școală măreață, 
fermă didactică mai marea ca a stațiune, cu o ,,colecție” de 
soiuri noi, mai valoroase decât ale stațiunii, în frunte cu  
Busuioaca-Hogaș creată prin încrucișarea Busuioacei de 
Bohotin cu Coarna neagră. 

Și n-ar fi cinstit să mă refuzi, dacă-ți spun că pe dumneata scrie 
Huși și te voi sprijini să depășești Odobeștii”. 

Și pe 1 ianuarie 1964 m-am deplasat împreună cu ei la Huși, 
unde școala mi s-a părut o cetate mirifică iar clădirile, pivnița 
vinotecă din 1935, mi s-a părut o minune. Printre alte 
,,adaosuri” am răspuns: ,,Dacă dumneavoastră mă ajutați și 
vorbiți cu directorul Giosan și N. Ștefan, care erau miniștri, mă 
voi transfera la Huși.” 

Și așa am ajuns la Huși, începând cu 1.01.1964. 

În 1977-1978, ca să le arăt ce pot, am făcut o plantație de vie 
nouă, pe 20 de hectare, cu 10 soiuri noi, pentru practica elevilor 
și veniturile școlii.  
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După aceea am început înființarea Muzeului Viticol, de talie 
națională, cu peste 600 de piese, adunate din toate podgoriile 
românești, unde conduceam unele sectoare viticole sau chiar 
unități, absolvenți mai ,,bătrâni” ai școlii. Următoarele serii din 
1964-1994 au adus fiecare câte un obiect ,,admisibil” la Muzeul 
școlii. La inaugurarea căruia au participat: acad. prof.univ. 
I.C.Teodorescu, prof.ing.T. Bejan și prof.dr.ing. muzeograf 
Eugen Mewes pe 29.06.1966.  La cunoașterea lui au participat 
și primul ministru al României, Manea Mănescu împreună cu 
ministrul Ion Ceaușescu și alți ministeriabili, lăudând inițiativa 
noastră, spațiul adecvat și modul de aranjare: o Sală pentru 
piesele viti-vinicole vechi (peste 600), o Sală a figurilor 
zoomorfe cu 105 figuri, conservate și aranjate ierarhic de 
academicianul C. Giurescu și prof.dr.ing. Eugen Mewes și 
Aurelia Coșug de la Muzeul Satului. 

La Stațiunea Odobești, unde am fost transferat de ministrul 
Nicolae Ștefan am extins suprafața viei de la 5 hectare la 334, 
am ridicat un combinat de vinificație modern, de 200 de 
vagoane – pentru vinificarea producției din cele 334 de hectare, 
finalizându-se anual și cu un beneficiu de 288.000.000 lei. 
Mihai Ralea și ministrul Constantin Prisnea, văzând cele 
realizate în 5 ani de zile s-au mirat și mi-au spus să mă transfer 
la Huși, să fac ceea ce am realizat la Odobești, unde am realizat 
câteva obiective patrimoniale viti-vinicole ca: o Vinotecă nouă 
ultramodernă - ,,o bijuterie artistică” (acad. C. Lăzărescu), noi 
laboratoare, un Muzeu viti-vinicol, unicat, și am extins și 
modernizat vechea Cramă – Pivniță vinotecă, ridicată de C. 
Hogaș în 1935, până în 1946 (după război). 

A treia Sală, a fost dedicată înaintașilor, postând în prim plan pe 
Ștefan cel Mare, Dimitrie Cantemir, A.I. Cuza și Mihail 
Kogălniceanu;  sub ei un Aliniament al directorilor Școlii și al 
marilor contribuitori a marii podgorii și a Școlii. Dedesubt 
Aliniamentul tuturor celor 100 de tablouri de promoție ale 
absolvenților – 1908-2008. Tot aici pe pereții laterali figurează 
trofeele, medaliile și diplomele școlii obținute în cei 100 de ani 
de existență.  

*** 

Redăm câteva impresii elogioase din mâna unor mari 
personalități românești și străine (circa 1000), care au vizitat și 
cunoscut școala, vinoteca, muzeul și fermele, printre care 
amintim pe primul loc pe acad. Valeriu D. Cotea, 
vicepreședintele Academiei  Române și vicepreședinte al 
Organizației Internaționale a Viei și Vinului (OIVV), cu sediul 
la Paris. 

,,Profesorul cercetător dr.ing. Avram D. Tudosie a făcut etapă 
cât  a fost profesor  (și director – mai mult silit decât voit), al 
Școlii Viticole – Colegiul Național Agricol din Huși. s-a 
angajat, încă de la început, cu viziunea lui cuprinzătoare la 

rzolvarea celor mai stringente probleme  științifice și de 
învățămât, care la Huși, nu mai așteptau amânare. Pe lângă 
pregătirea temeinică a cadrelor de viticultori, s-a angajat la 
progresul școlii în sine și al podgoriei, unde a întreprins și 
publicat mai multe cercetări viti-vinicole de anvergură, 
devenind în curând, un profesor și cercetător renumit, 
antrenând și colectivul de profesori și tehnicieni de la școala 
din Huși, prin munca și rezultatele sale, a devenit una din 
vocile cele mai importante din podgoria Huși și din 
învățământul de specialitate și nu numai. Din aceste motive, și 
în prezent i se spune profesorul cercetător, scriitorul și 
,,directorul nepereche.” 

Ca profesor și conducător al acestei instituții naționale, i-a 
dăruit peste 50 de ani de slujire, i-a închinat un doctorat 
strălucit, 33 de cărți, peste 1000 de articole, studii științifice și 
literare, un prim muzeu viticol, o vinotecă nouă, a dublat și 
modernizat vechea vinotecă (de 30 de vagoane), devenită 
națională, i-a înființat o nouă fermă școlară experimentală și de 
practică de 30 de ha vie, devenită model pe țară. 

Muzeul și vinotecile dețin înscrisuri și onorabile prețuiri a circa 
1.000 de mari personalități și demnitari, încântate cu o 
degustare sărbătorească - științifico-romanțată (de A.D. Tudosie 
oficiată), de la Păstorel, Mihai Ralea, Marin Preda, C.C. 
Giurescu, Șerban Cioculescu, Constantin Ciopraga, Eugen 
Simion, Ovidiu Drimba, până la Grigore Vieru, Adrian 
Păunescu, Nichita Stănescu, Fănuș Neagu, Romulus Vulpescu, 
Ion Frunzzeti, Valentin Silvestru, Grigore Ilisei ș.a., Alexandru 
Giugaru, Dina Cocea, Tamara Buciuceanu, Mihai Fotino, Horia 
Șerbănescu, Constantin Codrescu, Mihai Mereuță, Jan și Nicu 
Constantin, Puiu Călinescu, Alexandru Arșinel,  Florin 
Zamfirescu, Stela Popescu, Doina Badea, Irina Loghin, Benone 
Sinulescu, Angela Similea... Și marii specialiști: I.C. 
Teodorescu, G. Ionescu Sisești, Constantin Toma, Milu 
Oșlobeanu, Neculai Pomohaci, Ion Gugiuman, Brad Segal, 
Mircea Oprean, Petru Baniță, Ștefan Oprea, Marin Gheorghiță 
ș.m.a. 

Celebrul soi  Busuioacă de Bohotin (BBH), a fost studiat, 
reevaluat  și selecționat de școală și repus în circulație, ca a 
podgoriei veche creație, care la  congresele mondiale de la 
Atena și Paris a fost medaliat ca ,,vin licoros, a Hușilor vocație, 
strălucit de făclierii Viticolei, cu insirație.” 

       Meritele prof. dr. ing. Avram D. Tudosie îl înscriu în rândul 
reputaților, fiind ales pe 15 mai 2016 ca membru al Academiei 
Omenilor de Știință din România”  

(….) 

La adunarea festivă, organizată de ilustrul director, prof.dr.ing. 
Irimia Artene, cu ocazia acordării mie  titlulul științific de 

evenimentevenimentevenimenteveniment 
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membru al Academiei Oamenilor de Știință, cu prilejul 
împlinirii vârstei de 85 de ani. La care festivitate au luat parte 
acad. V.D.Cotea, C. Toma, prof.dr. D.V. Marin și mulți alții, pe 
14.03.2016, împreună cu sufletistele directoare 
profesioniste prof. Marinela Voiculescu și Ana Maria Sârbu, 
ambele considerând această revedere drept omagistică întâlnire 
la Colegiul Agricol Huși. Întrucât marele poet Vasile Militaru a 
binevoit, împreună cu Păstorel Teodoreanu 
Topârceanu, să perceapă o degustare de vinuri la 
Viticolă, găsim că merită să amintim  aici primul poem intitulat 
,,Mama” (A venit aseară mama), adresată lui Geor
care a pus-o pe note muzicale, cântată azi în toată România.

Deși acest mare poet s-a născut la 19 septembrie 1885 
în 1979 în pușcăria de la Ocnele Mari, suntem obligați să 
amintim că a mai scris câteva lucrări demne de o slavă cereas
Biblia versificată, la care a lucrat 25 de ani a fost premiată de 
Academia Română cu cel mai mare premiu. A mai scris 
îndrumat de Octavian Goga, George Coșbuc și alții poemul  
,,Cerul ce frământă brazda” ș.m.a.  

Și nu în ultimul rând Poemul ,,Cântecele vinului” de 36 de 
strofe, cu versuri lungi, neegalat cum spunea Mihail Sadoveanu, 
de nici un alt poet în această privință. Toate acestea le
în lucrările publicate la Craiova și la Biblioteca Universitară din 
Iași. Merită să amintim aici și de alți mari profesori hușe
au scris pentru Podgoria Huși – istorie și arheologie, precum 
Vicu Merlan prin volumul dedicat depresiunii 
localitățile dimprejur, volum masiv de 600 de pagini 
de mare valoare istorică și arheologică. Și Costin Clit, rămâne 
în istorie prin cele 5 tomuri de documente hu
Revista ,,Prutul” care îi aparține și-și face prezența în cultura 
hușeană prin lucrări deosebite. Este artizanul manifestărilor 
cultural-istorice din Moldova și din Huși. Toate 
de mai sus și imaginile ce urmează constituie un tablou al 
realizărilor prof.dr.ing. Avram D.Tudosie la Huși, timp de 50 de 
ani și la Ivești, Odobești și Huși unde a rămas nemuritor prin 
cele 300 de hectare de vie ale Stațiunii Odobești ,
comasare”. Și alături de ei punem pe cei ce i-am diriguit 50 de 
ani, ca prof. ing. Gheorghe Boboc, prof. ing.
oenolog Eugenia Gaită șeful sectorului viti-vinicol din 
rămâne nemuritoare prin primirea oaspeților cu mare v
urmându-și înaintașii ca C. Hogaș și A.D.Tudosie.

Acest material este avizat de acad. prof. univ. Valeriu D.Cotea, 
vice-președinte al Academiei Române și vice
OIVV Paris, la care se adaugă – în prim plan prof. Marinela 
Voiculescu, directorul actual al Colegiului Agricol Hu
de Ana Maria Sârbu director adjunct. 

Ambele sunt imbatabile și urmașe firești ale înaintașilor ca 
C.Hogaș. Ghe. Bălțatu, A.D.Tudosie și alții. 
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Nikola Tesla: «Dacă vrei să afli secretele 
universului...»

 
 
      Nikola Tesla: „Dacă vrei să afli secretele universului, 
gândeşte în termeni de energie, frecvenţă şi vibraţie
 

izica cuantică reprezintă studiul şi investigarea „Micro
ului în contrast cu studiul obiectelor celeste din lumea 
„Macroˮ.  

La ora actuală putem cădea de acord că totul în univers este pur 
şi simplu energie.  Încercaţi să loviţi cu pumnul un perete. Acel 
zid fizic a fost lovit şi probabil v-
Ambele sunt energie. Dar ceea ce este interesant este că 
niciodată nu ați atins peretele şi nici el pumnul dvs.
carbon ai peretelui vibrează la aceeaşi frecvenţă cu atomii de 
carbon ai pumnului dvs., având aceeaşi distanţă între ei, astfel 
că atunci când ați tras un pumn în perete, de fapt între voi s
produs un fel de reacţie electrică, mai degrabă decât una 
materială, cel puţin la nivel sub-atomic.
A avut loc o formă de respingere. Acelaşi proces se petrece 
când stăm pe pământ. Aşa că, data viitoare când cineva vă 
întreabă de ce nu levitați, puteţi să-i spune
Cercetătorii învaţă în mod continuu că ceea ce numim noi 
materie este o iluzie. Ce-i drept, o iluzie reală şi câteodată 
dureroasă. 
Comunităţile ştiinţifice ajung la concluzia că totul este energie. 
Din moment ce suntem parte din acest Tot şi E
pretutindeni... putem considera că şi noi suntem Omniprezenţi 
peste tot în acelaşi timp? Se poate să fim parte esenţială a 
aceluiaşi Întreg, la fel ca o mandală? 
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. 
 

Ultimul interviu al lui Tesla: “Am fost 
învins. Am vrut să dau lumina tuturor, pe 

gratis” 

     Nikola Tesla a acordat acest interviu jurnalistului John 
Smith în 1899. Vă invităm să citiți un extras din el:

esla: Da, am făcut niște descoperiri foarte importante. Și 
totuși am fost învins. Nu am realizat măreția pe care aş fi 
putut să o obțin. 

J: Ce vreți să spuneți? 

Tesla: Voiam să luminez Pământ. Electricitatea este suficientă 
pentru a crea un al doilea Soare. Lumina se rote
Ecuatorului, ca un inel în jurul lui Saturn.
pregătită pentru măreție și bunătate. 

F

T

fizicfizicfizicfizică    
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Am luminat pământul cu electricitate în Colorado Springs. Este 
posibil de obţinut şi alte energii, cum ar fi energia mentală 
pozitivă. 

Ea se găseşte în muzica lui Bach, Mozart sau în poemele 
marilor poeți. Pământul însuși conține energiile Bucuriei, Păcii 
și Iubirii. 

Manifestările lor sunt banale: o floare care crește din pământ, 
hrana pe care o primim. 

Am petrecut ani de zile cautând o modalitate de a face această 
energie să influențeze mai mult oamenii.  

 

Frumusețea și mirosul trandafirilor pot fi folosite în scopuri 
medicale, iar razele soarelui – ca hrană. 

Viața are o varietate infinită de forme, iar datoria omului de 
știință este să o găsească în orice formă de materie. 

Aici există trei lucruri. Tot ce am făcut – a fost să le caut. Știu 
că nu le voi găsi, însă nu voi renunța la căutările mele. 

J: Ce lucruri sunt acestea? 

Tesla: Prima problemă – este hrana. Cum poate energia stelară 
să-i hrănească pe cei flămânzi? 

O altă problemă este distrugerea puterii răului și suferinței prin 
care trece viața umană! Uneori răul și suferința apar ca o 
epidemie în adâncimile cosmosului. 

În acest secol, boala s-a răspândit de pe Pământ în Univers. Şi a 
treia – există oare în Univers exces de Lumină? 

Am descoperit o stea care potrivit tuturor legilor astronomice și 
matematice, ar putea să dispară, însă nimic nu se schimbă. 
Steaua este în galaxie. 

Lumina ei are o densitate pe care dacă o vei strânge, va încăpea 
într-o sferă mai mică decât mărul, însă va fi mai grea decât 
soarele nostru. 

Știu că gravitația este cheia pentru a zbura și intenționez nu 
numai să creez dispozitive de zbor (avioane sau rachete), ci să 
învăț omul să-și recapete aripile. Încerc să trezesc energia ce se 
conține în aer. 

Nu există spațiu gol, nici pe această planetă, nici în Univers. 

Găurile negre, despre care vorbesc oamenii de știință, sunt cele 
mai puternice surse de energie și de viață. 

J: Aţi menţionat deseori despre puterea vizualizării… 

Tesla: Îi sunt recunoscător pentru toate invențiile mele. 

Evenimentele din viața mea și invențiile mele stau în faţa 
ochilor mei, vizibile ca fiecare caz sau lucru în parte. 

În tinerețe eram speriat, nu știam ce este aceasta, dar mai târziu 
am învățat să folosesc această putere ca un dar, ca un talent 
excepțional. 

Am hrănit-o și am protejat-o cu gelozie. 

J: Ce este electricitatea pentru dvs.? 

Tesla: Totul este electricitate. La început a existat lumină, o 
sursă inepuizabilă din care a fost separată materia și distribuită 
în toate formele prezente în Univers și pe Pământ. 

Adevărata faţă a Luminii – este întunericul și numai noi nu o 
vedem. Este o milă minunată acordată omului și altor creaturi. 

Una dintre particulele întunericului are lumină, temperatură, 
energie nucleară, chimică, mecanică și neidentificată. 

Are puterea de a roti Pământul pe orbită. Aceasta este cu 
adevărat pârghia lui Arhimede. 

J: Dle Tesla, nu sunteți prea părtinitor electricității? 

Tesla: Electricitatea sunt eu. Sau, dacă vrei, sunt electricitatea în 
formă umană. 

D-le Smith şi dvs. sunteți electricitate, doar că nu conștientizați 
aceasta. 

J: Pentru Dvs. știința și poezia sunt același lucru? 

Tesla: Fiecare om are doi ochi. William Blake a fost învățat că 
Universul s-a născut din imaginație, se păstrează și va continua 
să existe până când ultima persoană va dispărea pe Pământ. 

Imaginația – este roata prin care astronomii pot aduna stele din 
toate galaxiile. 

Această energie creativă este identică cu energia luminii. 

J: Adică, pentru Dvs. imaginația este mai reală decât viața 
însăși? 

fizicfizicfizicfizică    
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Tesla: Ea dă naștere vieții. M-am alimentat cu învă
am învățat să-mi controlez emoțiile, visele și viziunile.

Mereu am prosperat, fiind alimentat de entuziasmul meu.

Și toată viața mea lungă am petrecut-o în extaz. Aceasta este 
sursa fericirii mele. Imaginația a fost sursa fericirii mele.

Toți acești ani m-a ajutat să fac față muncii, care ar fi suficientă 
pentru cinci vieți. 

Oamenii se luptă să combată grindina, dar 
soluţia se află în FIECARE sat din ţară

Simion AŞTILIAN

         România se confruntă cu fenomene meteorologice 
grave: grindină cât oul, furtuni puternice sau inundaţii. În 
timp ce statul dă bani pe rachete antigrindină, cei trecuţi 
prin viaţă au metode mult mai simple şi mai ieftine pentru a 
combate aceste fenomene grave.  

Case fără acoperişuri, localităţi fără curent electric şi maşini 
distruse de grindină în doar câteva ore: aşa arată bilanţul 
dezastrului din ultimele zile.  

Trasul clopotului într-o dungă 

O metodă mult mai simplă de stopare a grindinii o repezintă 
trasul clopotelor în dungă. Procedeuul, vechi de când lumea, 
este o metodă eficientă de alungare a norilor puternici.

Profesorul de fizică biomoleculară Simion Aştilean de la 
Facultatea de Fizică din Cluj-Napoca a explicat pentru 
Monitorul de Cluj cum funcţionează. 

“Ideea aceasta de a bate clopotul într-o dungă are o putere mai 
mare fiindcă în mod normal dacă-l baţi în două părţi energia se 
repartizează în toate direcţiile. În schimb, dacă love
numai într-o parte este ca un mare difuzor care emite impulsuri 
într-o singură direcţie. De regulă dacă se nimereşte şi pe direcţia 
pe care vine furtuna este eficient. Presiunea aceasta creează 
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salturi de temperatură care împiedică îngheţarea.
un val de căldură. Presiunea ce este în fond? Este aerul care se 
comprimă. Moleculele acestea care se comprimă este ca şi cum 
ar încălzi şi atunci nu se mai îngheaţă, e mai cald”,
Simion Aştilean. 

Efect  similar cu cel al rachetelor antigrindină

Fizicianul a explicat că sunetul creat de clopot este similar cu 
efectul  rachetelor contra grindinei. 

“Ideea e că într-adevăr se creează unde de presiune în aer cum 
se propagă sunetul. Sunetul înseamnă de fapt o presiune care se 
propagă din aproape în aproape şi asta poate să influenţeze local 
temperatura de îngheţ. Adică să nu îngheţe.
zăpada dacă se presează începe să se topească. Vă rog să vă 
imaginaţi că undele acestea de presiune ridică punctul de îngheţ 
al apei. S-a investit în rachete contra grindinei. În cazul lor se 
produce o explozie în mijlocul norilor care este similară cu 
această presiune care se creează local de la clopot. Avantajul 
este că şi la biserici este mai sus clopotul şi mai aproape de cer. 
Dar cam acelaşi lucru se întâmplă. Acel zgomot împiedică 
îngheţarea. Particulele fine de apă ajung la un punct aşa zis 
critic şi ele îngheaţă, dar dacă presiunea aerului este mai mare 
în jurul lor şi se produc valuri de presiune atunci acest îngheţ nu 
se iniţiează. Asta-i similar cu a se produce o explozie cu aceste 
rachete. Acolo clopotul bate sus într
rachetelor se propagă. Eficienţa este cu siguranţă mai mică dar 
nu se poate neglija”, a precizat Simion Aştilean.

În unele sate şi acum se bat clopotele în acest mod

Fizicianul spune că procedeul este folosit şi în aceste momente 
în unele sate. „Şi acum se mai foloseşte acest procedeu. Eu sunt 
de la ţară şi în satul meu Tioltiur din comuna Corneşti şi acum 
cred că se foloseşte. Însă în copilăria m
norii deasupra satului imediat se ducea clopotarul şi trăgea 
clopotul într-o dungă”, a concluzionat Aştilean.

Reprezentanţii Bisericii nu susţin metoda

Purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Clujului, Bogdan Ivanov, nu 
susţine eficienţa metodei. 

„Asta ţine mai mult de mentalul medieval şi de credinţele 
populare. Clopotul era un fel de limbaj al comunităţii şi de 
regulă se trag clopotele când sunt nori mari, furtuni sau 
calamităţi”, a declarat purtătorul de cuvânt al Mitropoliei 
Clujului , Bogdan Ivanov. 

Bătutul clopotelor într-o dungă în cultura populară

Clopotele se mai băteau în trecut la inundaţii, incendii sau nori 
aducători de grindină. Potrivit istoricilor se mai băteau clopotele 
în dungă atunci când năvăleau tătarii, turcii sau al
după pradă. De asemenea, în cultura populară se crede că 
diavolul stârneşte furtuni pe care clopotele le pot împrăştia.

fizicfizicfizicfizică    
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salturi de temperatură care împiedică îngheţarea. Este precum 
un val de căldură. Presiunea ce este în fond? Este aerul care se 
comprimă. Moleculele acestea care se comprimă este ca şi cum 
ar încălzi şi atunci nu se mai îngheaţă, e mai cald”, a  declarat 

r antigrindină 

Fizicianul a explicat că sunetul creat de clopot este similar cu 

adevăr se creează unde de presiune în aer cum 
se propagă sunetul. Sunetul înseamnă de fapt o presiune care se 

aproape în aproape şi asta poate să influenţeze local 
temperatura de îngheţ. Adică să nu îngheţe.  De exemplu, şi 
zăpada dacă se presează începe să se topească. Vă rog să vă 
imaginaţi că undele acestea de presiune ridică punctul de îngheţ 

estit în rachete contra grindinei. În cazul lor se 
produce o explozie în mijlocul norilor care este similară cu 
această presiune care se creează local de la clopot. Avantajul 
este că şi la biserici este mai sus clopotul şi mai aproape de cer. 

şi lucru se întâmplă. Acel zgomot împiedică 
îngheţarea. Particulele fine de apă ajung la un punct aşa zis 
critic şi ele îngheaţă, dar dacă presiunea aerului este mai mare 
în jurul lor şi se produc valuri de presiune atunci acest îngheţ nu 

i similar cu a se produce o explozie cu aceste 
rachete. Acolo clopotul bate sus într-o explozie, iar în cazul 
rachetelor se propagă. Eficienţa este cu siguranţă mai mică dar 
nu se poate neglija”, a precizat Simion Aştilean. 

lopotele în acest mod 

Fizicianul spune că procedeul este folosit şi în aceste momente 
„Şi acum se mai foloseşte acest procedeu. Eu sunt 

de la ţară şi în satul meu Tioltiur din comuna Corneşti şi acum 
cred că se foloseşte. Însă în copilăria mea mereu când se adunau 
norii deasupra satului imediat se ducea clopotarul şi trăgea 

o dungă”, a concluzionat Aştilean. 

Reprezentanţii Bisericii nu susţin metoda 

Purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Clujului, Bogdan Ivanov, nu 

„Asta ţine mai mult de mentalul medieval şi de credinţele 
populare. Clopotul era un fel de limbaj al comunităţii şi de 
regulă se trag clopotele când sunt nori mari, furtuni sau 
calamităţi”, a declarat purtătorul de cuvânt al Mitropoliei 

o dungă în cultura populară 

Clopotele se mai băteau în trecut la inundaţii, incendii sau nori 
aducători de grindină. Potrivit istoricilor se mai băteau clopotele 
în dungă atunci când năvăleau tătarii, turcii sau alte naţii pornite 
după pradă. De asemenea, în cultura populară se crede că 
diavolul stârneşte furtuni pe care clopotele le pot împrăştia. 
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Clopotele mai aveau şi alte întrebuinţări: înscăunări la domnie, 
numiri în funcţii, avertizări de furtună şi vreme re
pe cei rătăciţi pe vreme rea, alungă dăunători precum animale 
de pradă, păsări şi insecte. Sursa: Monitorul de Cluj 

Fenomenul de rezonanţă. Aspecte fizice cu 
semnificaţie esoterică 

 Ing. Dan BOZARU 

       Una dintre legile fundamentale ale Universului fizic în 
care trăim este cea a rezonanţei. Mai mult decât atât, însă, 
ea este şi una dintre legile fundamentale ale Creaţiei 
Dumnezeiești şi motivează, pentru aspirantul la 
spiritualitate, cea mai mare parte a evoluţiei sale.

raţie acestei legi, el realizează de ce anume se confruntă 
cu anumite experienţe de viaţă, de ce în jurul său sunt 
anumite persoane şi nu altele şi de ce o transformare 

radicală de atitudine sau de mentalitate atrage o transformare 
semnificativă pentru el.  

Ca orice concept, și cel de rezonanţă prezintă mai multe niveluri 
de manifestare şi de înţelegere, de la cel mai grosier 
până la cele mai înalte niveluri spirituale, ezoterice. Pentru a 
cunoaşte şi a înţelege în profunzime acest fenomen tainic, îl 
vom aborda din punctul de vedere al ştiinţei –
mecanicii fizice – şi vom evidenţia conexiunile ce se pot realiza 
– prin analogie – cu domeniul cunoaşterii ezoterice, oculte 
autentice. 

În linii foarte generale, oricine aude cuvântul „rezonanţă” 
imaginează două sisteme vibratorii care oscilează (vibrează) cu 
aceeaşi frecvenţă sau cu frecvenţe foarte apropiate, şi între care 
se realizează un transfer reciproc de energie şi de informaţie, 
sistemul cu energie (mult) mai mare impunându-

În viaţa de toate zilele, acesta este cazul prietenilor sau a 
grupurilor umane – care se asociază în virtutea unui univers 
interior asemănător sau a unui ideal comun, cei mai puternici 
exercitând un fel de fascinaţie sau de atracţie faţă de cei mai 
slabi. Faptul este bine consemnat în gândirea populară, sub 
forma proverbului „Spune-mi cu cine te însoţeşti ca să
cine eşti”. Nu în ultimul rând, graţie rezonanţei, ajung să fie 
împreună Ghidul spiritual („sistemul” cu energie mai mare) şi 
aspirantul („sistemul” cu energie mai mică), practica spirituală 
urmând să-i aducă pe amândoi la unison, şi, în final, să trăiască 
amândoi, în mod conştient, starea de rezonanţă cu marile Sfere 
de Forţă din Univers. 

Vibraţia universală omniprezentă este suportul într
manifestări  

Înţelepţii au afirmat că întreaga manifestare nu este altceva 
decât energie vibratorie. Materia este, de fapt, lumină 
condensată, înţelegând aici prin lumină 
Dumnezeiască Primordială, nediferenţiată, care „coboară” (îşi 

G
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ale Universului fizic în 
care trăim este cea a rezonanţei. Mai mult decât atât, însă, 
ea este şi una dintre legile fundamentale ale Creaţiei 

ști şi motivează, pentru aspirantul la 
spiritualitate, cea mai mare parte a evoluţiei sale.  

tei legi, el realizează de ce anume se confruntă 
cu anumite experienţe de viaţă, de ce în jurul său sunt 
anumite persoane şi nu altele şi de ce o transformare 

radicală de atitudine sau de mentalitate atrage o transformare 

și cel de rezonanţă prezintă mai multe niveluri 
de manifestare şi de înţelegere, de la cel mai grosier – cel fizic – 
până la cele mai înalte niveluri spirituale, ezoterice. Pentru a 
cunoaşte şi a înţelege în profunzime acest fenomen tainic, îl 

– mai exact, al 
şi vom evidenţia conexiunile ce se pot realiza 
cu domeniul cunoaşterii ezoterice, oculte 

În linii foarte generale, oricine aude cuvântul „rezonanţă” îşi 
imaginează două sisteme vibratorii care oscilează (vibrează) cu 
aceeaşi frecvenţă sau cu frecvenţe foarte apropiate, şi între care 
se realizează un transfer reciproc de energie şi de informaţie, 

-şi frecvenţa. 

În viaţa de toate zilele, acesta este cazul prietenilor sau a 
care se asociază în virtutea unui univers 

interior asemănător sau a unui ideal comun, cei mai puternici 
exercitând un fel de fascinaţie sau de atracţie faţă de cei mai 

i. Faptul este bine consemnat în gândirea populară, sub 
mi cu cine te însoţeşti ca să-ţi spun 

”. Nu în ultimul rând, graţie rezonanţei, ajung să fie 
împreună Ghidul spiritual („sistemul” cu energie mai mare) şi 

(„sistemul” cu energie mai mică), practica spirituală 
i aducă pe amândoi la unison, şi, în final, să trăiască 

amândoi, în mod conştient, starea de rezonanţă cu marile Sfere 

Vibraţia universală omniprezentă este suportul întregii 

Înţelepţii au afirmat că întreaga manifestare nu este altceva 
decât energie vibratorie. Materia este, de fapt, lumină 
condensată, înţelegând aici prin lumină – Energia 
Dumnezeiască Primordială, nediferenţiată, care „coboară” (îşi 

diminuează frecvenţa, „se condensează” 
formă de existenţă mai subtilă la una mai grosieră), realizând 
astfel, Creaţia (diferenţierea). 

Dacă, totuşi, noi sesizăm clare diferenţe între obiectele şi 
fenomenele pe care le experimentăm prin interme
simţurilor, aceasta se datorează faptului că, în cazul tuturor 
acestor obiecte şi fenomene (toate fiind, în esenţă, vibraţii) 
diferă, de la caz la caz, doar caracteristicile acestei vibraţii 
universale şi omniprezente. 

Toate cele menţionate până acum demonstrează clar că, aşa cum 
afirmă toate scrierile sacre ale omenirii, Divinitatea este 
prezentă în tot şi în toate, fiecare lucru conţinând în el Scânteia 
Dumnezeiască de viaţă, indiferent de manifestarea şi înfăţişarea 
sa exterioară. Ştiinţa a constatat şi ea acelaşi aspect, acceptând 
în final existenţa arhetipurilor universale la nivelul tuturor 
regnurilor vieţii (cum ar fi, de exemplu, arhetipul oului sau al 
seminţei). Savanţii şi-au dat seama de unitatea a tot ceea ce 
există, dovedind că totul este manifestarea unei Unice şi 
Supreme energii atotcuprinzătoare. 

Totuşi, cele mai înalte descoperiri ştiinţifice actuale s
aici, fără a preciza care este sursa şi natura esenţială a acestei 
energii. 

Materia este dotată cu conştiinţă  

Acest fapt nu este necesar să ne mire însă prea mult, căci 
răspunsul la astfel de întrebări depăşeşte domeniul ştiinţei, aşa 
cum se prezintă ea la ora actuală, şi aceasta pentru că 
demersurile lor – savanţii au ignorat (sau au fost determinaţi să 
ignore) un aspect esenţial: acela de conştiinţă.

Asemenea arhetipurilor, conştiinţa există şi ea la toate nivelurile 
vieţii, de la cel infinitezimal la cel macrocosmic.

De altfel, doctrinele secrete ale Şivaismului din Caşmir chiar 
afirmă că totul este Conştiinţă (CAIT
Căutând o explicaţie ştiinţifică a fenomenului biologic prin care 
noile celule preiau acelaşi funcţii şi se distribuie în aceeaşi 
structură ca şi cele vechi, Lyall Watson 
împreună cu J. Crick, molecula de ADN, motiv pe
amândoi au primit Premiul Nobel – 
către cercetători a existenţei unui câmp vital (generat de această 
Conştiinţă ubicuitară) ar rezolva această problemă.

fizicfizicfizicfizică    
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Căutând o explicaţie ştiinţifică a fenomenului biologic prin care 
noile celule preiau acelaşi funcţii şi se distribuie în aceeaşi 
structură ca şi cele vechi, Lyall Watson – cel care a descoperit, 
împreună cu J. Crick, molecula de ADN, motiv pentru care 

 afirma că acceptarea de 
către cercetători a existenţei unui câmp vital (generat de această 
Conştiinţă ubicuitară) ar rezolva această problemă. 



 

        129129129129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019 
       

 

Acest fapt ar demonstra că materia gândeşte permanent, că ea 
este înzestrată cu o anumită capacitate creatoare, fapt care şi 
explică evoluţia materiei în Univers, pe absolut toate nivelurile 
de conştiinţă. 

Înţelepţii, spre deosebire de savanţi, cunosc sursa şi natura 
ultimă a energiei vibrante omniprezente. În tradiţia spirituală 
tantrică din Orient, ea este numită Shakti sau contrapartea 
feminină a principului cosmic masculin Shiva (Pura Conştiinţă). 
Shiva şi Shakti – cele două principii polare fundamentale – 
creează, prin fuziunea lor, întreaga manifestare, fiecare 
regăsindu-se, în esenţă, în orice lucru, fiinţă sau fenomen, tot 
aşa cum părinţii se regăsesc în urmaşii lor. 

Caracteristicile fizice ale vibraţiilor au semnificaţii esoterice  

Energiei vibrante i se pot descrie caracteristici de la cele mai 
grosiere la cele mai subtile. Referindu-ne doar la prima 
categorie (caracteristicile de ordin fizic), ne putem forma o 
imagine intuitivă – chiar dacă limitată – asupra alcătuirii 
generale a întregii Manifestări. Din punct de vedere fizic, orice 
vibraţie este caracterizată de următoarele mărimi: amplitudine, 
frecvenţă (periodicitate), fază. 

Manifestarea fiind, în esenţă, doar energie vibratorie, ea se 
diferenţiază la infinit, în funcţie de caracteristicile vibraţiei. 
Fiecare dintre cele trei mărimi fizice care caracterizează o 
vibraţie are o conotaţie ezoterică importantă, după cum 
urmează: 

- Amplitudinea este legată, direct proporţional, de aspectele de 
intensitate, forţă, putere, impetuozitate, mărime, cantitate; în 
fizică se cunoaşte că o vibraţie cu amplitudine mare tinde să 
influenţeze fenomenele ce se desfăşoară pe o arie foarte extinsă; 
tot astfel, un Ghid spiritual autentic are capacitatea de a induce 
transformări benefice la nivel planetar. 

- Frecvenţa are legătură nemijlocită cu calitatea, rafinarea, 
subtilitatea, discernământul; cu cât frecvenţa unei vibraţi devine 
mai mare, cu atât entitatea pe care aceasta o defineşte se 
rafinează, dobândind un nivel mai înalt de conştiinţă. 

- Faza este strâns legată de aspectele de ordine, coerenţă, 
relaţie, sinergie ş.a.m.d.; atunci când între două vibraţii nu 
există diferenţe de fază (defazaj), prin fuziunea lor (interferenţă) 
rezultă o nouă vibraţie, ale cărei caracteristici fizice depăşesc 
suma mărimilor ce descriu vibraţiile componente; este cazul 
tuturor situaţiilor în care un grup de persoane acţionează la 
unison într-o activitate spirituală, rezultatul constând în 
generarea unui imens câmp de conştiinţă – cu efecte benefice 
asupra întregii planete; de asemenea, capacitatea oamenilor de a 
fi în fază şi de a acţiona la unison a fost de multe ori probată, 
de-a lungul istoriei, în momente decisive pentru dezvoltarea 
fiecărui popor (revoluţiile, războaiele de independenţă etc.), 
când ei au intrat în rezonanţă cu energiile cosmice ale 
transformării, ale salturilor calitative. 

 

Fenomenul de rezonanţă  

Din cele expuse până aici reiese clar că, datorită faptului că tot 
ce există în manifestare este vibraţie, rezonanţa este un fenomen 
de o importanţă covârşitoare, el permiţând transferul energiei de 
la sistemele vibratorii cosmice (cvasi-infinite) către cele finite, 
în cazul nostru – cele terestre. Iată, deci, că secretul evoluţiei 
spirituale accelerate constă în utilizarea conştientă a 
fenomenelor de rezonanţă cu sferele infinite de energie benefică 
din Univers. 

Un mod simplist de a privi tot ceea ce există, dar util în a ne 
facilita înţelegerea, este să considerăm că orice obiect, orice 
entitate este un oscilator. 

În această situaţie, tot ceea ce se petrece în noi şi în afara 
noastră este rezultatul interacţiunii continue dintre aceşti 
oscilatori care vibrează şi diferite frecvenţe, amplitudini şi faze. 
De exemplu, de fiecare dată când trăim intens o dorinţă, noi 
devenim un oscilator, emiţând anumite vibraţii. Motiv pentru 
care atragem prin rezonanţă condiţiile favorabile împlinirii ei. 
De aceea chiar se şi spune uneori, despre oameni care ştiu să 
fructifice oportunităţile, că „au noroc”. În realitate, însă, ei sunt 
puternic focalizaţi pe ceea ce îi preocupă şi, de aceea, ştiu să 
folosească în mod corect şi eficient situaţiile în care se află. La 
antipod sunt fiinţele cu gândire nefastă, pesimiste, lipsite de 
încredere în forţele proprii; acestea văd în jurul lor doar 
necazurile, tristeţea, neajunsurile. Ele ajung să atragă – prin 
rezonanţă – evenimentele nefaste. Nu degeaba spune un proverb 
că „Soarta este opera celor puternici şi scuza celor slabi”. 

Vibraţiile respectă principiul polarităţii  

Din punct de vedere fizic, vibraţiile sunt de două tipuri: 
- Vibraţii care se propagă, numite unde, fenomenele 
corespunzătoare acestora purtând numele de fenomene 
ondulatorii; acestora le este caracteristic faptul că prin 
intermediul lor se transmite energia dintr-un loc în altul, ele 
aflându-se, astfel, la baza multor fenomene tainice din Univers, 
dintre care putem menţiona telepatia. 
- Vibraţii care nu se propagă, numite oscilaţii (vibraţii), 
fenomenele corespunzătoare lor purtând numele de fenomene 
oscilatorii (vibratorii) şi fiind definite prin aceea că posedă o 
energie a lor proprie, intrinsecă. 

Deci, dacă privim întreaga manifestare ca fiind energia 
vibratorie, atunci aceasta (energia) va fi de două feluri: 
- energie dinamică, în mişcare manifestatoare (legată de 
fenomenele ondulatorii); 
- energie statică, potenţială, concentrată (legată de fenomenele 
oscilatorii). 

Se poate observa cu uşurinţă reflectarea – şi la acest nivel – a 
principiului fundamental al polarităţii (dualităţii) dinamice a 
manifestării, exprimat de diagrama YIN-YANG: există două 
tipuri de vibraţii corespunzătoare celor două aspecte ale mişcării 
(dinamică şi statică), cărora le sunt asociate două tipuri de 
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energie – cinetică şi, respectiv potenţială – aceste aspecte fiind 
într-un permanent echilibru dinamic. 

 
Laureatul premiului Nobel pentru

Fizică în 2018 
 

Prof. dr. Diana PIULEAC 
 
             Premiile Nobel se decernează din anul 1901, cu 
excepţia celui pentru economie, care a fost instituit în anul 
1968 de către Banca Centrală din Suedia cu ocazia 
împlinirii a 300 de ani de la fondarea acestei instituţii. 

remiile au fost create după moartea inginerului sudez 
Alfred Nobel  (1833 – 1896), inventatorul dinamitei, 
conform voinţei sale din testament. Premiile se acordă 

pentru beneficiile aduse umanităţii. 
Laureatul premiului Nobel pentru Fizică în 2018, 
profesorul Gérard Mourou a spus că România va demonstra în 
2019 că este o putere a lumii  pentru  contribuţii româneşti la 
dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii. Investiția este estimată la 300 de 
milioane de euro și este finanțată din fonduri europene.
Evenimentul la care a făcut referire savantul francez vizează cel 
mai puternic laser din lume, care se află în România, la Măgurele 
are capacitatea de 3 PetaWatt (PW). Această capacitate urmează 
să crească treptat şi să ajungă  la puterea nominală de 10 PW.
Laserul de la Măgurele este considerat cel mai puternic din lume, 
cu cele mai performante echipamente și cel mai stralucitor 
fascicul Gamma.Laserul va ajuta la descoperirea unor izotopi 
radioactivi care pot trata cancerul, de exemplu, sau va putea ajuta 
la identificarea completă  a conținutului butoaielor cu deșeuri 
radioactive, fără a fi desfacute, un lucru extrem de dificil în 
prezent. Laserul va folosi și la testarea materialelor care se 
folosesc in misiunile spațiale, care sunt trimise în perioade 
îndelungate de timp. 
 
Premiul Nobel pentru Chimie 2018 
 
Cercetătoarea americană Frances H. Arnold şi o echipă formată 
din oamenii de ştiinţă George P. Smith (SUA) şi Gregory P. 
Winter (Marea Britanie) au fost desemnaţi câştigătorii 
Premiului Nobel pentru Chimie din anul 2018, ei fiind 
recompensaţi „pentru o revoluţie bazată pe evoluţie”, 
a anunţat Academia Regală de Ştiinţe din Suedia.
Laureaţii din acest an ai Premiului Nobel pentru Chimie „au 
utilizat aceleaşi principii ale evoluţiei, modificarea 
selecţia, pentru dezvoltarea unor proteine ce rezolvă unele 
probleme din domeniul chimiei ale omenirii”, notează 
Comitetul Nobel. 
Totodată, Arnold devine a cincea femeie declarată câştigătoare 
a Premiului Nobel pentru Chimie, acordat pentru pri
1901, după Marie Curie (1911), Irene Joliot
Dorothy Crowfoot Hodgkin (1964) şi Ada E. Yonath (2009), 
conform nobelprize.org. 
Frances Arnold a condus „prima evoluţie controlată a 
enzimelor, proteine ce catalizează reacţiile chimice”
Comitetului Nobel. Enzimele produse prin evoluţia controlată 
sunt utilizate în prezent în procesul de producţie din diverse 
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PIULEAC - Huşi 

n anul 1901, cu 
excepţia celui pentru economie, care a fost instituit în anul 
1968 de către Banca Centrală din Suedia cu ocazia 
împlinirii a 300 de ani de la fondarea acestei instituţii.  

remiile au fost create după moartea inginerului sudez 
1896), inventatorul dinamitei, 

conform voinţei sale din testament. Premiile se acordă 

Laureatul premiului Nobel pentru Fizică în 2018, 
Gérard Mourou a spus că România va demonstra în 
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ser din lume, care se află în România, la Măgurele 
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să crească treptat şi să ajungă  la puterea nominală de 10 PW. 
Laserul de la Măgurele este considerat cel mai puternic din lume, 

și cel mai stralucitor 
fascicul Gamma.Laserul va ajuta la descoperirea unor izotopi 
radioactivi care pot trata cancerul, de exemplu, sau va putea ajuta 

ținutului butoaielor cu deșeuri 
a fi desfacute, un lucru extrem de dificil în 

și la testarea materialelor care se 
țiale, care sunt trimise în perioade 

ces H. Arnold şi o echipă formată 
din oamenii de ştiinţă George P. Smith (SUA) şi Gregory P. 
Winter (Marea Britanie) au fost desemnaţi câştigătorii 
Premiului Nobel pentru Chimie din anul 2018, ei fiind 
recompensaţi „pentru o revoluţie bazată pe evoluţie”, după cum 
a anunţat Academia Regală de Ştiinţe din Suedia. 
Laureaţii din acest an ai Premiului Nobel pentru Chimie „au 

modificarea genetică şi 
selecţia, pentru dezvoltarea unor proteine ce rezolvă unele 
probleme din domeniul chimiei ale omenirii”, notează 

Totodată, Arnold devine a cincea femeie declarată câştigătoare 
a Premiului Nobel pentru Chimie, acordat pentru prima oară în 
1901, după Marie Curie (1911), Irene Joliot-Curie (1935), 
Dorothy Crowfoot Hodgkin (1964) şi Ada E. Yonath (2009), 

Frances Arnold a condus „prima evoluţie controlată a 
enzimelor, proteine ce catalizează reacţiile chimice”, potrivit 
Comitetului Nobel. Enzimele produse prin evoluţia controlată 
sunt utilizate în prezent în procesul de producţie din diverse 

domenii, de la obţinerea de biocombustibili la industria 
farmaceutică. 
Laureatul George Smith a dezvoltat o metodă prin c
microorganism bacteriofag, un virus care infectează bacteriile, 
poate fi utilizat pentru a dezvolta noi proteine.
Sir Gregory Winter a utilizat această tehnică pentru obţinerea de 
noi produse farmaceutice. În prezent această metodă a contribuit 
la producţia de anticorpi ce pot neutraliza toxinele, contracara 
bolile autoimune şi pot vindeca metastazele.
 

Parametrii Universului 
existenţa Creatorului

       Mulţi atei consideră că acest Univers şi că această viaţă 
au apărut „instantaneu”, „prin şansă”, fără intervenţia 
cuiva, adică a unui Creator înțelept. Să ne oprim puţin 
asupra unor date cunoscute în fizica actuală şi să vedem 
care sunt şansele unei asemenea apariţii „aleatoare” a 
Universului şi a vieţii. 

Astronomii au descoperit că parametrii şi caracteristicile 
Universului şi sistemului nostru solar au fost atât de fin acordate 
încât doar un Creator inteligent le
„Întâmplarea” nu-şi poate avea locul în acest „mare proiect al 
Universului”. 

Să vedem așadar care sunt parametrii Universului care au dat 
naştere acestui Cosmos şi care au făcut posibilă apariţia vieţii:

1.  Masa solară: 
- dacă ar fi fost mai mare de 1,4: nicio stea albă (asemenea 
Soarelui nostru) nu ar putea rezista în timp, căci s
ea însăşi; 
- dacă ar fi fost mai mică de 0,8: nu s-ar mai fi putut forma o 
stea albă, ca urmare a lipsei producţiei de elemente grele.

2.  Forţa nucleară tare: 
- dacă ar fi mai mare: nu ar mai exista hidrogen şi nucleii 
esenţiali vieţii ar fi instabili; 
- dacă ar fi mai mică: nu ar mai exista alte elemente înafara 
hidrogenului. 

3.  Forţa nucleară slabă: 
- dacă ar fi fost mai mare: tot hidrogenul ar fi fost convertit în 
heliu, la începutul existenței Universului, şi astfel ar fi fost prea 
multe elemente grele; 
- dacă ar fi fost mai mică: nu s-ar fi produs heliu, la începutul 
Universului, şi nu ar fi fost destule elemente grele.

4. Forţa electromagnetică: 
- dacă ar fi fost mai mare: nu ar mai fi existat legături chimice; 
elementele mai masive decât borul sunt instabile 
- dacă ar fi fost mai mică: nu ar mai fi existat legături chimice.

5.  Raportul între numărul de protoni şi numărul de 
electroni: 
- dacă ar fi fost mai mare sau mai mic: electromagnetismul ar fi 
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domenii, de la obţinerea de biocombustibili la industria 

Laureatul George Smith a dezvoltat o metodă prin care un 
microorganism bacteriofag, un virus care infectează bacteriile, 
poate fi utilizat pentru a dezvolta noi proteine. 
Sir Gregory Winter a utilizat această tehnică pentru obţinerea de 
noi produse farmaceutice. În prezent această metodă a contribuit 

roducţia de anticorpi ce pot neutraliza toxinele, contracara 
bolile autoimune şi pot vindeca metastazele. 

i Universului demonstrează 
existenţa Creatorului 

Mulţi atei consideră că acest Univers şi că această viaţă 
„prin şansă”, fără intervenţia 

țelept. Să ne oprim puţin 
asupra unor date cunoscute în fizica actuală şi să vedem 
care sunt şansele unei asemenea apariţii „aleatoare” a 

metrii şi caracteristicile 
Universului şi sistemului nostru solar au fost atât de fin acordate 
încât doar un Creator inteligent le-ar fi putut organiza. 

şi poate avea locul în acest „mare proiect al 

parametrii Universului care au dat 
naştere acestui Cosmos şi care au făcut posibilă apariţia vieţii: 

dacă ar fi fost mai mare de 1,4: nicio stea albă (asemenea 
Soarelui nostru) nu ar putea rezista în timp, căci s-ar prăbuşi în 

ar mai fi putut forma o 
stea albă, ca urmare a lipsei producţiei de elemente grele. 

dacă ar fi mai mare: nu ar mai exista hidrogen şi nucleii 

mai mică: nu ar mai exista alte elemente înafara 

dacă ar fi fost mai mare: tot hidrogenul ar fi fost convertit în 
ței Universului, şi astfel ar fi fost prea 

ar fi produs heliu, la începutul 
Universului, şi nu ar fi fost destule elemente grele. 

dacă ar fi fost mai mare: nu ar mai fi existat legături chimice; 
elementele mai masive decât borul sunt instabile la fisiune; 
dacă ar fi fost mai mică: nu ar mai fi existat legături chimice. 

Raportul între numărul de protoni şi numărul de 

dacă ar fi fost mai mare sau mai mic: electromagnetismul ar fi 
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dominat gravitaţia, prevenind formarea galaxiilor, stelelor şi 
planetelor. 

6.  Raportul dintre masa electronului şi masa protonului: 
- dacă ar fi fost mai mare sau mai mic: nu ar mai fi existat 
legături chimice. 

7.  Rata expansiunii Universului: 
- dacă ar fi fost mai mare: n-ar mai fi fost posibilă formarea 
galaxiilor; 
- dacă ar fi fost mai mică: Universul ar fi colapsat înainte de 
formarea stelelor. 

8.  Nivelul de entropie al Universului: 
- dacă ar fi fost mai mare: condensarea stelelor nu s-ar fi putut 
produce în cadrul protogalaxiilor; 
- dacă ar fi fost mai mic: nu s-ar mai fi format protogalaxiile. 

9.  Densitatea Universului: 
- dacă ar fi fost mai mare: în urma Big Bang-ului ar fi rezultat 
prea mult deuteriu, astfel că stelele ar fi apărut prea rapid; 
- dacă ar fi fost mai mică: nu ar mai fi existat heliu după Big 
Bang, astfel că nu ar mai fi fost destule elemente grele. 

 

10.  Vârsta Universului: 
- dacă ar fi fost mai mare: nu ar mai fi existat stele asemenea 
Soarelui, într-o fază stabilă de ardere, în partea potrivită a 
galaxiei; 
- dacă ar fi fost mai mică: stelele asemenea Soarelui, într-o fază 
stabilă de ardere, încă nu s-ar fi format. 

11.  Uniformitatea iniţială a radiaţiilor: 
- dacă ar fi fost mai slabă: stelele, aglomeraţiile de stele şi 
galaxiile nu s-ar fi format; 
- dacă ar fi fost mai puternică: Universul ar fi fost în prezent 
format doar din găuri negre şi spaţiu gol. 

12 . Distanţa medie faţă de stele: 
- dacă ar fi fost mai mare: densitatea elementelor grele ar fi fost 
prea mică pentru crearea planetelor solide (cum este Pământul); 
- dacă ar fi fost mai mică: orbitele planetare ar fi fost 
destabilizate. 

13.  Luminozitatea solară: 
- dacă ar fi apărut prea devreme: ar fi apărut efectul de seră; 
- dacă ar fi apărut prea târziu: ar fi existat doar oceane îngheţate 
pe Pământ. 

14. Constanta structurii fine (o funcţie de trei constante 
fundamentale: constanta Planck, viteza luminii şi sarcina 
elementară): 
- dacă ar fi fost mai mică de 0,7 mase solare sau mai mare de 
1,8 mase solare: nu ar mai existat stele. 

15.  Rata de dezintegrare a protonului: 
- dacă ar fi fost mai mare: viaţa ar fi fost distrusă, ca urmare a 
radiaţiei; 
- dacă ar fi fost mai mică: ar fi fost insuficientă materie în 
Univers pentru existenţa vieţii. 

16.  Raportul dintre nivelul de carbon 12 şi oxigen 16: 
- dacă ar fi fost mai mare: nu ar fi existat oxigen suficient; 
- dacă ar fi fost mai mic: ar fi existat insuficient carbon. 

17.  Rata de dezintegrare a elementului beriliu 8: 
- dacă ar fi fost mai lentă: fuziunea elementelor grele ar fi putut 
genera explozii catastrofice în toate stelele; 
- dacă ar fi fost mai rapidă: nu ar fi fost posibilă apariţia vieţii. 

18. Diferenţa de masă dintre neutron şi proton: 
- dacă ar fi fost mai mare sau mai mică: protonii s-ar fi 
dezintegrat înainte ca nucleul stabil să se poată forma. 

Gradul fin de reglare pentru mulţi dintre aceşti parametri este cu 
adevărat uimitor. De exemplu, dacă forţa nucleară tare ar fi fost 
cu 2% mai puternică sau cu 2% mai slabă, Universul n-ar fi fost 
capabil să susţină viaţa. Sau în cazul elementelor C12 și O16, 
dacă acestea ar fi fost mai mari sau mai mici cu 4%, la fel, 
apariţia vieţii ar fi fost imposibilă. Rata de expansiune a 
Universului este necesar să fie acordată şi mai fin: este nevoie 
de o acurateţe de 1055!  

În mod clar, este necesară existenţa unui Creator pentru a 
planifica o asemenea fizică a Universului! 

Descoperirea acestor aspecte a avut un impact teologic profund 
asupra unor astronomi. Fred Hoyle a ajuns în anul 1982 la 
concluzia că „un superintelect a făcut nebunii cu fizica, cu 
chimia şi cu biologia”. Paul Davies, deşi în anul 1983 susţinea 
cu tărie ateismul, a ajuns ca în 1984 să afirme că „legile fizicii 
par a fi produsul unui plan extrem de ingenios”, pentru ca în 
anul 1988, în cartea sa Amprenta cosmică, să ajungă la 
concluzia că „pentru mine există o dovadă puternică că dincolo 
de toate există ceva”.  Cine mai este încă ateu ar fi binevenit să 
mediteze profund la toate aceste aspecte… 
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Savanții au declarat Pămîntul drept o 
ființă vie și rațională 

 

James Lavelock, Richard Dawkins

      Savanții afirmă că planeta face mereu schimb de 
informații cu Soarele, obiectele cosmice ce-l înconjoară 
chiar cu centrul Universului. 

otrivit savanților, această informație trece prin canale 
speciale, trasate de la suprafață spre nucleu. Specialiștii 
au presupus că Pămîntul știe despre oamenii ce trăiesc 

pe suprafața lui, care îl deranjează prin forări, explozii și 
„perturbă ecologia biosferei”. 

În opinia savanților, Pămîntul este un sistem foarte energizat, 
înalt organizat, ce evoluează, a cărei capacitate de adaptare es
cu mult mai mare decît cea a omenirii. 

Cercetătorii au făcut legătura dintre ultimele cutremure, 
uragane, tsunami, inundații puternice și oscilațiile bruște ale 
temperaturii cu „răspunsul Pămîntului la acțiunile iraționale ale 
omului”. 

Descoperire surprinzătoare privind miezul Pămîntului

În anii 1970, ecologistul britanic  James Lavelock a înaintat 
„ipoteza Geii”. În aceasta se vorbește despre Pămînt ca despre 
un superorganism, care datorită autoreglării este capabil să 
mențină parametrii de bază a mediului la un nivel constant.

Unul dintre argumentele lui Lavelock era că la diferite niveluri 
ale energiei Soarelui, temperatura pe suprafa
rămîne aproape la același nivel. 

Potrivit lui viața pe pămînt a învățat să mențină condițiile 
necesare pentru ea, încheind un fel de cooperare reciproc 
avantajoasă. Cunoscutul biolog Richard Dawkins a afirmat că 
„ipoteza Geii” contravine teoriei evoluției lui Darwin.
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În anii 1970, ecologistul britanic  James Lavelock a înaintat 
ște despre Pămînt ca despre 

un superorganism, care datorită autoreglării este capabil să 
lui la un nivel constant. 

Unul dintre argumentele lui Lavelock era că la diferite niveluri 
ale energiei Soarelui, temperatura pe suprafața pămîntului 

ța pe pămînt a învățat să mențină condițiile 
tru ea, încheind un fel de cooperare reciproc 

avantajoasă. Cunoscutul biolog Richard Dawkins a afirmat că 
ției lui Darwin. 

 

NASA a descoperit un întreg sistem solar
 

        NASA a descoperit un sistem solar 
care se află Pământul, care are opt planete, potrivit 
Independent citat de News.ro. 
 

escoperirea unei noi planete în jurul stelei Kepler
care arată la fel ca Soarele nostru, face ca sistemul solar 
îndepărtat să aibă în total o

Planetele respective arată ca cele din apropierea noastră: 
stâncoase, apropiate de Soarele lor, cu sateliţi formaţi din gaz.
 
Steaua şi familia ei de planete erau deja cunoscute, fiind 
detectate de telescopul spaţial Kepler. Vestea bu
astronomii au descoperit noua lume, care a fost posibilă 
folosind inteligenţa artificială produsă de Google.
 
Un calculator a fost antrenat să analizeze datele furnizate de 
telescopul spaţial Kepler şi să detecteze semnale care ar putea fi 
cauzate de planete. Telescopul a depistat noi planete prin 
detectarea semnalelor care prezentau interes, dar care nu au 
putut fi surprinse de oameni. 
 
Aceasta sugerează că ar putea să existe lumi şi sisteme solare 
ascunse în datele pe care le-am colectat d
fost deocamdată capabili să le observăm, din cauză că sunt 
extrem de multe semnale din care este necesar să alegem. 
Kepler a adunat date timp de patru ani.
 
„Această descoperire arată că datele noastre vor fi o comoară 
disponibilă pentru cercetări inovative în anii ce vor veni
declarat Paul Hertz, director al diviziei de Astrofizică de la 
NASA. 
 
Cercetătorul Andrew Vanderburg a spus că ar fi surprins dacă 
nu ar mai exista și alte planete în apropierea noului sistem. El a 
mai afirmat că „este aproape o certitudine că nu este ultimul
sistem care are opt planete, sugerând că sistemul nostru solar nu 
este chiar atât de extraordinar. 
 
Planetele din sistemul solar descoperit sunt mult mai apropiate 
unele de altele decât cele din sistemu
stabile. 
 
Sistemul Kepler-90 se află la o distanţă de 2.500 de ani lumină 
depărtare de Pământ. 
 
„Kepler confirmă faptul că stelele pot avea familii mari de 
planete la fel ca sistemul nostru solar
conferinţă de presă, potrivit Evening Standard. „
am zgâriat suprafaţa fenomenului”, a adăugat NASA, sugerând 
că ar putea exista mai multe sisteme solare cu planete în alte 
părţi ale universului. 
 
Telescopul spaţial Kepler al NASA a fost lansat în 2009
a căuta planete asemănătoare Pământului în alte sisteme solare, 
cunoscute ca „exoplanete”. Datorită cercetărilor revoluţionare 

D
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NASA a descoperit un sistem solar asemănător celui în 
care se află Pământul, care are opt planete, potrivit The 

escoperirea unei noi planete în jurul stelei Kepler-90, 
care arată la fel ca Soarele nostru, face ca sistemul solar 
îndepărtat să aibă în total opt planete cunoscute. 

Planetele respective arată ca cele din apropierea noastră: 
stâncoase, apropiate de Soarele lor, cu sateliţi formaţi din gaz. 

Steaua şi familia ei de planete erau deja cunoscute, fiind 
detectate de telescopul spaţial Kepler. Vestea bună a sosit când 
astronomii au descoperit noua lume, care a fost posibilă 
folosind inteligenţa artificială produsă de Google. 

Un calculator a fost antrenat să analizeze datele furnizate de 
telescopul spaţial Kepler şi să detecteze semnale care ar putea fi 
cauzate de planete. Telescopul a depistat noi planete prin 
detectarea semnalelor care prezentau interes, dar care nu au 

Aceasta sugerează că ar putea să existe lumi şi sisteme solare 
am colectat deja, dar pe care nu am 

fost deocamdată capabili să le observăm, din cauză că sunt 
extrem de multe semnale din care este necesar să alegem. 
Kepler a adunat date timp de patru ani. 

Această descoperire arată că datele noastre vor fi o comoară 
ntru cercetări inovative în anii ce vor veni”, a 

declarat Paul Hertz, director al diviziei de Astrofizică de la 

Cercetătorul Andrew Vanderburg a spus că ar fi surprins dacă 
și alte planete în apropierea noului sistem. El a 
este aproape o certitudine că nu este ultimul” 

sistem care are opt planete, sugerând că sistemul nostru solar nu 

Planetele din sistemul solar descoperit sunt mult mai apropiate 
unele de altele decât cele din sistemul nostru solar, dar foarte 

90 se află la o distanţă de 2.500 de ani lumină 

Kepler confirmă faptul că stelele pot avea familii mari de 
planete la fel ca sistemul nostru solar”, a anunţat NASA într-o 

ă de presă, potrivit Evening Standard. „Poate că doar 
”, a adăugat NASA, sugerând 

că ar putea exista mai multe sisteme solare cu planete în alte 

Telescopul spaţial Kepler al NASA a fost lansat în 2009 pentru 
a căuta planete asemănătoare Pământului în alte sisteme solare, 
cunoscute ca „exoplanete”. Datorită cercetărilor revoluţionare 
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făcute posibile prin intermediul acestui telescop, oamenii de 
ştiinţă cred acum că ar putea exista măcar o planetă care s
orbiteze fiecare stea de pe cer. 
 

Wolf 1061c – cea mai apropiată exoplanetă 
potențial locuibilă 

 
     La aproximativ 14 ani lumină de Pământ se află o stea 
pitică roșie denumită Wolf 1061. În jurul ei, astronomii au 
descoperit trei planete, dintre care Wolf 1061c este poten
locuibilă. 
 

Sistemul planetar Wolf 1061 și exoplaneta potențial locuibilă 
Wolf 1061c   

  
xoplaneta Wolf 1061c este un „super-Pământ”, o planetă 
cu o masă de peste patru ori mai mare decât Terra, dar se 
află în zona locuibilă circumstelară, unde apa ar putea 

exista în formă lichidă. Distanța relativ mică față de Pământ le 
va permite astronomilor să îi studieze atmosfera în căutarea 
unor potențiale semne de viață. 
 
Steaua Wolf 1061 (cunoscută și ca GJ 628, V2306 Oph sau HIP 
80824) este situată în constelația ecuatorială Ophiuchus („Omul 
cu Șarpele” și, mai nou, „Ofiucus”) la 13,8 ani lumină de 
Pământ. Wolf 1061 face parte din categoria stelelor pitice de 
clasă M sau „pitică roșie”, fiind mult mai mică și mai puțin 
fierbinte decât Soarele. Totuși, este considerată stabilă, iar în 
jurul ei orbitează cel puțin trei planete. 
 
Folosind datele culese de instrumentul HARPS amplasat în 
cadrul observatorului ESO din La Silla, Chile, astronomii 
universității UNSW Australia au descoperit trei
denumite acum Wolf 1061b, Wolf 1061c și Wolf 1061d. 
Acestea orbitează în jurul stelei în 5, 18 și 67 de zile. Având 
mase de 1,36, 4,25 și 5,21 ori mai mari decât Pământul, cele trei 
planete pot fi telurice, adică să aibă o suprafa
distanțele la care sunt situate față de stea transformă Wolf 
1061b într-un „Pământ fierbinte”, iar Wolf 1061d într
înghețată”. 
 
Despre Wolf 1061b, cercetătorii susțin că ar fi situată în „zona 
Goldilocks” sau zona locuibilă circumstelară, fiind 
aibă apă în stare lichidă la suprafață. Pentru moment, astronomii 
nu au alte detalii despre această exoplanetă, dar speră să ob
mai multe date despre atmosfera sa atunci când va trece prin 
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La aproximativ 14 ani lumină de Pământ se află o stea 
șie denumită Wolf 1061. În jurul ei, astronomii au 

Wolf 1061c este potențial 
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Pământ”, o planetă 
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ția ecuatorială Ophiuchus („Omul 

Șarpele” și, mai nou, „Ofiucus”) la 13,8 ani lumină de 
Pământ. Wolf 1061 face parte din categoria stelelor pitice de 

șie”, fiind mult mai mică și mai puțin 
și, este considerată stabilă, iar în 

Folosind datele culese de instrumentul HARPS amplasat în 
cadrul observatorului ESO din La Silla, Chile, astronomii 

ții UNSW Australia au descoperit trei exoplanete 
și Wolf 1061d. 

și 67 de zile. Având 
și 5,21 ori mai mari decât Pământul, cele trei 

planete pot fi telurice, adică să aibă o suprafață solidă. Însă, 
țele la care sunt situate față de stea transformă Wolf 

un „Pământ fierbinte”, iar Wolf 1061d într-o „lume 

țin că ar fi situată în „zona 
Goldilocks” sau zona locuibilă circumstelară, fiind posibil să 

ță. Pentru moment, astronomii 
nu au alte detalii despre această exoplanetă, dar speră să obțină 
mai multe date despre atmosfera sa atunci când va trece prin 

fața stelei Wolf 1061. Din descoperirile de până acu
1061b este cea mai apropiată exoplanetă poten
surclasând Gliese 832c (situată la aproximativ 16 ani lumină) 
Gliese 667Cc (cca. 23 ani lumină de Pământ).
 

 

Informatică şi Istorie - cercetare ştiinţifică 
pentru viitor

 
 Prof. dr. 

 

      “Informatica restabileşte nu numai unitatea 

matematicilor pure şi a celor aplicate, a tehnicii concrete şi 

a matematicilor abstracte, dar şi cea a ştiinţelor naturii, ale 

omului şi ale societăţii.  

eabilitează conceptele de ab

împacă arta cu ştiinţa, nu numai în sufletul omului de 

ştiinţă, unde erau întotdeauna împăcate, ci şi în 

filosofarea lor“ Grigore C. Moisil (1906

 Istoria prin convingere şi argumente contribuie la înţelegerea 

evoluţiei cunoaşterii şi a omului pe pământ, la imaginaţie şi 

inovaţie pentru a construi viitorul, şi nu numai pentru a studia 

trecutul. 

Astăzi, ştiinţele constituie un tezaur al umanităţii printr

un  ansamblu sistematic de cunoştinţe despre natură, societate şi 

gândire. Omul de ştiinţă are obligaţia şi conştiinţa dezvoltării, şi 

trebuie să păstreze şi să transmită generaţiilor viitoare acest 

ansamblu de cunoştinţe dintr-un anumit domeniu al cunoaşterii.

Istoria informaticii începe înainte de momentul apari

computerului digital. Înainte de anul 1920, termenul de 

"computer" se referea în limba engleză la o persoană care 

efectua calcule (un funcționar). Primii cercetători în ceea ce 

avea să se numească informatică, cum sunt 

Church și Alan Turing, au fost interesa

computațională: ce informații ar putea un funcționar uman să 

calculeze având hârtie și creion, prin urmărirea pur și simplu a 

unei liste de instrucțiuni, atât timp cât este necesar, fără să fie 

nevoie ca el să fie inteligent sau să presupună capacită

intuitive. Una din motivațiile acestui proiect a fost dorința de a 

proiecta și realiza "mașini computaționale" care să automatizeze 

munca, deseori plictisitoare și nu lipsită de erori, a unui 

calculator  sau computer uman.  

R
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ța stelei Wolf 1061. Din descoperirile de până acum, Wolf 
1061b este cea mai apropiată exoplanetă potențial locuibilă, 
surclasând Gliese 832c (situată la aproximativ 16 ani lumină) și 
Gliese 667Cc (cca. 23 ani lumină de Pământ). 

cercetare ştiinţifică 
pentru viitor 

Prof. dr. Diana PIULEAC - Huşi 

“Informatica restabileşte nu numai unitatea 

matematicilor pure şi a celor aplicate, a tehnicii concrete şi 

a matematicilor abstracte, dar şi cea a ştiinţelor naturii, ale 

eabilitează conceptele de abstract şi de formal şi 

împacă arta cu ştiinţa, nu numai în sufletul omului de 

ştiinţă, unde erau întotdeauna împăcate, ci şi în 

Grigore C. Moisil (1906-1973). 

prin convingere şi argumente contribuie la înţelegerea 

terii şi a omului pe pământ, la imaginaţie şi 

inovaţie pentru a construi viitorul, şi nu numai pentru a studia 

Astăzi, ştiinţele constituie un tezaur al umanităţii printr-

ansamblu sistematic de cunoştinţe despre natură, societate şi 

Omul de ştiinţă are obligaţia şi conştiinţa dezvoltării, şi 

trebuie să păstreze şi să transmită generaţiilor viitoare acest 

un anumit domeniu al cunoaşterii. 

Istoria informaticii începe înainte de momentul apariției 

. Înainte de anul 1920, termenul de 

"computer" se referea în limba engleză la o persoană care 

ționar). Primii cercetători în ceea ce 

ormatică, cum sunt Kurt Gödel, Alonzo 

, au fost interesați de problema 

țională: ce informații ar putea un funcționar uman să 

și creion, prin urmărirea pur și simplu a 

țiuni, atât timp cât este necesar, fără să fie 

nevoie ca el să fie inteligent sau să presupună capacități 

țiile acestui proiect a fost dorința de a 

și realiza "mașini computaționale" care să automatizeze 

și nu lipsită de erori, a unui 
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În perioada anilor 1970, când mașinile computaționale au 

cunoscut o evoluție accelerată, termenul de "computer" și

modificat semnificația, referindu-se de acum mai degrabă la 

mașini, decât la predecesorii săi umani.  

Mai puțin vizibil, dar totuși omniprezent, informatica și

câștigat un loc stabil până și în aparatele casnice, ca de exemplu 

înregistratorul video sau mașina de spălat, în care sunt înglobate 

așa-numitele sisteme înglobate sau îmbarcate (în engleză 

embedded Systems), care fac parte integrantă din aparat 

asigură acestor aparate un comportament mai mult sau mai 

puțin "inteligent". Printre altele, telefoanele inteligente, ca

sunt adevărate calculatoare, au permis democratizarea utilizării 

informatice pe scară extrem de largă. 

 
 

Cele 12 motive spirituale pentru care este 
necesar să studiezi astrologia

 
              Prof. astrolog Zoltan BARTHA 

       Rolul nostru în lume depinde în foarte mare măsură de 
întrebările care ne preocupă. Astrologia este rezervată celor 
care manifestă o vie aspiraţie de a descoperi sensul vieţii şi 
îndrăznesc să caute răspunsuri la întrebări existenţiale.

strologia este o oglindă a sufletului şi un instrument 
uluitor de cunoaştere a cauzelor reale a tot ce ne rezervă 
destinul. 

Astrologia, ca ştiinţă divinatorie, este o uluitoare şi fascinantă 
oglindă pentru tot ceea ce există în această lume. Toate cele 
care au fost create se supun legilor dumnezeiești ale creaţiei şi 
coexistă prin miracolul interdependenţei Universale. „
este sus este precum ceea ce este jos, iar ceea ce este jos este 
precum ceea ce este susˮ, ne spune înţelepciunea străveche 
hermetică. 

Astrologia este oglinda sufletului, este poarta magică ce ne 
deschide cărări nebănuite ce conduc spre împlinirea menirii 
noastre din această viaţă. Iar ce ni se revelează în această 
oglindă este, de fapt, imaginea fidelă a treptelor pe care le 
parcurgem în drumul nostru, a deciziilor, a sentimentelor şi 
emoţiilor, a evenimentelor şi a multitudinii de predispoziţii şi 
posibilităţi pe care, prin utilizarea liberului nostru arbitru, le 
putem experimenta. 

Astrologia este rezervată celor care manifestă o vie curiozitate 
de a descoperi sensul existenţei lor şi a celor care în căutarea 

A

                                                                                                                                                                                    Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019

șinile computaționale au 

ție accelerată, termenul de "computer" și-a 

se de acum mai degrabă la 

și omniprezent, informatica și-a 

știgat un loc stabil până și în aparatele casnice, ca de exemplu 

șina de spălat, în care sunt înglobate 

sau îmbarcate (în engleză 

embedded Systems), care fac parte integrantă din aparat și care 

asigură acestor aparate un comportament mai mult sau mai 

țin "inteligent". Printre altele, telefoanele inteligente, care 

sunt adevărate calculatoare, au permis democratizarea utilizării 

Cele 12 motive spirituale pentru care este 
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BARTHA – Tg. 
Mureş  

tru în lume depinde în foarte mare măsură de 
Astrologia este rezervată celor 

care manifestă o vie aspiraţie de a descoperi sensul vieţii şi 
îndrăznesc să caute răspunsuri la întrebări existenţiale.  

a sufletului şi un instrument 
uluitor de cunoaştere a cauzelor reale a tot ce ne rezervă 

Astrologia, ca ştiinţă divinatorie, este o uluitoare şi fascinantă 
oglindă pentru tot ceea ce există în această lume. Toate cele 

ști ale creaţiei şi 
coexistă prin miracolul interdependenţei Universale. „Ceea ce 
este sus este precum ceea ce este jos, iar ceea ce este jos este 

ˮ, ne spune înţelepciunea străveche 

da sufletului, este poarta magică ce ne 
deschide cărări nebănuite ce conduc spre împlinirea menirii 
noastre din această viaţă. Iar ce ni se revelează în această 
oglindă este, de fapt, imaginea fidelă a treptelor pe care le 

iziilor, a sentimentelor şi 
emoţiilor, a evenimentelor şi a multitudinii de predispoziţii şi 
posibilităţi pe care, prin utilizarea liberului nostru arbitru, le 

Astrologia este rezervată celor care manifestă o vie curiozitate 
ri sensul existenţei lor şi a celor care în căutarea 

răspunsurilor niciodată nu încetează să formuleze întrebări 
profunde ce fac sufletul să tresalte în jocul miraculos al vieţii.

... Dar toate acestea fac parte din însăşi natura noastră umană, 
ceea ce arată că fiecare dintre noi care dorim să ne cunoaştem, 
să ne explorăm formidabila şi complexa taină a existenţei 
noastre, SUNTEM PREGĂTIŢI SĂ ÎNVĂŢĂM 
ASTROLOGIE! 

Cu siguranţă sunt mult mai multe decât 12 motive ca să învăţăm 
şi să aplicăm această ştiinţă ezoterică. Însă pentru că scena pe 
care se desfăşoară jocul planetelor şi al stelelor este compusă, 
deloc întâmplător, din 12 cadrane ale cerului, fiind reprezentate 
de cele 12 constelaţii zodiacale, voi enun
care merită să te scufunzi în studiul şi practica acestei 
cunoaşteri iniţiatice. 

1. Astrologia este o cale foarte rapidă de autocunoaştere ce ne 
revelează o multitudine de nuanţe ale sufletului şi ale 
personalităţii noastre. Fiecare dintre noi dorim să ne înţelegem 
mai bine şi astfel să ne creştem eficienţa şi randamentul în toate 
activităţile vieţii noastre. Pentru aceasta este necesar să ne 
cunoaştem calităţile, înzestrările, potenţialităţile, dar şi greşelile 
şi nemulţumirile pe care le avem. 

2. Astrologia oferă metode eficiente d
material, financiar prin identificarea abilităţilor noastre practice 
ce pot deveni instrumente adecvate pentru a găsi echilibrul între 
util şi plăcut, material şi spiritual, ajutându
Cezarului ce-i al Cezarului şi lui Dum
Dumnezeuˮ. 

3. Astrologia ne ajută să descoperim cele mai eficiente 
modalităţi de comunicare şi de relaţionare cu ceilalţi. Fiecare 
dintre noi ne dezvoltăm o serie de mijloace şi limbaje 
personalizate, conturate de educaţia noastră şi d
celor cu care ne-am petrecut diverse etape ale vieţii. Cum să îi 
înţelegem pe ceilalţi, precum şi cum să ne facem mai bine 
înţeleşi, este o preocupare importantă, dar şi o necesitate 
indispensabilă a succesului în orice domeniu existenţial.

4. Astrologia conturează foarte bine sfera familiei şi viaţa 
noastră intimă. Întemeierea unei familii şi mai ales armonia în 
familie, în zilele noastre, reprezintă o mare provocare pentru 
majoritatea oamenilor. Prin analiza atentă a nevoilor personale, 
deconspirarea diverselor tipare şi prejudecăţi ce s
în subconştientul nostru, astrologia ne oferă soluţii excepţionale 
referitoare la cum să clădim ceva statornic, cum să iertăm şi 
cum să ne debarasăm de vechile sisteme de valori care, de cele 
mai multe ori, frânează evoluţia noastră.

 5. Astrologia este un mijloc excepţional pentru a înţelege şi 
eficientiza relaţiile cu copiii. Din păcate, în majoritatea 
cazurilor, părinţii întâmpină dificultăţi în educaţia copiilor, iar 
copiii se confruntă cu reale provocări în a
Aceasta este sursa multor dispute inutile care retează de cele 
mai multe ori pofta de viaţă şi dispoziţia de a face cu adevărat 
ceea ce ne place. Mulţi oameni nu au timp pentru hobby

astrologieastrologieastrologieastrologie    
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Astrologia conturează foarte bine sfera familiei şi viaţa 
noastră intimă. Întemeierea unei familii şi mai ales armonia în 
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5. Astrologia este un mijloc excepţional pentru a înţelege şi 
eficientiza relaţiile cu copiii. Din păcate, în majoritatea 
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Aceasta este sursa multor dispute inutile care retează de cele 
mai multe ori pofta de viaţă şi dispoziţia de a face cu adevărat 
ceea ce ne place. Mulţi oameni nu au timp pentru hobby-uri, 
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pentru micile şi marile plăceri ale vieţii şi se scufundă în 
obligaţii şi responsabilităţi interminabile. Metodele 
personalizate aplicate în astrologie ne arată cum să ne simţim 
bine şi să ne trăim la maxim fiecare clipă a vieţii noastre. 

 

6. Astrologia este o reală oglindă a stărilor noastre emoţionale 
precum şi a funcţionalităţii trupului nostru. Ramura astrologiei 
medicale descrie încă din antichitate metode eficiente de 
localizare pe astrogramă a tuturor organelor şi bolilor precum şi 
soluţiile, tratamentele cele mai eficiente. Buna funcţionare a 
sistemului imunitar şi a metabolismului, procesul de detoxifiere, 
vitalitatea şi regenerarea sunt elemente indispensabile unei vieţi 
armonioase şi sănătoase. Astrologia medicală, de asemenea, ne 
ajută la descoperirea cauzei ce provoacă boala, găsirea celui mai 
adecvat remediu precum şi calcularea momentelor propice 
pentru începerea tratamentului, a intervenţiei chirurgicale sau a 
curelor de detoxifiere. 

7. Astrologia oferă o multitudine de metode pentru armonizarea 
si eficientizarea relaţiilor noastre, atât în sfera relaţiilor de 
iubire, de căsătorie, cât şi în relaţiile de interes, de afaceri. Din 
experienţa noastră, din 10 persoane care apelează la o 
consultaţie astrologică, 9 se confruntă şi cu diverse provocări 
relaţionale. Unii înţelepţi afirmă că dacă în urmă cu câteva 
secole testele spirituale se dădeau în penitenţele monahale, în 
zilele noastre acestea au o foarte mare legătură cu modul în care 
ne construim mai ales relaţiile de iubire. 

8. Astrologia este o ştiinţă ce se împleteşte foarte bine cu 
psihologia, iar prin ceea ce noi numim „astro-psihologieˮ, 
descoperim o gamă complexă de mijloace prin care se pot 
conştientiza şi alchimiza diverse traume, emoţii nefaste, frici. 
Nu este uşor să ne confruntăm cu partea întunecată a fiinţei 
noastre şi cu atât mai mult să ne recunoaştem greşelile şi să le 
depăşim. 

9. Astrologia a fost din vremuri străvechi o ştiinţă divinatorie. 
Atunci când omul şi-a pierdut capacităţile de comunicare 
directă cu Sursa sa Dumnezeiască, Dumnezeu a revelat prin 
intermediul îngerilor şi arhanghelilor diverse metode şi căi de 
acces ce conduceau la redescoperirea naturii noastre originale, 
dumnezeieşti. Astfel, ştiinţele ezoterice, printre care şi 
astrologia, au reprezentat metode de conectare la vibraţiile 
superioare, Universale. Astrologia ne revelează o serie de 
mijloace personale de înţelegere a relaţiei noastre cu 
dumnezeirea, cu ghidarea spirituală şi cu calea spirituală pe care 

suntem chemați să mergem către împlinirea menirii noastre din 
această viaţă. 

10. Astrologia oglindeşte calităţile şi abilităţile noastre, 
priceperea noastră în această lume. Fiecare dintre noi suntem 
înzestraţi cu diverse haruri şi talanţi şi avem responsabilitatea să 
le folosim pe calea destinului nostru. Aceste investituri, 
asemenea pildei talanţilor din Biblie, ne conferă posibilitatea de 
a alege să devenim ceea ce dorim cu adevărat. Descoperirea 
vocaţiei noastre profesionale şi îmbinarea armonioasă cu 
menirea spirituală, reprezintă una dintre cele mai mari provocări 
ale umanităţii actuale. Aceasta este legea efortului, prin care 
omul va înţelege că pentru a dobândi ceva anume, va fi necesar 
ca în prealabil să plătească un preţ. Va fi nevoie să depunem 
efort, să realizăm o practică spirituală pentru a atrage cele mai 
trainice şi împlinitoare rezultate. 

11. Astrologia este o ştiinţă a viziunii de ansamblu, a unităţii şi 
unificării. Fiinţa umană este construită dintr-o complexă 
interacţiune a energiilor contrare, polar opuse, ce se reflectă şi 
prin raportul suflet-materie. Sufletul nostru tinde către unificare 
şi relaţionare, iar trupul şi conştiinţa limitată egotică către 
dezbinare şi individualizare. Astfel, principiul apartenenţei este 
fundamental în viaţa noastră spirituală. În mod natural sufletul 
nostru simte nevoia de a împărtăşi, de a colabora, de a conlucra 
cu ceilalţi, iar în acest context, integrarea în grupurile care sunt 
pe aceeaşi frecvenţă cu nevoile şi aspiraţiile noastre profunde, 
reprezintă o excepţională metodă de accelerare a evoluţiei 
noastre spirituale.  

12. Astrologia descrie atât comportamentul şi atitudinea noastră 
cât şi toată gama de stări şi crezuri pe care le vehiculăm 
conştient sau inconştient în şi prin fiinţa noastră. Uneori suntem 
surprinşi de provocările cu care ne confruntăm şi nu le 
înţelegem cauzele şi „de ceˮ-urile. Răspunsurile uneori se întind 
chiar şi în sfera astrologiei karmice, în analiza posibilităţilor din 
vieţile anterioare. Analiza atentă a planetelor din astrograma 
noastră ne va revela complexitatea viselor şi aspiraţiilor intime 
ce aşteaptă să fie împlinite şi descătuşate de prejudecăţile şi 
paradigmele unei educaţii greşite. 
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Puterea simultană a conștiinței: 
expansiunea și contracția

          A fost odată ca niciodată o ţară mică, mică, aşa de mică, 
încât încăpea pe un puf de păpădie. Locuitorii ei aveau 
bucuriile, tristeţile şi grijile lor. Ca toţi oamenii. Ei credeau 
într-o Forţă nevăzută care îi protejează, le aduce ploaia, 
Soarele şi toate celelalte. Dar credeau şi că sunt singura 
capodoperă a Creatorului. Că nu mai e nimeni 
Adevărul era altul. Când cerul se înnoura, puful lor de păpădie 
era umbrit de un copil care se juca prin preajmă. Când ploua, 
era picurat de roua dimineţii. Iar când lumea lor se cutremura, 
puful era, de fapt, purtat de vânt în toate direcţiile.

Eşti atomul, eşti universul  

Pe Pământ lucrurile par grandioase. Dar dacă le
Canis Majoris, (una dintre cele mai mari stele cunoscute, din 
constelația Câinele Mare), de 300.000 de ori mai mare decât 
planeta noastră, am vedea că trăim, analogic vorbind, pe o 
păpădie. Iar această lume a contrastelor o găsim şi în viaţa de zi 
cu zi. 

Ne simţim când mari, când mici faţă de oamenii de lângă noi. 
Sunt persoane pe care le considerăm puternice ca munţii, iar pe 
altele slabe ca firele de nisip duse de vânt. În tradiţia hindusă, 
senzaţia de mic poartă numele de ANIMA şi reprezintă o 
contracţie a conştiinţei. Opusul său, expansiunea, senzaţia de 
mare, poartă numele de MAHIMA. Este capacitatea conştiinţei 
noastre de a fi flexibilă, elastică în mai multe dimensiuni. Ne 
expansionăm sau ne contractăm în funcţie de trăirile pe care le 
avem, de nivelul de conştiinţă, de anumite momente privilegiate 
şi de dorinţa noastră de cunoaştere a realităţii spirituale.

Cum exersezi infinitul mare  

Teama ne contractă conştiinţa, fericirea o dilată ca o explozie de 
stele. Însă, de obicei, nu controlăm acest proces. Putem face 
asta printr-o practică yoga fructuoasă. 

Momentul ideal este dimineaţa când energia ne ţâşneşte prin toţi 
porii. Pentru început șapte zile sunt tocmai bune, 10 minute 
minim. Ne aşezăm la sol sau într-o ASANA confortabilă. 
Închidem ochii şi facem câteva respiraţii ample până când 
simţim că în noi se aşterne liniştea, că ne interiorizăm. 

Vizualizăm cum aura noastră se dilată ca o sferă de lumină. 
Umplem cu ea camera în care ne aflăm. 
Ne familiarizăm cu această experienţă nouă şi plăcută: nu 
suntem trupul, suntem mai mult decât limitele sale fizice. 
Suntem fericiţi că am evadat din aceste limite ale iluziei că 
suntem acest corp subtil. Simţim cum celulele îşi ies din matcă, 
iar noi devenim imenşi. 

Corpul nostru subtil se măreşte şi se măreşte până cuprinde 
toată camera: vaza cu flori, biroul, scaunul, patul, dulapul. După 
ce ne-am obişnuit cu această trăire, vizualizăm cum aura ni se 
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avem, de nivelul de conştiinţă, de anumite momente privilegiate 
şi de dorinţa noastră de cunoaştere a realităţii spirituale. 

conştiinţa, fericirea o dilată ca o explozie de 
stele. Însă, de obicei, nu controlăm acest proces. Putem face 

Momentul ideal este dimineaţa când energia ne ţâşneşte prin toţi 
cmai bune, 10 minute 

o ASANA confortabilă. 
Închidem ochii şi facem câteva respiraţii ample până când 
simţim că în noi se aşterne liniştea, că ne interiorizăm.  

Vizualizăm cum aura noastră se dilată ca o sferă de lumină. 
lem cu ea camera în care ne aflăm.  

Ne familiarizăm cu această experienţă nouă şi plăcută: nu 
suntem trupul, suntem mai mult decât limitele sale fizice. 
Suntem fericiţi că am evadat din aceste limite ale iluziei că 

lele îşi ies din matcă, 

Corpul nostru subtil se măreşte şi se măreşte până cuprinde 
toată camera: vaza cu flori, biroul, scaunul, patul, dulapul. După 

am obişnuit cu această trăire, vizualizăm cum aura ni se 

dilată şi mai mult. Trece dincolo de cei 4 pereţi ai camerei. 
Cuprinde întreaga clădire: vecinii, vecinul de la 4 cu care am 
avut aseară o discuţie în contradictoriu şi pe care acum îl 
îmbrăţişăm cu dragoste. Aura ni se măreşte ca un balon. Ne 
simţim cât tot oraşul. 

Observăm cum creştem subtil din ce în ce mai mult şi odată cu 
această dilatare sporeşte şi fericirea noastră. Înţelegem 
necesitatea vieţii înseşi. Înţelegem de ce acţionează unii oamenii 
aşa şi nu altfel. De ce ne naştem, iubim, suferim, murim. Toate 
par aşa mici pe lângă imensitatea fiinţei noastre mult dilatate 
acum! 

Ne mărim şi mai mult. Devenim cât toată ţara, cuprindem apoi 
din ce în ce mai multe ţări, până devenim cât toată planeta. 
Pământul se află acum în interiorul corpului nostru subtil, mult 
dilatat. Trăim expansiunea cu toţi porii. Prin toţi porii. 
Cuprindem în noi toată umanitatea.  

Mintea ni se expansionează în nemărginire, devine flexibilă. Un 
sentiment de împlinire, de bunăstare ne copleşeşte. Conştiinţa 
noastră explodează în întregul sistem solar p
oceanică, cuprinzând Soarele, Luna şi toate celelalte planete ce 
se mişcă acum în noi. La fel facem şi cu restul galaxiilor, până 
îmbrăţişăm întregul Univers. Intuim misterul ce a creat această 
manifestare.  

Uşor, uşor o parte din noi devine una cu Dumnezeu. De acolo 
naştem şi resorbim lumi. Continuăm acest joc timp de 
zile. Pe tot parcursul exerciţiului rămânem vigilenţi, cu ochii 
minţii larg deschişi. Nu se ştie de unde riscă să răsară somnul 
sau gândurile haotice. 

Cum exersezi infinitul mic  

După o săptămână în care am exersat expansiunea aurică, 
repetăm jocul pentru tot atâtea zile, în sens invers. Ne 
contractăm aura, ne micşorăm. Devenim din ce în ce mai mici: 
mai mici decât galaxia, decât planeta noastră, decât ţara, oraşul, 
clădirea în care locuim, trupul nostru.  

Mai mici chiar decât un ac de gămălie şi chiar decât omuleţii 
din puful de păpădie care ajung să pară imenşi. Ajungem cât un 
atom din inima noastră spirituală. Până devenim, auric, chiar 
mai mici decât atomul. Până ne topim
punct fără dimensiune.  

psihologiepsihologiepsihologiepsihologie    
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La capătul celei de-a doua serii de șapte zile vom deveni atât de 
mici, încât nici măcar nu vom putea să ne localizăm. În acest 
punct, frica poate apărea de după colţul minţii înguste. Dar 
facem tot posibilul să rămânem relaxaţi. Nu forţăm nimic, nu ne 
panicăm. Nu are ce să ni se petreacă rău. Suntem o scânteie 
divină fără margini, fără trup. Intuim că ceea ce am crezut până 
acum despre noi a fost fals. Zidul limitării cade încet, încet. 
Când modelăm mintea după cum vrem, intuim că în realitate 
suntem o scânteie divină. Că am fost dintotdeauna o fărâmiţă de 
lumină închegată de Sus. Iar atunci viaţa noastră devine 
armonie şi fericire ce implodează în fiecare părticică a trupului 
nostru. 

Teoria atașamentului: ai dreptul să
trăiești viața așa cum crezi de cuviință și să 

nu fii ostaticul propriului copil
 

L. Petranovskaya

        Teoria ataşamentului vorbeşte despre cât de important 
este adultul pentru copil, dar nu afirmă nicăieri că pentru 
adult este important doar copilul.  

a ne învaţă să tratăm copilul ca pe ceva valoros, dar nu 
propune ca părintele să fie considerat doar un mijloc.

Conform teoriei ataşamentului, adultul aduce copilul pe lume, 
promiţându-i dragostea, grija dar nu şi satisfacerea tuturor 
dorinţelor şi absenţa completă a experienţelor neplăcute.

Aveţi dreptul să vă trăiţi viaţa şi copilul este necesar să se 
adapteze modului vostru de viaţă. Exact astfel funcţionează 
instinctul lui – să fie cu adultul său, să se orienteze după el, să 
considere bine şi corect tot ceea ce consideră bine şi corect 
adultul, să trăiască în casa lui, să-i mănânce mâncarea, să 
vorbească în limba lui, să trăiască modul lui de viaţă.

În acelaşi timp, aveţi dreptul să plecaţi de acasă, iar copilul are 
dreptul să se indispună din cauza asta. Nu sunteţi obligaţi să 
staţi acasă pentru ca el să nu se indispună, cum de altfel şi el nu 
este cazul să pretindă că-i place aceasta. Aveţi dreptul să naşteţi 
alţi copii, iar el poate să se simtă neglijat. Nu este cazul să vă 
refuzaţi dreptul de a extinde familia, pentru ca el să rămână 
unicul copil, dar şi copilul nu este obligat să pretindă că îi place 
totul. Aveţi dreptul să divorţaţi, iar copilul are dreptul să sufere 
din cauza asta: nu sunteţi obligaţi să trăiţi într
ruşinoasă pentru ca el să nu sufere, dar nici să
sentimentele. Aveţi dreptul să vă schimbaţi locul de trai şi 
modul de viaţă şi copilul are dreptul să protesteze şi să
de cel vechi. Nu este cazul să renunţaţi la planurile şi 
obiectivele voastre pentru a-i asigura lipsa schimbării, dar nici 
el nu este obligat să pretindă că totul este uşor.
copiii, nu ei pe noi. Ne trăim vieţile noastre, iar ei este necesar 
să se adapteze, aşa cum ne-am adaptat şi noi la viaţa părinţilor. 
Părinţii noştri s-au mutat, au schimbat locuri de muncă, au 
devenit mai săraci sau mai bogaţi, au născut alţi copii, au 
divorţat şi s-au căsătorit. Unele modificări ni le amintim cu 

E
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el nu este obligat să pretindă că totul este uşor. Noi facem 
copiii, nu ei pe noi. Ne trăim vieţile noastre, iar ei este necesar 
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devenit mai săraci sau mai bogaţi, au născut alţi copii, au 
au căsătorit. Unele modificări ni le amintim cu 

bucurie, altele cu durere, altele la început erau teribile, apoi s
dovedit a fi benefice. Însă, în general, ne
înzestrat puii umani cu suficientă flexibilitate pentru a se adapta 
la aproape orice. Copiii cresc în diferite condiţii şi familiile se 
confruntă cu diferite probleme. Uneori nu alegeţi, alteori alege
şi atât timp cât copilul este mic el este ataşat de voi şi va urma 
calea vieţii împreună cu voi, indiferent de cotiturile pe care le 
întâlniţi. Aveţi dreptul să trăiţi aşa cum credeţi de cuviinţă sau 
cum vă permit circumstanţele, iar copilul are dreptul
nemulţumit, însă ca părinţi este necesar să
adapteze. Teoria ataşamentului cere de la părinte să fie cu 
copilul său – să fie cu el într-o legătură emoţională constantă, să 
se simtă iubit şi acceptat. Şi nimeni nu ştie exact câte ore
sunt necesare pentru asta şi pentru câte zile vă puteţi separa 
pentru a nu rupe comunicarea. Nu există o reţetă universală. 
Puteţi sta cu copilul acasă toată copilăria lui, având grijă numai 
de el şi să nu creaţi relaţii bune. Şi îl puteţi educa cu 
rare, de la distanţă, din cauza circumstanţelor şi să
sentimentul de iubire şi căldură pentru tot restul vieţii. 
Încrederea că eşti important, necesar şi iubit este mai importantă 
decât numărul de ore petrecut împreună. Teoria ataşamentu
vorbeşte despre relaţii, nu despre rutina zilnică.
simte ostaticul propriului copil, o victimă nefericită 
putea construi un ataşament bun. Ataşamentul este relaţia dintre 
adult (individul dominant, grijuliu) şi copil (individul
dependent, încrezător). Adultul este indicat să fie puternic şi 
liber, să fie stăpânul vieţii sale – numai atunci copilul se va 
simţi liniştit alături de el. L. Petranovskaya, 
lucrătoare 

12 caracteristici ale oamenilor cu 
integritate

        Integritatea este una dintre cele mai importante calită
pe care le poate avea un om. Dar ce înseamnă mai exact? Ei 
bine, ar putea semnifica o mulțime de lucruri.

nii oameni cred că integritatea constă în a face ce 
trebuie, pe când alții – a face ce trebuie când nimeni nu
i privește. Oamenii cu o integritate adevărată, nu fac 

doar ce trebuie să arate, ci pentru că este corect 

Nu așteaptă nici un fel de recunoștință sau complimente, pentru 
că au făcut ce trebuia. Și-ar ajuta și cei mai apr
aceștia s-ar afla în dificultăți. Unii o pot numi slăbiciune, dar, de 
fapt, este semnul unei personalități puternice.

Dacă te consideri o persoană cu integritate, trebuie să de
aceste caracteristici și să le adopți ca pe un mod de viaț
Integritatea acționează în folosul societății, nu în folosul 
propriu. Schimbările pozitive pot începe de la un singur om, de 
ce să nu înceapă de la tine? Într-o lume plină de adep
puțini lideri care ne conduc în direcția corectă. Așadar, poți 
propriul tău lider. Începe prin a ridica un gunoi 
tomberon sau prin a-i întreba pe ceilalți cum le
face pentru a obține o recompensă, ci pentru că, într
dorești să afli cum le-a mers. 

U
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bucurie, altele cu durere, altele la început erau teribile, apoi s-au 
i benefice. Însă, în general, ne-am descurcat. Natura a 

înzestrat puii umani cu suficientă flexibilitate pentru a se adapta 
la aproape orice. Copiii cresc în diferite condiţii şi familiile se 
confruntă cu diferite probleme. Uneori nu alegeţi, alteori alegeţi 
şi atât timp cât copilul este mic el este ataşat de voi şi va urma 
calea vieţii împreună cu voi, indiferent de cotiturile pe care le 

Aveţi dreptul să trăiţi aşa cum credeţi de cuviinţă sau 
cum vă permit circumstanţele, iar copilul are dreptul să fie 
nemulţumit, însă ca părinţi este necesar să-l ajutaţi să se 

Teoria ataşamentului cere de la părinte să fie cu 
o legătură emoţională constantă, să 

se simtă iubit şi acceptat. Şi nimeni nu ştie exact câte ore pe zi 
sunt necesare pentru asta şi pentru câte zile vă puteţi separa 
pentru a nu rupe comunicarea. Nu există o reţetă universală. 
Puteţi sta cu copilul acasă toată copilăria lui, având grijă numai 
de el şi să nu creaţi relaţii bune. Şi îl puteţi educa cu scrisori 
rare, de la distanţă, din cauza circumstanţelor şi să-i oferiţi 
sentimentul de iubire şi căldură pentru tot restul vieţii. 
Încrederea că eşti important, necesar şi iubit este mai importantă 
decât numărul de ore petrecut împreună. Teoria ataşamentului 
vorbeşte despre relaţii, nu despre rutina zilnică. Un adult care se 
simte ostaticul propriului copil, o victimă nefericită – nu va 
putea construi un ataşament bun. Ataşamentul este relaţia dintre 
adult (individul dominant, grijuliu) şi copil (individul 
dependent, încrezător). Adultul este indicat să fie puternic şi 

numai atunci copilul se va 
L. Petranovskaya, Sfaturi pentru mama 

12 caracteristici ale oamenilor cu 
integritate 

Integritatea este una dintre cele mai importante calități 
pe care le poate avea un om. Dar ce înseamnă mai exact? Ei 

țime de lucruri. 

nii oameni cred că integritatea constă în a face ce 
ce trebuie când nimeni nu-

ște. Oamenii cu o integritate adevărată, nu fac 
doar ce trebuie să arate, ci pentru că este corect și atât. 

șteaptă nici un fel de recunoștință sau complimente, pentru 
și cei mai aprigi dușmani, dacă 

ți. Unii o pot numi slăbiciune, dar, de 
ți puternice. 

Dacă te consideri o persoană cu integritate, trebuie să deții 
și să le adopți ca pe un mod de viață. 

ționează în folosul societății, nu în folosul 
propriu. Schimbările pozitive pot începe de la un singur om, de 

o lume plină de adepți, există 
țini lideri care ne conduc în direcția corectă. Așadar, poți fi 

propriul tău lider. Începe prin a ridica un gunoi și a-l pune-n 
ți cum le-a fost ziua. Nu o 

ține o recompensă, ci pentru că, într-adevăr, 
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Iată 12 caracteristici ale unei persoane cu o integritate 
adevărată: 

1. Sunt autentici 

Sunt reali și nu încearcă să fie mai presus decât cineva. Sunt 
modești, au un caracter aparte și poți lega ușor o conversație cu 
ei. 

2. Știu că timpul altora costă 

Nu te vor face să-i aștepți la vreo întâlnire sau să a
la un mesaj. Știu că timpul tău este valoros. Vor fi plăcut 
surprinși când vei face ceva frumos pentru ei, chiar dacă va fi 
ceva foarte simplu. O fac pentru că îți apreciază gestul și 
timpul. 

3. Apreciază alți oameni 

O persoană integră nu va fura niciodată strălucirea altora. Vor 
complimenta când vor aprecia. Nu judecă oamenii, deoarece 
știu că nimeni nu este perfect. În schimb, învață doar pe baza 
propriilor acțiuni. 

4. Sunt modești 

Nu vor nega niciodată că au greșit și nici nu vor arunca vina pe 
altcineva. Nu au de gând să lucreze murdar și, de multe ori, 
ajută gratuit. Doar ajutorul pe care-l acordă, le oferă o 
satisfacție enormă. 

5. Își cer scuze 

Oamenii nu pot evita să facă greșeli, dar le pot repara. Cu toții 
ne confruntăm cu propriul ego, care ne spune „
de putere și integritate pentru a-ți cere scuze și pentru a 
recunoaște că a fost vina ta. Am putea crede că suntem slabi, 
dar nu e deloc așa. 

6. Știu când alții greșesc 

Când cineva te rănește, poate fi dificil de înțeles. Persoanele cu 
integritate realizează că și alții greșesc. Mai mult decât atât, 
iartă repede și acționează mai mult în beneficiul altora.

 

 

7. Acordă beneficiul îndoielii 

Nu trebuie să-i subestimezi, pentru că sunt dispu
beneficiul îndoielii, doar pentru a le dovedi că nu e
Și nu este o acțiune care-i face slabi. Dimpotrivă, este un semn 
al persoanelor puternice care cred în oameni și vor ca și aceștea 
să creadă în ei înșiși. 
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nei persoane cu o integritate 

și nu încearcă să fie mai presus decât cineva. Sunt 
ști, au un caracter aparte și poți lega ușor o conversație cu 

eo întâlnire sau să aștepți răspuns 
Știu că timpul tău este valoros. Vor fi plăcut 

și când vei face ceva frumos pentru ei, chiar dacă va fi 
ți apreciază gestul și 

ersoană integră nu va fura niciodată strălucirea altora. Vor 
complimenta când vor aprecia. Nu judecă oamenii, deoarece 
știu că nimeni nu este perfect. În schimb, învață doar pe baza 

nici nu vor arunca vina pe 
și, de multe ori, 

l acordă, le oferă o 

șeli, dar le pot repara. Cu toții 
runtăm cu propriul ego, care ne spune „Nu”. Ai nevoie 

ți cere scuze și pentru a 
ște că a fost vina ta. Am putea crede că suntem slabi, 

țeles. Persoanele cu 
și alții greșesc. Mai mult decât atât, 

și acționează mai mult în beneficiul altora. 

i subestimezi, pentru că sunt dispuși să-ți acorde 
eneficiul îndoielii, doar pentru a le dovedi că nu ești vinovat. 

i face slabi. Dimpotrivă, este un semn 
și vor ca și aceștea 

8. Vor avea încredere în cuvântul tău

Nu trebuie să muncești din greu pentru a
încredere în ce spui, pentru că, la rândul lor, sunt oameni 
cinstiți. Așteaptă ca și ceilalți să fie onești, până nu dovedesc 
contrariul. 

9. Se oferă voluntari pentru o cauză nobilă

Văd adevăratele beneficii ale voluntariatului 
mână de ajutor, nu așteaptă nimic în schimb.

10. Nu se ceartă când nu sunt de-acord

Cearta și dezacordul sunt două lucruri total diferite. Cearta 
provoacă conflicte și emoții negative. Iar aceștia, nu jig
oameni doar pentru a-și impune propriul mod de gândire. 
Ceilalți nu trebuie să le împartă aceleași gânduri, dar cu toții au 
dreptul la propriile sentimente și opinii.

11. Nu vor profita niciodată de tine 

Nu vor fi niciodată prieteni cu persoanele
să profite de pe urma cuiva. În societatea contemporană, po
identifica ușor oamenii care-ți sunt prieteni și cei care doar te 
folosesc. 

12. Sunt cinstiți 

Minciunile provoacă haos. Nu rezolvă nimic, ci doar înrăută
situația. Atunci când un om cu integritate gre
frică să recunoască și niciodată nu vor spune minciuni.

      

       Emoţia este cumul de gânduri

 

        Ca să înţelegi de ce starea dă experienţa şi nu invers, 

este important să înţelegi în primul

simţi o anumită stare. 

moţiile au drept sursă o acumulare de gânduri care are 

loc de obicei în subconştient. Cu alte cuvinte, nu eşti 

conştient de acumularea respectivă. Este ca şi cum ai 

pune cartofi pe rând în sac, fără să te uiţi l

dat, te trezeşti cu faptul că există un sac plin lângă tine, dar nu 

ştii de unde a apărut fiindcă tu doar ai mutat cartofi dintr

în alta. 

E
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ști din greu pentru a-i convinge. Vor avea 
încredere în ce spui, pentru că, la rândul lor, sunt oameni 

ți. Așteaptă ca și ceilalți să fie onești, până nu dovedesc 

9. Se oferă voluntari pentru o cauză nobilă 

atele beneficii ale voluntariatului și dacă oferă o 
șteaptă nimic în schimb. 

acord 

și dezacordul sunt două lucruri total diferite. Cearta 
și emoții negative. Iar aceștia, nu jignesc alți 

și impune propriul mod de gândire. 
ți nu trebuie să le împartă aceleași gânduri, dar cu toții au 

și opinii. 

Nu vor fi niciodată prieteni cu persoanele care vor, întotdeauna, 
să profite de pe urma cuiva. În societatea contemporană, poți 

ți sunt prieteni și cei care doar te 

Minciunile provoacă haos. Nu rezolvă nimic, ci doar înrăutățesc 
unci când un om cu integritate greșește, nu-i va fi 

și niciodată nu vor spune minciuni.    

Emoţia este cumul de gânduri 

Ca să înţelegi de ce starea dă experienţa şi nu invers, 

este important să înţelegi în primul rând cum ajungi să 

moţiile au drept sursă o acumulare de gânduri care are 

loc de obicei în subconştient. Cu alte cuvinte, nu eşti 

conştient de acumularea respectivă. Este ca şi cum ai 

pune cartofi pe rând în sac, fără să te uiţi la sac. La un moment 

dat, te trezeşti cu faptul că există un sac plin lângă tine, dar nu 

ştii de unde a apărut fiindcă tu doar ai mutat cartofi dintr-o parte 
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La fel este şi cu gândurile. În mod esenţial, prin gând creezi 

realitatea. Numai că subconştientul este un aspect esenţial al 

realităţii tale. Gândurile pe care le rulezi conştient reprezintă 

doar o mică parte din tot ceea ce rulezi tu în permanent la 

nivelul universului interior. 

Fiecare gând are o vibraţie a lui specifică. Iar tendinţa gener

a oamenilor este aceea de a întreţine gânduri de o vibraţie 

asemănătoare. Adică rareori spre deloc i se petrece cuiva să 

gândească acum că ar ucide pe cineva, iar peste o secundă că 

iubeşte pe toată lumea. Între un gând care reflectă moartea şi 

unul care reflectă iubire există o diferenţă vibraţională 

semnificativă. 

În mod normal însă, majoritatea oamenilor întreţin gânduri de o 

vibraţie asemănătoare pe durata zilelor, de-a lungul vieţii lor. 

Când suficient de multă energie gând a fost rulată pe o anumi

frecvenţă, ajungi să experimentezi o emoţie care are desigur şi o 

asociere biochimică la nivelul trupului. 

Dacă ai rulat gânduri de o vibraţie înaltă, vei simţi iubire, 

compasiune şi alte emoţii de o vibraţie înaltă. Dacă ai rulat 

gânduri de vibraţie joasă, vei simţi frică şi alte emoţii de 

vibraţie joasă. Prin urmare, tu prin gând îţi creezi realitatea, iar 

o emoţie pe care o simţi la un moment dat şi o stare pe care o ai, 

este rezultatul gândurilor rulate în minte. 

Realitatea experimentată se conformează 

Ajunşi aici, este nevoie să aducem în discuţie scara nivelelor de 

conştiinţă prezentată de David R. Hawkins pentru ca aceste 

aspecte să aibă ceva mai mult sens. Ideea este că fiecărui nivel 

de conştiinţă îi sunt asociate anumite potenţialităţi din spaţi

cuantic. Din spaţiul unde există o infinitate de posibilităţi, 

conform vibraţiei gândurilor şi stării pe care o ai la un moment 

dat, sunt aduse spre experimentare diverse aspecte.

Poţi considera că Universul consultă mai întâi vibraţia ta, iar 

mai apoi îţi livrează din spaţiul cuantic ceea ce este perfect 

compatibil cu vibraţia a ceea ce eşti. 

Prin urmare, nici măcar nu se poate pune problema ca o situaţie 

sau om să îţi genereze ţie o anumită stare în mod obiectiv. De 
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La fel este şi cu gândurile. În mod esenţial, prin gând creezi 

nştientul este un aspect esenţial al 

realităţii tale. Gândurile pe care le rulezi conştient reprezintă 

doar o mică parte din tot ceea ce rulezi tu în permanent la 

Fiecare gând are o vibraţie a lui specifică. Iar tendinţa generală 

a oamenilor este aceea de a întreţine gânduri de o vibraţie 

asemănătoare. Adică rareori spre deloc i se petrece cuiva să 

gândească acum că ar ucide pe cineva, iar peste o secundă că 

iubeşte pe toată lumea. Între un gând care reflectă moartea şi 

re reflectă iubire există o diferenţă vibraţională 

În mod normal însă, majoritatea oamenilor întreţin gânduri de o 

a lungul vieţii lor. 

Când suficient de multă energie gând a fost rulată pe o anumită 

frecvenţă, ajungi să experimentezi o emoţie care are desigur şi o 

Dacă ai rulat gânduri de o vibraţie înaltă, vei simţi iubire, 

compasiune şi alte emoţii de o vibraţie înaltă. Dacă ai rulat 

asă, vei simţi frică şi alte emoţii de 

vibraţie joasă. Prin urmare, tu prin gând îţi creezi realitatea, iar 

o emoţie pe care o simţi la un moment dat şi o stare pe care o ai, 

Ajunşi aici, este nevoie să aducem în discuţie scara nivelelor de 

conştiinţă prezentată de David R. Hawkins pentru ca aceste 

aspecte să aibă ceva mai mult sens. Ideea este că fiecărui nivel 

de conştiinţă îi sunt asociate anumite potenţialităţi din spaţiul 

cuantic. Din spaţiul unde există o infinitate de posibilităţi, 

conform vibraţiei gândurilor şi stării pe care o ai la un moment 

dat, sunt aduse spre experimentare diverse aspecte. 

Poţi considera că Universul consultă mai întâi vibraţia ta, iar 

îţi livrează din spaţiul cuantic ceea ce este perfect 

Prin urmare, nici măcar nu se poate pune problema ca o situaţie 

sau om să îţi genereze ţie o anumită stare în mod obiectiv. De 

fapt, gândurile îţi dau starea, iar conform cu ceea ce tu eşti, 

anumite experienţe şi oameni apar în realitatea ta. Experienţele 

şi comportamentul, sau vorbele pe care ţi le adresează oamenii 

nu fac altceva decât să reflecte ceea ce tu eşti.

Prin urmare, este extrem de important pentru o vi

să înţelegi că nu experienţele te fac să te simţi cumva, ci tu alegi 

experienţele prin vibraţia a ceea ce eşti. Alege să radiezi iubire 

şi realitatea îţi va reflecta asta cu siguran

compasiune şi realitatea se va conforma 

exact ceea ce simţi. 

Doctorul Valeriu Lupu – 
să fie medic

         Munca medicului nu este nici aparatul, nici seringa, ci 
inima și sufletul lui bune, unde e iubire de om e și iubire de arta 
medicală. IULIU HAȚIEGANU 

      Prof.  Dumitru V. APOSTOLACHE

Istoria profesiei medicale a fost dintotdeauna 
marcată de relațiile care s-au realizat între medic 

edicul se consideră a fi înzestrat cu arta de a 
vindeca, iar pacientul, ca beneficiar al actului 
medical, în scopul obținerii starii de sănătate.

Personalitate de primă mărime a vie
culturale vasluiene, doctorul VALERIU LUPU a avut 
continuă să aibă o vastă paletă de preocupări precum: medic 
pediatru, publicist fervent, eseist și autor al mai multor cărți de 
medicină și literatură, apreciate pozitiv atât de publicul larg, cât 
și de specialiști. 

Originar din ținuturile botoșănene, vede lumina zilei la 
15 august 1945, în satul Dragalina, comuna Cristin
petrecut copilăria în satul George Enescu, jude
Familia sa a simțit în mod dramatic conjunctura politică și 
socială a acelor ani. Tânărul Valeriu Lupu a fost nevoit să 
urmeze cursurile Școlii de Arte și Meserii Suceava (1959 
1962) și să-și câștige existența, muncind într
mobilă și binale (1962 – 1966). 

Cu toate acestea n-a renunțat la drumurile dificile, 
convins fiind că acestea duc spre cele mai frumoase destina
Pornind de aici, nu s-a oprit niciodată din învă
cu munca în fabrică, a urmat cursurile serale ale Liceului nr. 1 
din Rădăuți, obținând bacalaureatul în anul 1966. A simțit pe 

M

medicinmedicinmedicinmedicină 
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conform cu ceea ce tu eşti, 

anumite experienţe şi oameni apar în realitatea ta. Experienţele 

şi comportamentul, sau vorbele pe care ţi le adresează oamenii 

nu fac altceva decât să reflecte ceea ce tu eşti. 

Prin urmare, este extrem de important pentru o viaţă împlinită 

să înţelegi că nu experienţele te fac să te simţi cumva, ci tu alegi 

experienţele prin vibraţia a ceea ce eşti. Alege să radiezi iubire 

şi realitatea îţi va reflecta asta cu siguranță. Alege să radiezi 

compasiune şi realitatea se va conforma reflectând vibraţional 

 medicul care știe 
să fie medic 

Munca medicului nu este nici aparatul, nici seringa, ci 
și sufletul lui bune, unde e iubire de om e și iubire de arta 

Dumitru V. APOSTOLACHE 

                                           

Istoria profesiei medicale a fost dintotdeauna 
au realizat între medic și pacient.  

edicul se consideră a fi înzestrat cu arta de a 
pacientul, ca beneficiar al actului 

ținerii starii de sănătate. 

Personalitate de primă mărime a vieții medicale și 
culturale vasluiene, doctorul VALERIU LUPU a avut și 
continuă să aibă o vastă paletă de preocupări precum: medic 

și autor al mai multor cărți de 
și literatură, apreciate pozitiv atât de publicul larg, cât 

ținuturile botoșănene, vede lumina zilei la 
15 august 1945, în satul Dragalina, comuna Cristinești și și-a 
petrecut copilăria în satul George Enescu, județul Botoșani. 

țit în mod dramatic conjunctura politică și 
socială a acelor ani. Tânărul Valeriu Lupu a fost nevoit să 

Școlii de Arte și Meserii Suceava (1959 – 
și câștige existența, muncind într-o fabrică de 

țat la drumurile dificile, 
convins fiind că acestea duc spre cele mai frumoase destinații. 

a oprit niciodată din învățat. Concomitent 
cu munca în fabrică, a urmat cursurile serale ale Liceului nr. 1 

ți, obținând bacalaureatul în anul 1966. A simțit pe 
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propria-i piele că drumul spre fericire presupune trei secrete: 
hotărâre, efort și timp. Parcă-l citise pe Dalai Lama. 

Între anii 1966 – 1972 a urmat cursurile Universității 
de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași (pe atunci 
Institutul de medicină și Farmacie IașiÎ, unde a beneficiat de 
îndrumarea unor mari personalități medicale din învățământul 
universitar ieșean. Între aceștia: ASIA CHIPAIL, MARCEL 
BURDEA, JEAN H. SCHNEER, ALLA VÂȚĂ, NICOLAE 
TRIFAN, academician ION HĂULICĂ, ELENA RUSU, 
MIREL HAIMOVICI, GEORGICĂ SCUMPU, GABRIEL 
IONESCU, GHEORGHE CHIPAIL cărora le-a purtat 
recunoștință toată viața. 

În urma concursurilor organizate după terminarea 
facultății, a trecut prin toate gradele de pregătire ale unui medic: 
intern – clinic la Clinicile de Pediatrie, Boli Infecțioase, 
Endocrinologie și Neonatologie Iași, medic secundar (1975) la 
Iași, medic principal de specialitate Pediatrie (1978) și medic 
primar (1991) în urma concursului susținut la Cluj-Napoca. 

La terminarea stagiului de internat în 1974, i s-a 
refuzat accesul în învățământul superior medical ieșean. Pur și 
simplu, i s-a anulat concursul susținut pe motive de origine 
socială (tatăl aflându-se în Statele Unite ale Americii) și a fost 
repartizat, din oficiu, la Dispensarul Medical Todirești-Pașcani. 
A fost un refuz arbitrar, refuz care avea să deturneze, în mod 
nejustificat, un destin, o evoluție firească, o carieră. După un an 
de muncă la Todirești-Pașcani își va relua evoluția profesională, 
dar pe linie de rețea.  

Și-a aprofundat continuu pregătirea de specialitate prin 
participări la cursurile de perfecționare organizate de Ministerul 
Sănătății. În decursul mai multor ani s-a pregătit pe diferite 
teme de actualitate (la acea vreme), de pediatrie, urgențe în 
pediatrie, optimizarea diagnosticului și tratamentului 
malformațiilor congenitale și bolilor genetice. Pe baza acestei 
pregătiri a coordonat activitatea cabinetului județean de 
patologie genetică și malformativă. 

În cadrul programului OBSERVATION AND 
INVESTIGATION INTO GOOD PRACTICE TO EMULATE 
QUALITY CARE FACILITIES, a efectuat un stagiu de 
pregătire în Marea Britanie, sept. – oct. 1991, Powys, Cardiff, 
Abergavenny. Drept urmare a elaborat un studiu intitulat 
„Propuneri privind reorientarea și restructurarea sistemului 
medical din România”. Printre alte idei reformatoare propunea 
și regionalizarea sistemului medical românesc, ca o modalitate 
de descentralizare și adaptare suplă la nevoile reale ale 
asistenței medicale și stării de sănătate a populației în funcție de 
contextul socio-economic și geo-climatic.  

Și totul a rămas la stadiul de propuneri. Doctorul 
Valeriu Lupu însă, continuă să fie o persoană conștiincioasă și 
deschisă către noi experiențe. Domnia sa știe că măsura valorii 
noastre este în cap și în inimă. 

Programul de perfecționare profesională i-a fost o 
permanență. Așa se face că s-a pregătit pentru obținerea titlului 
de doctor în Științe Medicale, între anii 1991 – 1994. A susținut 
la UMF ”Iuliu Hațeganu” Cluj-Napoca, în anul 1994, examenul 
cu teza: „Caracteristicile clinico-biologice și fiziopatologice ale 
gastroenterocolitelor acute grave la sugar și copilul mic”, 
avându-l conducător științific pe profesorul dr. NICOLAE MIU 
(de la Clinica de Pediatrie II Cluj-Napoca). Menționăm că teza 
de doctorat a fost susținută în Aula Universității „Iuliu 
Hațieganu” din Cluj-Napoca pe data de 15 iulie 1994. 
Examenul a fost un succes, iar teza „evidențiază faptul că 
profilul electrolitic al deshidratărilor secundare enterocolitelor 
s-a schimbat în ultimele decenii, în sensul creșterii procentuale 
a deshidratărilor hipernatremice, iar studiul hiatusului anionic, 
coroborat cu nivelul bicarbonaților arată că doar o treime din 
acidozele metabolice necesită administrare de alcaline în etapa a 
doua a reechilibrării hidroelectrolitice. Tulburările de coagulare, 
ce apar în acest context, sunt mai degrabă secundare 
coagulopatiei de producție și nu ca rezultat al coagulării 
intravasculare diseminate, cum erau considerate manifestările 
hemoragice până atunci în tratatele de specialitate. Perturbările 
metabolice sunt cvasiconstante, interesând îndeosebi 
metabolismul glucidic și lipidic (hiperglicemia de stress și de 
organ mai bine exprimată la nivelul ficatului, pancreasului, 
rinichiului și sistemului nervos).” (Mihai Ciobanu, Nicolae 
Bârlădeanu și Valeriu Lupu. De la „Spitalul lui Draghici” la 
Spitalul Județean de Urgență Vaslui 1852 – 2010, Editura PIM, 
Iași, 2010, p. 128) 

În întreaga activitate a doctorului Valeriu Lupu a 
existat unitatea dintre învățământ, asistență medicală și 
cercetare științifică de specialitate. Funcțiile îndeplinite de-a 
lungul anilor, la Spitalul Județean de Urgență Vaslui, au scos în 
evidență faptul că medicul Valeriu Lupu este și un bun manager 
al sistemului de sănătate. În calitate de director, între anii 1990 
– 1993, a încercat o reorientare și revigorare a asistenței 
medicale în staționar și în ambulatoriu, îndeosebi prin creșterea 
calității actului medical, asigurarea asistenței de urgență și a 
asistenței materno-infantile. A reușit transformarea a trei 
compartimente în secții de spital (neurologie, cardiologie și 
chirurgie pediatrică) și înființarea a două noi secții (oncologie și 
ortopedie și traumatologie adulți), ceea ce a lărgit paleta 
asistenței medicale și implicit a nivelului de competență a 
spitalului. A condus Secția de Pediatrie a Spitalului Județean 
timp de 18 ani (1992-2010), depunând eforturi pentru ridicarea 
nivelului calitativ al asistenței medicale din secție. A creat 
sectorul de terapie intensivă „copilul mare”, a readaptat 
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schemele și protocoalele terapeutice după modelul clinicilor 
ieșene, a instituit „staff-ul de miercuri” cu prezentări de cazuri 
și referate, a elaborat, împreună cu colectivul, o serie de lucrări 
științifice, a organizat Conferința interjudețeană de Pediatrie, 
din iunie 1995, cu tema „Gastroenterocolitele acute la vârstă 
mică”, Consfătuirea interjudețeană cu tema „Actualități în 
patologia materno-infantilă” din 6-8 octombrie 2000 și 
Simpozionul „Actualități în nutriția sugarului sănătos și 
bolnav”, din 20 martie 2001, iar în calitate de iatroistoriograf și 
ca membru activ al Societății Române de Istoria Medicinii, a 
organizat Congresul Național de Istoria Medicinei (ediția a IX-
a) la Vaslui în perioada 23-25 mai, 2019, în parteneriat cu 
autoritățile locale, manifestare considerată ca eveniment cultural 
al anului. 

De-a lungul anilor doctorul Valeriu Lupu a format un 
colectiv de medici pediatri cu preocupări în munca științifică și 
profesională, care s-a constituit într-o adevărată ”școală de 
pediatrie” la Spitalul Județean de Urgență Vaslui, în spiritul 
predecesorului său, doctorul Constantin Voinescu (Dumnezeu 
să-l ierte!) și după modelul clinicilor universitare, fapt apreciat 
de renumiții corifei ai pediatriei românești: profesor dr. 
RĂZVAN PRIȘCU, profesor dr. MARCEL BURDEA și prof dr 
MARIN BURLEA. 

A mai deținut următoarele funcții: metodolog județean 
pediatrie, președinte al secțiunii de specialitate în cadrul 
Autorității de Sănătate Publică Vaslui, președinte al Uniunii 
Societăților de Științe Medicale Vaslui (1990-1998) și 
președinte al Colegiului de Disciplină al Medicilor și 
Farmaciștilor Vaslui (1990-1994). 

Recunoașterea activității doctorului Valeriu Lupu a 
fost făcută și prin acordarea de diplome și medalii. A fost ales 
membru al Societății Române de Genetică Umană în 1998, 
membru în Comitetul Societății Române de Gastroenterologie 
Pediatrică în 1996 și a fost inclus în WHO’S WHO – 
enciclopedia internațională a personalităților, în 2010. 

Pentru doctorul Valeriu Lupu, activitatea de cercetare 
științifică a fost, încă de pe băncile facultății, o preocupare 
permanentă. Aceasta s-a concretizat prin numeroase lucrări, 
studii, referate și comunicări. Din 1990 susține și o prodigioasă 
activitate publicistică, îndeosebi în domeniul eseistic. Este 
autorul a 114 lucrări publicate și comunicate, între care: 78 
lucrări cu caracter științific (76 în calitate de prim autor). A 
publicat în revistele: Pediatria, Revista de pediatrie, Viața 
Medicală, Fiziologia, Revista Medico-Chirurgicală, 
Gastroenterologie Pediatrică, Pagini Medicale Bârlădene, 
Medica Academica, Revista română de Hematologie, Elanul, 
Lohanul, Viața noastră, Meridian Cultural Românesc, 
Maramureșul Medical, Revista de Istoria Medicinei ”Victor 

Gomoiu” și în ziarele: Viața Medicală, Permanențe, România 
Liberă, Monitorul de Vaslui etc.  

Doctorul Valeriu Lupu impresionează și prin 
publicistica constituită în volume: Știința creșterii și dezvoltării 
copilului (Puericultură), Editura Cutia Pandorei, Vaslui, 1996; 
Genetică și embriologie, Editura Cutia Pandorei, Vaslui, 1996; 
Îndreptar de diagnostic și tratament în urgențe la copii, Editura 
Cutia Pandorei, Vaslui, 1996 (în colaborare); Reflecții peste 
timp, Editura PIM, Iași, 2007; De la „Spitalul lui Drăghici” la 
Spitalul Județean de Urgență Vaslui 1852 – 2010, Editura PIM, 
Iași, 2010 și 2019 (două ediții, în colaborare cu profesorul 
Mihai Ciobanu și doctorul Nicolae Bârlădeanu); Compendiu de 
preocupări științifice în pediatrie, (ediție îngrijită, comentată și 
completată), Editura PIM, Iași, 2012; Paulescu – între știința 
vieții și metafizica existenței, Editura PIM, Iași, 2012-2016 
(două ediții în limba română și limba engleză ; Medicină și 
societate – eseistică medicală, Editura PIM, Iași, 2014 (în 
colaborare cu Vasile V. Lupu); Mihai Eminescu – din 
perspectivă medicală și socială, Editura TipoMoldova, Iași, 
2016 și 2017 (două ediții) și volumul Istorie, Familie, Tradiție și 
Dăinuire, 2018 volum de eseistică închinat centenarului Marii 
Uniri. 

A participat activ la diferite congrese, conferințe, 
consfătuiri și simpozioane. Este autorul a trei cursuri de 
perfecționare: „Resuscitarea cardiorespiratorie la copil”, 
„Nutriția copilului și Patologia nutrițională” și „Urgențe în 
Pediatrie”. 

Prin întreaga activitate profesională și științifică 
doctorul Valeriu Lupu a dovedit că este posesorul unei 
adevărate mobilități intelectuale, ceea ce i-a permis cuprinderea 
și aplicarea unor vaste cunoștințe în domeniul pediatriei, ca și 
abordarea unor probleme de perspectivă biologică și filosofică. 
Se spune că medicul îndeplinește o activitate demiurgică atunci 
când readuce la viață un om în suferință. De multe ori 
activitatea practică a doctorului Valeriu Lupu a fost, totodată, o 
formă de rugăciune în care copilul-pacient a fost analizat prin 
prisma valorilor de proximitate: competență, abnegație, empatie 
și pasiune pentru viața omului, pentru profesiunea aleasă, toate 
acestea fiind caracteristice firii domniei sale. L-a avut mereu în 
minte pe Nae Ionescu: „Gândim la credință și cugetăm la 
știință”. Mereu a considerat că „A crește un copil sănătos este în 
egală măsură o știință și o artă, dar și o datorie morală, ce revine 
deopotrivă familiei, medicului și societății”.  

Viața și activitatea doctorului Valeriu Lupu de până 
acum dovedește în mod elocvent că nicio forță din lume nu-l va 
putea opri pe cel ce visează, pe cel ce construiește, pe cel ce 
iubește, pe cel care speră la o viață mai bună. Domnia sa a știut 
din tinerețe că trebuie să învețe sa facă, ca trebuie să știe și mai 
ales că trebuie să știe să fie medic. A știut, a muncit și a reușit. 
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Doctorul Valeriu Lupu a știut și știe să trăiască zile 
pline de bucurie, să viețuiască frumos în case mici dar cu 
ferestre către o lume foarte mare și să înflorească acolo unde a 
fost „plantat”. Viața domniei sale și a propriei familii are o 
eleganță care depășește tot ce am putea gândi noi. 

Se spune că pe basarabean îl poți cunoaște după vinul 
pe care-l produce. Eu zic că pe doctorul Valeriu Lupu îl cuno
după reușita actelor medicale efectuate de-a lungul zecilor de 
ani și care l-au făcut de invidiat de confrații în profesie, iar pe 
publicistul cu același nume, după autenticitatea și valoarea 
articolelor sale, a eseurilor și a cărților publicate. Aflat în dupa
amiaza vieții, doctorul Valeriu Lupu continuă să fie un bărbat 
inteligent, cultivat și cu o înfățișare plăcută. Este un om 
fascinant, în preajma căruia simți că devii o variantă mai bună a 
ta. 

         Felicitări, domnule doctor Valeriu Lupu! Multă sănătate 
noi bucurii! 

Regulile de fier ale medicinei de care 
doctorii ar fi necesar să țină cont

       Sunt prea mulţi medici care nu au habar despre ceea ce 
se petrece în viaţa pacienţilor, pentru simplul fapt că ignoră 
cu bună ştiinţă regulile de fier ale medicinei. 

egula de fier numărul 1  

Respiraţia şi oxigenul reprezintă fundamentul 
vieţii şi al sănătăţii. Oxigenul este cel mai 
important nutrient şi, totuşi, când se prescrie în 
spital, este considerat medicament. Cei mai 
mulţi dintre noi nu s-au gândit niciodată că 

„mâncăm” şi cu nasul, adică hrana/nutrientul de care avem cea 
mai mare nevoie vine pe căile nazale. 

Două teste simple care pot spune multe despre starea unui 
pacient sunt un test de pH şi luarea pulsului. Ce ne arată
teste simple? Nivelul aproximativ de oxigen, de dioxid de 
carbon, nivelul de energie celulară (voltajul), precum şi pH

Prea mulți medici pierd din vedere că, în ceea ce
pacienţii lor, cu cât respiră mai repede, cu atât au mai puţ
oxigen, dioxid de carbon, un pH scăzut și un nivel energetic 
celular diminuat. Respiraţia precipitată nu aduce nimic bun, 
decât boli cronice, cancer şi o moarte prematură. 

Regula de fier numărul 2  

Nu otrăvi pacientul. Oamenii care apelează la otrăvuri 
ajute sunt fie disperaţi, fie ignoranţi, fie aroganţi. Otrăvirea 
oamenilor este ilegală, dar situația este alta dacă otrava este 
prescrisă de medic. Botoxul este un exemplu grăitor în acest 

R
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. Oamenii care apelează la otrăvuri ca să 
ajute sunt fie disperaţi, fie ignoranţi, fie aroganţi. Otrăvirea 

ția este alta dacă otrava este 
prescrisă de medic. Botoxul este un exemplu grăitor în acest 

sens, deşi toate medicamentele, chiar şi aspirina, sunt otră
toxice care pot fi cauza multor decese. 

Regula de fier numărul 3  

Conflictul şi stresul sunt cauze comune şi reale ale multor boli, 
inclusiv cancerul. Aceste stări îşi găsesc ecou în creier şi în 
toate sistemele din organism. Stresul domină atât ritmu
respiraţiei cât şi frecvența cardiacă – bătaie cu bătaie 
înseamnă că stresul se manifestă sub forma aşa
variabilităţi a ritmului cardiac (VRC). Cu cât stresul este mai 
mare, cu atât intervalul dintre bătăile inimii este mai strâns. 
Când ne păstrăm ritmul sinusal plat, adică fiecare bătaie este la 
fel, ne menţinem pe linia optimă a vieţii, în timp ce stresul şi 
conflictele pun în pericol viaţa. Inimile vulnerabile sunt cele 
care dansează pe ritmul fiecărui moment.

Dr. R. G. Hamer în Noua Medicină Germană
„regula de fier a cancerului”, în 1981. El a considerat că fiecare 
cancer sau boală similară cancerului începe cu un sindrom Dirk 
Hamer, definit ca un şoc foarte mare, acut, dramatic şi cu 
potenţial de izolare, care afectează psihicul, creierul şi anumite 
organe. Deşi aceasta este valabil pentru majoritatea cazurilor de 
cancer, există și excepții. Cancerul poate fi cauzat şi de un nivel 
ridicat de radiaţii sau de metale grele și toxice, ca mercurul, fără 
să existe o deteriorare psihologică sau un stres intens. 
Chimioterapia şi terapia cu radiaţii şi alte şocuri toxice 
provoacă şi ele cancerul, precum şi deficienţele de minerale din 
trup. 
Este adevărat că, în cele mai multe dintre cazuri, simptomele 
bolii sunt reflecţii ale conflictelor psihologice şi pot fi vindecate 
numai când pacientul este conştient de adevărata problemă.

Regula de fier numărul 4  

Hidratarea este crucială pentru sănătatea adulţilor şi a copiilor. 
Deshidratarea este una dintre cele mai ignorate cauze ale 
bolilor. În secunda în care nivelul de hidratare scade, scade şi 
distribuţia de oxigen, voltajul celular, organismul devine mai 
acid şi toxinele încep să se acumuleze pentru că nu pot fi 
eliminate în mod eficient. Toate funcţiile din trup necesită 
prezenţa apei. O bună hidratare ajută ca toate funcţiile 
organismului să fie îndeplinite rapid şi eficient.

Regula de fier numărul 5  

În lipsa soarelui sau a unui nivel adecvat de vitamina D
îmbolnăvim, trupul este copleşit de inflamaţie şi, în cele din 
urmă, murim. Unul dintre factorii cei mai importanţi ai gripei şi 
ai decesului cauzat de insuficientă pulmonară este deficienţa de 
vitamina D.  

Una dintre cele mai importante cercetări despre rolul vitaminei 
D pentru sănătate a descoperit că cei care au luat suplime
vitamina D timp de şase ani şi-au redus riscul de moarte din 
orice cauză. Studiile au arătat deja că vitamina D joacă un rol 
important în protecţia împotriva cancerului, a bolii de inimă şi a 
diabetului – afecţiuni responsabile de 60
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Este adevărat că, în cele mai multe dintre cazuri, simptomele 
nflictelor psihologice şi pot fi vindecate 

numai când pacientul este conştient de adevărata problemă. 

este crucială pentru sănătatea adulţilor şi a copiilor. 
Deshidratarea este una dintre cele mai ignorate cauze ale 

ilor. În secunda în care nivelul de hidratare scade, scade şi 
distribuţia de oxigen, voltajul celular, organismul devine mai 
acid şi toxinele încep să se acumuleze pentru că nu pot fi 
eliminate în mod eficient. Toate funcţiile din trup necesită 

ei. O bună hidratare ajută ca toate funcţiile 
organismului să fie îndeplinite rapid şi eficient. 

nivel adecvat de vitamina D ne 
îmbolnăvim, trupul este copleşit de inflamaţie şi, în cele din 

m. Unul dintre factorii cei mai importanţi ai gripei şi 
ai decesului cauzat de insuficientă pulmonară este deficienţa de 

Una dintre cele mai importante cercetări despre rolul vitaminei 
D pentru sănătate a descoperit că cei care au luat suplimente cu 

au redus riscul de moarte din 
orice cauză. Studiile au arătat deja că vitamina D joacă un rol 
important în protecţia împotriva cancerului, a bolii de inimă şi a 

afecţiuni responsabile de 60-70% dintre decesele 
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din occident. Expunerea la soare întăreşte funcţionarea 
sistemului imunitar. 

Regula de Fier numărul 6  

Deficienţele de minerale favorizează apariţia multor boli, 
inclusiv a cancerului. Avem nevoie de lumină, apă, oxigen, 
CO2 şi minerale. Mineralele sunt elemente de bază pentru trup. 
Sunt necesare pentru echilibrul lichidelor, structurile proteice şi 
producţia de hormoni. Mineralele sunt esenţiale pentru 
sănătatea tuturor organelor şi a funcţiilor organismului. Acestea 
acţionează drept co-factori, catalizatori sau inhibitori ai 
enzimelor din trup. 

Absenţa anumitor oligominerale favorizează acumularea de 
metale grele. Mineralele sunt ca o zonă tampon contra metalelor 
toxice. De asemenea, oferă scânteia necesară pornirii unor 
procese din organism, precum şi menţinerii acestora. Fără 
aceste reacţii chimice, niciun organism nu poate funcţiona.

Radiaţia afectează trupul prin distrugerea legăturilor chimice 
dintre celule. Gravitatea efectelor depinde nu doar de nivelul de 
expunere ci şi de gradul de deficienţă de minerale de care 
suferim. Fundaţia Naţională pentru Cercetările pentru cancer 
din SUA susţine că importanţa mineralelor în cadrul unei diete 
anticancer este frecvent ignorată.  

Sănătatea ficatului – simptome, cauze şi 
remedii naturale 

 

        Sănătatea şi bunăstarea fiecărei persoane depinde de 
cât de bine îndepărtează şi elimina corpul toxinele. Prin 
expunerea la toxine de mediu, produse toxice pentru 
îngrijirea corpului şi alimente prelucrate, majoritatea 
oamenilor au nevoie disperată de o detoxifiere serioasă!

 curăţare a ficatului este o modalitate foarte bună de a 
face acest lucru. 

Ficatul este cel mai mare organ din corp. Lucrează 
pentru a detoxifica sângele, produce bilele necesare digestiei 
grăsimilor, descompun hormonii şi depozitează vit
esenţiale, minerale şi fier. Când funcţia hepatică nu este optimă, 
nu putem digera alimentele în mod corespunzător, în special 

O
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din occident. Expunerea la soare întăreşte funcţionarea 

favorizează apariţia multor boli, 
inclusiv a cancerului. Avem nevoie de lumină, apă, oxigen, 

unt elemente de bază pentru trup. 
Sunt necesare pentru echilibrul lichidelor, structurile proteice şi 
producţia de hormoni. Mineralele sunt esenţiale pentru 
sănătatea tuturor organelor şi a funcţiilor organismului. Acestea 

lizatori sau inhibitori ai 

Absenţa anumitor oligominerale favorizează acumularea de 
metale grele. Mineralele sunt ca o zonă tampon contra metalelor 
toxice. De asemenea, oferă scânteia necesară pornirii unor 

şi menţinerii acestora. Fără 
aceste reacţii chimice, niciun organism nu poate funcţiona. 

Radiaţia afectează trupul prin distrugerea legăturilor chimice 
dintre celule. Gravitatea efectelor depinde nu doar de nivelul de 

ă de minerale de care 
suferim. Fundaţia Naţională pentru Cercetările pentru cancer 
din SUA susţine că importanţa mineralelor în cadrul unei diete 

simptome, cauze şi 

 

atea şi bunăstarea fiecărei persoane depinde de 
cât de bine îndepărtează şi elimina corpul toxinele. Prin 
expunerea la toxine de mediu, produse toxice pentru 
îngrijirea corpului şi alimente prelucrate, majoritatea 

iere serioasă!  

curăţare a ficatului este o modalitate foarte bună de a 

Ficatul este cel mai mare organ din corp. Lucrează 
pentru a detoxifica sângele, produce bilele necesare digestiei 
grăsimilor, descompun hormonii şi depozitează vitaminele 
esenţiale, minerale şi fier. Când funcţia hepatică nu este optimă, 
nu putem digera alimentele în mod corespunzător, în special 

grăsimile. 
Este esenţial pentru sănătatea şi bunăstarea noastră generală să 
ne menţinem funcţionarea corectă a ficatului.
câţiva factori de risc asociaţi cu afectarea funcţiei hepatice

 
* cantităţi scăzute de potasiu 
* abuzul de alcool 
* expunerea la anumite produse chimice industriale şi toxine de 
mediu 
* sex neprotejat 
* tatuaje sau piercinguri corporale 
* niveluri ridicate de trigliceride din sânge
* medicamente cu prescripţie 
* infecţii virale 
* boala autoimună 
Semne şi simptome că ficatul nu funcţionează optim:
* balonare şi gaz 
* presiune în partea dreaptă sub coaste
* acid reflux şi arsuri la stomac 
* constipaţie 
* piele sau unghii gălbui 
* tensiune arterială crescută 
* urina închisă la culoare 
* oboseala cronică 
* transpiraţie excesivă 
* apetit slab 

Din fericire, puteţi contribui la îmbunătăţirea funcţionarii 
ficatului. Prin curăţarea ficatului, puteţi în
bine în câteva săptămâni. 

 
1.  Îndepărtaţi alimentele toxice din dietă dumneavoastră

 
Dacă aveţi o dietă bogată în alimente procesate, vă puneţi în 
pericol sănătatea ficatului. Uleiurile hidrogenate, zahărul rafinat 
şi alimentele convenţionale sunt toxice pentru ficatul 
dumneavoastră. 
Nitraţii şi nitriţii adăugaţi, găsiţi în mod obişnuit în
au fost legaţi de condiţii grave de sănătate. Aceste substanţe 
chimice sunt utilizate pentru conservarea alimentelor, pentru a 
inhiba creşterea bacteriilor şi a conserva culoarea. Înlocuiţi 
imediat aceste alimente cu alegeri sănătoase.
 

2.  Beţi suc de legume 

 
Poate fi aproape imposibil să mănânci toate legumele crude de 
care ai nevoie pentru a-ţi curăţa ficatul eficient. Cu toate 
acestea, prin sucurile de legume crude, puteţi obţine cu uşurinţă 
4-5 porţii de legume proaspete, organice.
Legumele ideale pentru curăţarea ficatului includ varza, 
conopida şi varza de Bruxelles. În timp ce aceasta combinaţie ar 
putea să nu fie foarte plăcută la gust, mai puteţi adăuga alte 
legume care vă plac, inclusiv morcovi, castraveţi, sfecla şi 
verdeaţă. 
Toate aceste legume ajuta la reducerea nivelului de acid din 
organism, contribuind la crearea unui echilibru mai bun al pH
ului. Experimentaţi combinaţiile preferate de aromă; puteţi 

medicinmedicinmedicinmedicină 
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Este esenţial pentru sănătatea şi bunăstarea noastră generală să 
ne menţinem funcţionarea corectă a ficatului. Mai jos sunt 

factori de risc asociaţi cu afectarea funcţiei hepatice: 

* expunerea la anumite produse chimice industriale şi toxine de 

veluri ridicate de trigliceride din sânge 

Semne şi simptome că ficatul nu funcţionează optim: 

* presiune în partea dreaptă sub coaste 

Din fericire, puteţi contribui la îmbunătăţirea funcţionarii 
ficatului. Prin curăţarea ficatului, puteţi începe să vă simţiţi mai 

Îndepărtaţi alimentele toxice din dietă dumneavoastră 

Dacă aveţi o dietă bogată în alimente procesate, vă puneţi în 
pericol sănătatea ficatului. Uleiurile hidrogenate, zahărul rafinat 

venţionale sunt toxice pentru ficatul 

Nitraţii şi nitriţii adăugaţi, găsiţi în mod obişnuit în  alimente, 
au fost legaţi de condiţii grave de sănătate. Aceste substanţe 
chimice sunt utilizate pentru conservarea alimentelor, pentru a 

reşterea bacteriilor şi a conserva culoarea. Înlocuiţi 
imediat aceste alimente cu alegeri sănătoase. 

Poate fi aproape imposibil să mănânci toate legumele crude de 
ţi curăţa ficatul eficient. Cu toate 

, prin sucurile de legume crude, puteţi obţine cu uşurinţă 
5 porţii de legume proaspete, organice. 

Legumele ideale pentru curăţarea ficatului includ varza, 
conopida şi varza de Bruxelles. În timp ce aceasta combinaţie ar 

gust, mai puteţi adăuga alte 
legume care vă plac, inclusiv morcovi, castraveţi, sfecla şi 

Toate aceste legume ajuta la reducerea nivelului de acid din 
organism, contribuind la crearea unui echilibru mai bun al pH-

preferate de aromă; puteţi 
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adăuga ierburi proaspete, inclusiv pătrunjel, mentă şi altele 
pentru a face sucul mai gustos. 

 
3.  Consumaţi alimente bogate în potasiu 

 
Alimentele bogate în potasiu ajuta la scăderea tensiunii arteriale 
sistolice, la scăderea colesterolului şi la susţinerea unui sistem 
cardiovascular sănătos, în plus faţă de ajutarea curăţării 
ficatului. Alimentele bogate în potasiu sunt: cartofi dulci, sosuri 
de tomate, sfecla verde şi spanac, fasole şi banane.

 
4. Consumaţi seminţe de in 

 
Seminţele de in sunt cunoscute pentru conţinutul lor mare de 
acizi graşi omega 3 care au un efect emolient, ajutând la 
stimularea digestiei şi la eliminarea materiilor fecale.

 
5.  Beţi ceai de păpădie, anghinare, rădăcină de cicoare şi de 
galbenele 

 
Anghinarea protejează celulele ficatului, le ajută la regenerare şi 
îmbunătăţeşte funcţiile ficatului. Rădăcină de cicoare 
cunoscută pentru proprietăţile sale de purificare a ficatului, a 
sângelui şi a rinichilor. Rădăcină de cicoare este folosită în 
tratarea icterului şi a ficatului mărit, iar frunzele de păpădie 
ajuta la eliminarea toxinelor din organism, metabolizând 
grăsimile. Ceaiul de galbenele ajuta la detoxifierea sângelui şi a 
ficatului şi are efecte antiinflamatorii. 

 
6. Compresele cu ulei de ricin 

 
Uleiul de ricin este cunoscut pentru proprietăţile sale 
inflamatoare şi de detoxifiere. El ajuta la absorbirea toxinelor 
din organism şi îmbunătăţeşte circulaţia sangvină. Compresele 
cu ulei de ricin pot fi folosite pentru detoxifierea ficatului. Se 
aplică compresa călduţă în zona ficatului şi se ţine minim 30 de 
minute. Sursă: https://draxe.com/liver-cleanse/ 

Dezechilibru hormonal – cauze, cum ne 
afectează şi care sunt simptomele

      Atunci când hormonii fluctuează, ne simţim nervoşi, 
emoţionali, obosiţi şi adesea apare acneea. Echilibrul 
hormonal este cheia sănătăţii noastre generale şi nu doar o 
scuză lamentabila pentru schimbările de dispoziţie.
 

ezechilibrele hormonale nu afectează doar starea de 
spirit şi emoţiile noastre. Hormonii afectează, de 
asemenea, şi şansele de a rămâne însărcinată şi pot 

afecta ovulaţia şi dorinţa sexuală. 

 
Ce sunt hormonii? 

 
Hormonii sunt produşi de glande în organism şi controlează 

D
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adăuga ierburi proaspete, inclusiv pătrunjel, mentă şi altele 

Alimentele bogate în potasiu ajuta la scăderea tensiunii arteriale 
colesterolului şi la susţinerea unui sistem 

cardiovascular sănătos, în plus faţă de ajutarea curăţării 
ficatului. Alimentele bogate în potasiu sunt: cartofi dulci, sosuri 
de tomate, sfecla verde şi spanac, fasole şi banane. 

n sunt cunoscute pentru conţinutul lor mare de 
acizi graşi omega 3 care au un efect emolient, ajutând la 
stimularea digestiei şi la eliminarea materiilor fecale. 

Beţi ceai de păpădie, anghinare, rădăcină de cicoare şi de 

ea protejează celulele ficatului, le ajută la regenerare şi 
îmbunătăţeşte funcţiile ficatului. Rădăcină de cicoare  este 
cunoscută pentru proprietăţile sale de purificare a ficatului, a 
sângelui şi a rinichilor. Rădăcină de cicoare este folosită în 

a icterului şi a ficatului mărit, iar frunzele de păpădie 
ajuta la eliminarea toxinelor din organism, metabolizând 
grăsimile. Ceaiul de galbenele ajuta la detoxifierea sângelui şi a 

Uleiul de ricin este cunoscut pentru proprietăţile sale 
inflamatoare şi de detoxifiere. El ajuta la absorbirea toxinelor 
din organism şi îmbunătăţeşte circulaţia sangvină. Compresele 
cu ulei de ricin pot fi folosite pentru detoxifierea ficatului. Se 

că compresa călduţă în zona ficatului şi se ţine minim 30 de 

cauze, cum ne 
afectează şi care sunt simptomele 

Atunci când hormonii fluctuează, ne simţim nervoşi, 
ţi şi adesea apare acneea. Echilibrul 

hormonal este cheia sănătăţii noastre generale şi nu doar o 
scuză lamentabila pentru schimbările de dispoziţie. 

ezechilibrele hormonale nu afectează doar starea de 
spirit şi emoţiile noastre. Hormonii afectează, de 
asemenea, şi şansele de a rămâne însărcinată şi pot 

Hormonii sunt produşi de glande în organism şi controlează 

cele mai multe funcţii ale corpului – 
cum ar fi foame şi somnul la cele complexe, cum ar fi debutul 
pubertăţii şi controlul sistemului reproducător.
Glandele suprarenale care produc cortizol, este strâns legat de 
răspunsul la stres. Cu toate acestea, nivelurile ridicate de 
cortizol pot afecta dorinţa sexuală a femeii 
Cortizolul poate fi un factor în spatele unor niveluri ridicate de 
anxietate şi depresie. Ovarele secretă hormoni precum 
estrogenul, progesteronul şi testosteronul, care sunt hormoni 
sexuali care controlează ciclul menstrual, fertilita
sexuală. Cu toate acestea, în conformitate cu Universitatea din 
Rochester, estrogenul este legat de funcţia cognitivă, sănătatea 
sânilor şi sistemul cardiovascular. Alţi hormoni controlează alte 
funcţii necesare organismului. De exemplu, lep
greutatea corpului şi grăsimile, melatonină ne ajută să dormim 
şi tiroxina ajuta la reglarea bătăilor inimii şi controlul 
metabolismului.  

Ce cauzează dezechilibrul hormonal?

Hormonii trebuie să lucreze împreună în echilibru pentru a ajut
corpul să prospere. Cu toate acestea, nivelurile hormonale 
fluctuante la femei sunt foarte frecvente, deci dacă simţiţi că 
aveţi un dezechilibru hormonal nu sunteţi singura.
Medicii de la WebMD spun că unele dintre cauzele comune ale 
unui dezechilibru în producţia de hormoni la femei sunt 
sindromul premenstrual, sarcina şi menopauza. Cu toate 
acestea, alţi factori de stil de viaţă pot cauza fluctuaţia 
hormonală. Fiind supraponderali, lipsa exerciţiilor fizice sau 
lipsa somnului pot să vă dezechilibreze fu
De asemenea, diabetul zaharat este o cauză obişnuită a 
dezechilibrelor hormonale şi poate afecta nu nuami hormonul 
de insulina, ci şi alţi hormoni legaţi de zahăr din sânge, hormoni 
sexuali şi de creştere. 

Semne comune ale dezechilibrului hormonal

Cunoscând semnele unui dezechilibru hormonal vă poate ajuta 
să abordaţi cauză care stă la bază şi să vă ajutaţi corpul să îşi 
echilibreze nivelul hormonal. Uneori, tot ce aveţi nevoie este să 
faceţi unele modificări ale stilului de viaţă pentru 
corpul să producă suficienţi hormoni. Alteori, puteţi utiliza 
remedii naturale pentru a ajuta la gestionarea simptomelor unui 
dezechilibru hormonal. 

Tulburări de somn 

Academia de Medicină Psihosomatică a raportat că estrogenul 
şi progesteronul scad brusc după naştere. Acesta poate fi un 
factor pentru care multe femei au dificultăţi de somn după 
naştere, iar nivelurile scăzute ale acestor hormoni au fost legate 
de depresia postnatală. Dacă doriţi să alegeţi o abordare mai 
naturală a tulburărilor de somn, puteţi încerca uleiuri esenţiale 
(lavanda, valeriană,portocala , lămâie,ylang
ceai fierbinte înainte de somn. 

Schimbări de dispoziţie, anxietate şi depresie

Un dezechilibru hormonal vă poate determina să vă confruntaţi 
cu schimbări de dispoziţie şi cu o anxietate sporită chiar în 
perioada sau în timpul menopauzei. 

Nivelurile de estrogen fluctuează constant în timplul ciclului de 
reproducere. Cercetătorii de la Harvard au descoperit că femeile 
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 de la nevoi foarte simple 
la cele complexe, cum ar fi debutul 

pubertăţii şi controlul sistemului reproducător. 
Glandele suprarenale care produc cortizol, este strâns legat de 
răspunsul la stres. Cu toate acestea, nivelurile ridicate de 
cortizol pot afecta dorinţa sexuală a femeii şi ciclul menstrual. 
Cortizolul poate fi un factor în spatele unor niveluri ridicate de 

Ovarele secretă hormoni precum 
estrogenul, progesteronul şi testosteronul, care sunt hormoni 
sexuali care controlează ciclul menstrual, fertilitatea şi dorinţa 
sexuală. Cu toate acestea, în conformitate cu Universitatea din 
Rochester, estrogenul este legat de funcţia cognitivă, sănătatea 

Alţi hormoni controlează alte 
funcţii necesare organismului. De exemplu, leptina influenţează 
greutatea corpului şi grăsimile, melatonină ne ajută să dormim 
şi tiroxina ajuta la reglarea bătăilor inimii şi controlul 

Ce cauzează dezechilibrul hormonal? 

Hormonii trebuie să lucreze împreună în echilibru pentru a ajuta 
corpul să prospere. Cu toate acestea, nivelurile hormonale 
fluctuante la femei sunt foarte frecvente, deci dacă simţiţi că 
aveţi un dezechilibru hormonal nu sunteţi singura. 
Medicii de la WebMD spun că unele dintre cauzele comune ale 

producţia de hormoni la femei sunt 
sindromul premenstrual, sarcina şi menopauza. Cu toate 
acestea, alţi factori de stil de viaţă pot cauza fluctuaţia 
hormonală. Fiind supraponderali, lipsa exerciţiilor fizice sau 
lipsa somnului pot să vă dezechilibreze funcţiile hormonale. 
De asemenea, diabetul zaharat este o cauză obişnuită a 
dezechilibrelor hormonale şi poate afecta nu nuami hormonul 
de insulina, ci şi alţi hormoni legaţi de zahăr din sânge, hormoni 

i hormonal 

Cunoscând semnele unui dezechilibru hormonal vă poate ajuta 
să abordaţi cauză care stă la bază şi să vă ajutaţi corpul să îşi 
echilibreze nivelul hormonal. Uneori, tot ce aveţi nevoie este să 
faceţi unele modificări ale stilului de viaţă pentru a vă ajuta 
corpul să producă suficienţi hormoni. Alteori, puteţi utiliza 
remedii naturale pentru a ajuta la gestionarea simptomelor unui 

Academia de Medicină Psihosomatică a raportat că estrogenul 
cad brusc după naştere. Acesta poate fi un 

factor pentru care multe femei au dificultăţi de somn după 
naştere, iar nivelurile scăzute ale acestor hormoni au fost legate 

Dacă doriţi să alegeţi o abordare mai 
e somn, puteţi încerca uleiuri esenţiale 

(lavanda, valeriană,portocala , lămâie,ylang-ylang) să beţi un 

Schimbări de dispoziţie, anxietate şi depresie 

Un dezechilibru hormonal vă poate determina să vă confruntaţi 
i de dispoziţie şi cu o anxietate sporită chiar în 

Nivelurile de estrogen fluctuează constant în timplul ciclului de 
reproducere. Cercetătorii de la Harvard au descoperit că femeile 



 

        145145145145                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

cu nivel scăzut de estrogen sunt mai predispuse să simtă 
efectele stresului emoţional. Alte studii au constatat că 
fluctuaţiile hormonului cortizol şi hormonii produşi de glandele 
hipofizice, hipotalamice şi gonadale pot determina simptome 
depresive. 

Acneea persistenta 

Epidemiile regulate de acnee sunt asociate cu dezechilibre 
hormonale şi ar putea fi motivul pentru care aveţi coşuri înainte 
de perioada menstruală. Medicii de la Clinica Mayo spun că 
modificările hormonale pot declanşa acneea datorită nivelurilor 
scăzute de hormoni adrogeni. 

Alte simptome ale dezechilibrului hormonal sunt:

– creşterea în greutate 
– pierderea masei musculare 
– transpiraţie excesivă 
– memorie scăzută 
– probleme digestive 
– oboseala constantă 
– dureri de cap şi migrene 
– uscăciune vaginală 
– modificări ale sânilor 
– dorinţa sexuală scăzută. 

Dacă bănuiţi că aveţi un dezechilibru hormonal, trebuie să vă 
consultaţi medicul instruit, cum ar fi obstetricieni, ginecologi şi 
endocrinologi pentru a stabili diagnosticul şi tratamentul 
dezechilibrului hormonal. Ei pot diagnostica şi trata diferite 
afecţiuni care sunt legate de hormoni şi ajuta la echilibrarea 
acestora. Sursă: https://www.healthyandnaturalworld.com/signs
hormonal-imbalance/ 

 

Suntem energie vie. INIMA creează cel 
mai puternic câmp electromagnetic din 

corp 

 
Sânziana B

          În anii 90, trei laureați ai premiului Nobel au 
descoperit că principala funcție a ADN-ului nu constă în 
sinteza proteinelor, așa cum se credea până atunci, cât mai 
ales în emisia și recepția energiei electromagnetice.

ai puțin de 3% din ADN se ocupă de producerea 
proteinelor; peste 90% funcționează în domeniul 
semnalelor bioacustice și bioelectrice.

Horowitz) 

Energia electromagnetică este în esență energia necesară pentru 
a transmite o informație dintr-un loc în altul sau de la un 
material la altul. Transferul se face sub formă de valuri 
electromagnetice, iar informația este transferată sub diverse 
forme: căldură, lumină, etc. Câmpul electromagnetic este 
câmpul produs de mișcarea obiectelor încărcate electric. Una 
din calitățile câmpului electromagnetic este aceea că afectează 
obiectele încărcate electric aflate în vecinătatea lui.

M
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edispuse să simtă 
Alte studii au constatat că 

fluctuaţiile hormonului cortizol şi hormonii produşi de glandele 
hipofizice, hipotalamice şi gonadale pot determina simptome 

cnee sunt asociate cu dezechilibre 
hormonale şi ar putea fi motivul pentru care aveţi coşuri înainte 
de perioada menstruală. Medicii de la Clinica Mayo spun că 
modificările hormonale pot declanşa acneea datorită nivelurilor 

e simptome ale dezechilibrului hormonal sunt: 

Dacă bănuiţi că aveţi un dezechilibru hormonal, trebuie să vă 
consultaţi medicul instruit, cum ar fi obstetricieni, ginecologi şi 
endocrinologi pentru a stabili diagnosticul şi tratamentul 

ica şi trata diferite 
afecţiuni care sunt legate de hormoni şi ajuta la echilibrarea 

https://www.healthyandnaturalworld.com/signs-of-

ntem energie vie. INIMA creează cel 
mai puternic câmp electromagnetic din 

Sânziana BUSUIOC 

ți ai premiului Nobel au 
ului nu constă în 

atunci, cât mai 
și recepția energiei electromagnetice. 

țin de 3% din ADN se ocupă de producerea 
ționează în domeniul 

și bioelectrice. (Dr. Leonard 

ță energia necesară pentru 
un loc în altul sau de la un 

material la altul. Transferul se face sub formă de valuri 
ția este transferată sub diverse 

ctromagnetic este 
șcarea obiectelor încărcate electric. Una 

țile câmpului electromagnetic este aceea că afectează 
obiectele încărcate electric aflate în vecinătatea lui. 

Inima generează cel mai puternic câmp electromagnetic în 
corp. Efectele acestui câmp pot fi regăsite în undele cerebrale 
ale persoanelor de lângă noi. Acest câmp trimite semnale către 
toate celulele din corp afectând starea noastră fizică, mentală 
emoțională. 
Cercetările au arătat că schimbările câmpului elec
generat de inima sunt semnificative şi reflecta stările emoţionale 
pe care le trăim. 

Analiza spectrului electromagnetic al inimii a arătat că 
informaţia emoţională este codata şi modulata în acest câmp. 
Învăţând să ne schimbăm stările emoţional
informaţia emoţională codata în câmpul nostru electromagnetic. 
Inima şi creierul menţin un dialog constant, fiecare influenţând 
comportamentul celuilalt. Inima trimite însă mult mai multe 
informaţii spre creier decât creierul trimite spre inimă

Atunci când trăim emoţii pozitive cum ar fi sentimente de 
apreciere, compasiune, iubire, recunoştinţa, atunci când 
medităm, ne rugăm sau respiram conştient, inima noastră 
transmite un mesaj foarte diferit. Creem premisele pentru a intra 
într-o stare numită 
Coerenta reprezintă o stare de sincronizare între
unui sistem. Coerenta inimii reprezintă starea de sincronizare 
dintre câmpul electromagnetic al creierului şi câmpul mult mai 
puternic al inimii. Se instalează o stare 
optimizare generală a funcţiilor biologice. Coerenta creează 
armonie între funcţionarea creierului şi cea a inimii astfel încât 
nu mai exista separare în funcţionarea dintre ele, între
inima simte şi ceea ce creierul ştie"
Părinţi despre rugăciunea inimii, când inima se uneşte cu mintea 
şi se creează echilibrul perfect în harul lui Dumnezeu! Aceasta 
este sănătatea, pacea, bunăstarea! 

Coerenta inimii foloseşte "inteligenta inimii" pentru a 
coordona într-un mod mai armonios funcţiile tuturor 
organelor. Când starea de coerenta se instalează, exista efecte 
măsurabile pe diverse funcţii oscilatorii din organism. Hormonii 
eliberaţi de inimă creează o stare de pace şi siguranţă care 
calmează şi energizeaza. Prin schimbarea chimiei interne, 
coerenta inimii are puterea să ne schimbe percepţia asupra 
situaţiilor, să le dedramatizeze şi ne ajuta să le vedem într
context mult mai paşnic. Astfel se reduce semnificativ stresul 
datorat situaţiilor, ceea ce este benefic pentru sănătatea noastră 
şi pentru calitatea vieţii noastre.
Împreună creem un câmp care interacţionează cu câmpul 
electromagnetic al Pământului. Împreună putem schimba 
calitatea acestui câmp de la instabilitate şi disonanta la 
echilibru, armonie, cooperare, pace durabilă.
Fiecare individ care creează coerenta amplifica gradul de 
coerenta al acestui câmp şi contrinuie la formarea unor valuri 
mai stabile şi mai ample. 
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Inima generează cel mai puternic câmp electromagnetic în 
Efectele acestui câmp pot fi regăsite în undele cerebrale 

ale persoanelor de lângă noi. Acest câmp trimite semnale către 
toate celulele din corp afectând starea noastră fizică, mentală și 

Cercetările au arătat că schimbările câmpului electromagnetic 
generat de inima sunt semnificative şi reflecta stările emoţionale 

Analiza spectrului electromagnetic al inimii a arătat că 
informaţia emoţională este codata şi modulata în acest câmp. 
Învăţând să ne schimbăm stările emoţionale, schimbăm 
informaţia emoţională codata în câmpul nostru electromagnetic. 
Inima şi creierul menţin un dialog constant, fiecare influenţând 

Inima trimite însă mult mai multe 
informaţii spre creier decât creierul trimite spre inimă. 

Atunci când trăim emoţii pozitive cum ar fi sentimente de 
apreciere, compasiune, iubire, recunoştinţa, atunci când 
medităm, ne rugăm sau respiram conştient, inima noastră 
transmite un mesaj foarte diferit. Creem premisele pentru a intra 

coerenta inimii. 
Coerenta reprezintă o stare de sincronizare între două entităţi ale 

Coerenta inimii reprezintă starea de sincronizare 
dintre câmpul electromagnetic al creierului şi câmpul mult mai 
puternic al inimii. Se instalează o stare pihologica de bine şi o 
optimizare generală a funcţiilor biologice. Coerenta creează 
armonie între funcţionarea creierului şi cea a inimii astfel încât 
nu mai exista separare în funcţionarea dintre ele, între "ceea ce 
inima simte şi ceea ce creierul ştie". E ceea ce spun Sfinţii 
Părinţi despre rugăciunea inimii, când inima se uneşte cu mintea 
şi se creează echilibrul perfect în harul lui Dumnezeu! Aceasta 

Coerenta inimii foloseşte "inteligenta inimii" pentru a 
un mod mai armonios funcţiile tuturor 

Când starea de coerenta se instalează, exista efecte 
măsurabile pe diverse funcţii oscilatorii din organism. Hormonii 
eliberaţi de inimă creează o stare de pace şi siguranţă care 

rin schimbarea chimiei interne, 
coerenta inimii are puterea să ne schimbe percepţia asupra 
situaţiilor, să le dedramatizeze şi ne ajuta să le vedem într-un 

Astfel se reduce semnificativ stresul 
efic pentru sănătatea noastră 

şi pentru calitatea vieţii noastre. 
Împreună creem un câmp care interacţionează cu câmpul 
electromagnetic al Pământului. Împreună putem schimba 
calitatea acestui câmp de la instabilitate şi disonanta la 

perare, pace durabilă. 
Fiecare individ care creează coerenta amplifica gradul de 
coerenta al acestui câmp şi contrinuie la formarea unor valuri 
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Procesul de îmbătrânire – Telomerii, 
Enzima TA 65 şi Activarea teleomerazei

 
       Subiectul telomeri de abia a fost deschis şi există deja o 
sumă de studii ce atestă efectele terapeutice ale 
telomerazelor asupra glandelor endocrine,  pielii, capacităţii 
de efort fizic şi intelectual, asupra recuperării după operaţii 
sau traumatisme etc.  

e asemenea, este demonstrat că nu doar plantele medicinale şi 
alimentele curate au acţiune benefică asupra telomerilor. 
Relaxarea, meditaţia, somnul de calitate, aerul curat, dozele 
potrivite de expunere la soare au, de asemenea, o acţiune de 
stimulare a telomerazelor. La femei, chiar naşterea mai multor 
copii, la distanţă de 2-3 ani unul de celălalt, determină o creşte 
considerabilă a lungimii telomerilor. 

Moartea unei întregi generații din cauza 
vaccinurilor 

        Dacă e să-mi întreb bunica cîte vaccinuri a avut? Se 
pare că doar două... Mama mea a fost vaccinată deja după 
programa sovietică completă (acestea au început să se facă 
în anul 1919 prin decretul lui Lenin), eu – la fel, iar copiii 
mei - cu atît de mult. Nepoții mei vor fi cea de
generație imună, iar strănepoții - a cincea.   

ntrebare: Toate vaccinurile care sunt introduse în oamenii (să 
luăm doar femeile, potențiale născătoare)? Dacă da, câți 
anticorpi circulă prin sîngele copiilor noștri? Ar fi bine să 

înțelegem dacă este util sau dăunător acest lucru. Măcar un 
singur doctor să spună că dozele de imunitate fac genera
tînără foarte sănătoasă. Nimic asemănător. Medicii tac, copiii se 
îmbolnăvesc. Și nu au doar în simplu nas înfundat sau tuse de 
răceală. Bolile copiilor au încetat de mult să fie u
lucru pe care îl puteți auzi astăzi de la medicii pediatri este că 
tu, ca mamă, ești vinovată că ai dat naștere unui asemenea copil, 
bolile sînt ereditare, imunitatea este scăzută. Iată
unde a apărut sindromul imunodeficienței dobândite 
încă cu toții critică ecologia. Ei spun că aerul este murdar, este 
contaminat, apa este otrăvită, legumele sînt bolnave, fructele 
putrezesc pe ram, fiind contaminate. Ideea de "sînge murdar, 
distrus" i-a venit în minte doar unei singure persoane... 
legătură cu vaccinarea populației. Doctor în științe medicale, 
profesorul Amanjolova declară că omenirea degenerează. 
Experimentele ei cu vaccinarea iepurilor demonstrează că a 
cincea generație poate fi ultima (și după ea ceva fi?!). Viru
transmiși copiilor de la mama vaccinată, suplimentați cu un set 
de vaccinuri introduse din nou, vor acumula la un moment dat o 
masă critică și vor exploda organismul omului din interior. Cel 
puțin, la iepurii nefericiți a avut loc acest lucru. A patra 

Î 
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Telomerii, 
Enzima TA 65 şi Activarea teleomerazei 

Subiectul telomeri de abia a fost deschis şi există deja o 
sumă de studii ce atestă efectele terapeutice ale 

pielii, capacităţii 
de efort fizic şi intelectual, asupra recuperării după operaţii 

e asemenea, este demonstrat că nu doar plantele medicinale şi 
alimentele curate au acţiune benefică asupra telomerilor. 
Relaxarea, meditaţia, somnul de calitate, aerul curat, dozele 
potrivite de expunere la soare au, de asemenea, o acţiune de 

lare a telomerazelor. La femei, chiar naşterea mai multor 
3 ani unul de celălalt, determină o creşte 

ții din cauza 

vaccinuri a avut? Se 
pare că doar două... Mama mea a fost vaccinată deja după 
programa sovietică completă (acestea au început să se facă 

la fel, iar copiii 
ții mei vor fi cea de-a patra 

ntrebare: Toate vaccinurile care sunt introduse în oamenii (să 
țiale născătoare)? Dacă da, câți 

ștri? Ar fi bine să 
il sau dăunător acest lucru. Măcar un 

singur doctor să spună că dozele de imunitate fac generația 
tînără foarte sănătoasă. Nimic asemănător. Medicii tac, copiii se 

Și nu au doar în simplu nas înfundat sau tuse de 
cetat de mult să fie ușoare. Singurul 

ți auzi astăzi de la medicii pediatri este că 
ști vinovată că ai dat naștere unui asemenea copil, 

bolile sînt ereditare, imunitatea este scăzută. Iată-așa! Și de 
ței dobândite - SIDA? Și 

ții critică ecologia. Ei spun că aerul este murdar, este 
contaminat, apa este otrăvită, legumele sînt bolnave, fructele 
putrezesc pe ram, fiind contaminate. Ideea de "sînge murdar, 

nte doar unei singure persoane... și are 
ției. Doctor în științe medicale, 

profesorul Amanjolova declară că omenirea degenerează. 
Experimentele ei cu vaccinarea iepurilor demonstrează că a 

upă ea ceva fi?!). Virușii 
și copiilor de la mama vaccinată, suplimentați cu un set 

de vaccinuri introduse din nou, vor acumula la un moment dat o 
și vor exploda organismul omului din interior. Cel 

c acest lucru. A patra 

generație a început să dea naștere la ciudățenii, iar a cincea 
mort născuți. Omenirea repetă această cale cu exactitate. Testele 
de sînge ale femeilor însărcinate au confirmat ipotezele omului 
de știință cu privire la relația cauzală a tuturor acestor fenomene 
cu vaccinarea. Se pare că deja la a 13 săptămînă, femeia gravidă 
are în sîngele ei 61% rujeolă, 94% de anticorpii difterici, 69% 
tetanos. "Toate acestea", copilul nenăscut le prime
mamă prin celule embrionare, adică se na
Vaccinarea suplimentară poate face din el un imbecil, poate 
pune bazele tuberculozei, alergiei. Cu toate acestea, 
modificările patologice încep în uter. Deja acolo copilul suferă 
de asfixie, îi lipsește oxigenul și se naște cu tensi
intracraniană. Ce înseamnă asta în limbajul medical? Acest 
lucru înseamnă că în organismul său s
sînge, s-au înfundat vasele sangvine. Unde a avut loc 
hemoragie, vor exista probleme: în cap, în ficat, în inimă, 
oriunde! Dar problemele vor fi cu siguran
simptomele, precum apatia pentru via
neascultarea, pot fi considerate o consecin
intrauterine, cauza principală a căreia este aceea
Acești copii nu vor fi niciodată Abayami 
crește "nici pește, nici carne" - oameni gri, cu abilită
vor trăi, de asemenea, mediu, adică nu mult timp. 
facem analogii între iepuri și oameni, este imposibil să nu 
observăm întinerirea sexuală a adoles
vaccinarea, glandele sexuale se maturează mai devreme, iar 
hormonii încep să fie eliberați mai devreme. Femeile suferă de 
infertilitate, au avorturi spontane, na
mor de hemoragii. Tinerii au prostatită, femeile au 
cancer a glandei mamare. Mulțumită mamei vaccinate în 
copilărie, astăzi se nasc 10% dintre copiii cu defecte cardiace 
un număr mare de copii nu se nasc, deoarece sarcina este 
întreruptă din cauza malformațiilor congenitale în perioada 
sarcinii. 

Descoperire revoluționară. Plămânii au 
încă o func

           Plămânii au încă o funcţie, despre care nu se 
până acum - produc sânge. Mai exact, trombocite, adică 
acele celule care opresc sângerarea.  

ste descoperirea revoluționară
cercetătorii de la UC San Francisco din California, o 
descoperire ce poate da peste cap teor

de ani de lumea medicală și care poate schimba, totodată, modul 
de tratare a unor afecțiuni ale sângelui.

În urma experimentelor realizate pe şoareci, specialiştii 
Universităţii California au descoperit că plămânii joacă un rol 
mult mai complex în organismul mamiferelor. Nu doar că 
facilitează respiraţia, dar au atribuţii importante şi în 
mecanismul de producere a sângelui, alături de măduva osoasă.

E
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ție a început să dea naștere la ciudățenii, iar a cincea – la 
ți. Omenirea repetă această cale cu exactitate. Testele 

de sînge ale femeilor însărcinate au confirmat ipotezele omului 
uzală a tuturor acestor fenomene 

cu vaccinarea. Se pare că deja la a 13 săptămînă, femeia gravidă 
are în sîngele ei 61% rujeolă, 94% de anticorpii difterici, 69% - 
tetanos. "Toate acestea", copilul nenăscut le primește de la 

ică se naște deja imun. 
Vaccinarea suplimentară poate face din el un imbecil, poate 
pune bazele tuberculozei, alergiei. Cu toate acestea, 
modificările patologice încep în uter. Deja acolo copilul suferă 

ște oxigenul și se naște cu tensiune 
intracraniană. Ce înseamnă asta în limbajul medical? Acest 
lucru înseamnă că în organismul său s-au format cheaguri de 

au înfundat vasele sangvine. Unde a avut loc 
hemoragie, vor exista probleme: în cap, în ficat, în inimă, 

mele vor fi cu siguranță. Chiar și 
simptomele, precum apatia pentru viață, nedorința de a învăța, 
neascultarea, pot fi considerate o consecință a asfixiei 
intrauterine, cauza principală a căreia este aceeași imunizare. 

ami și Pușkini. Din ei vor 
oameni gri, cu abilități medii. Ei 

vor trăi, de asemenea, mediu, adică nu mult timp. Și dacă e să 
și oameni, este imposibil să nu 

observăm întinerirea sexuală a adolescenților. Odată cu 
vaccinarea, glandele sexuale se maturează mai devreme, iar 

ți mai devreme. Femeile suferă de 
infertilitate, au avorturi spontane, naștere prematură, mamele 
mor de hemoragii. Tinerii au prostatită, femeile au chisturi, 

țumită mamei vaccinate în 
copilărie, astăzi se nasc 10% dintre copiii cu defecte cardiace și 
un număr mare de copii nu se nasc, deoarece sarcina este 

țiilor congenitale în perioada 

ționară. Plămânii au 
încă o funcție 

Plămânii au încă o funcţie, despre care nu se știa 
produc sânge. Mai exact, trombocite, adică 

 

ționară pe care au făcut-o 
cercetătorii de la UC San Francisco din California, o 
descoperire ce poate da peste cap teorii însușite de zeci 

și care poate schimba, totodată, modul 
țiuni ale sângelui. 

În urma experimentelor realizate pe şoareci, specialiştii 
Universităţii California au descoperit că plămânii joacă un rol 

complex în organismul mamiferelor. Nu doar că 
facilitează respiraţia, dar au atribuţii importante şi în 
mecanismul de producere a sângelui, alături de măduva osoasă. 
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Experţii au observat de mai multă vreme că celulele care produc 
prin fragmentare trombocite, megacariocitele, există şi în 
plămâni, nu doar în măduvă, dar nu au făcut legătura.

Noile analize arată că în plămâni se produc 10 milioane de 
trombocite pe oră. 

Sistemul limfatic distruge virusurile 
elimină toxinele din organism. Ce să faci 
ca să funcționeze la capacitate maximă?

 
 
         Când sistemul limfatic nu mai funcţionează corect, 
organismul nostru nu poate să elimine toxinele 
mult mai vulnerabil în fața atacurilor agenților microbieni.
 

 
istemul limfatic reglează cantitatea de fluide din ţesuturi 
și distruge şi îndepărtează „invadatorii” precum virusurile 
şi bacteriile din organism. Este o componentă importantă 

a sistemului nostru natural de apărare – sistemul imunitar 
ne ajută să luptăm împotriva infecţiilor. Acest sistem conţine un 
fluid aproape limpede, denumit limfă, care circulă în organism 
prin vase limfatice de dimensiuni diferite. Sistemul limfatic 
ajută la transportul anumitor celule – mai precis, a celulelor 
sangvine albe, inclusiv a acelui tip special de cel
limfocite –, a proteinelor, nutrienţilor şi a produşilor de 
degradare în organism.  
Atunci când răcim, simţim uneori că sub maxilar apar ni
formațiuni care se întăresc. Aceste formaţiuni sunt o 
componentă a sistemului limfatic şi se numesc ganglioni 
limfatici. În organism există aproximativ 100 de ganglioni 
limfatici şi atunci când se măresc sunt uşor de observat la 
nivelul axilei, inghinal şi în zona gâtului. 
Celulele sangvine albe care circulă în sistemul limfatic caută şi 
distrug invadatorii străini, cum ar fi agenţii patogeni sau 
toxinele. Ganglionii limfatici filtrează limfa pentru a îndepărta 
invadatorii identificaţi şi pentru a bloca pătrunderea acestora în 
circulaţia sangvină. După ce limfa a fost „curăţată” în ganglionii 
limfatici, pătrunde în circulaţia sangvină şi în circulaţia 
generală. 
Pentru ca sistemul să poată funcţiona la capacitate maximă, 
lichidul limfatic este necesar să fie pus în mișcare.
Cum ne putem mobiliza circulația limfei  
Respiraţia profundă  

S 
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Experţii au observat de mai multă vreme că celulele care produc 
ite, megacariocitele, există şi în 

plămâni, nu doar în măduvă, dar nu au făcut legătura. 

Noile analize arată că în plămâni se produc 10 milioane de 

Sistemul limfatic distruge virusurile și 
elimină toxinele din organism. Ce să faci 

ționeze la capacitate maximă? 

Când sistemul limfatic nu mai funcţionează corect, 
organismul nostru nu poate să elimine toxinele și devine 

ța atacurilor agenților microbieni.  

 

ea de fluide din ţesuturi 
și distruge şi îndepărtează „invadatorii” precum virusurile 
şi bacteriile din organism. Este o componentă importantă 

sistemul imunitar – şi 
istem conţine un 

fluid aproape limpede, denumit limfă, care circulă în organism 
prin vase limfatice de dimensiuni diferite. Sistemul limfatic 

mai precis, a celulelor 
sangvine albe, inclusiv a acelui tip special de celule albe numite 

, a proteinelor, nutrienţilor şi a produşilor de 

Atunci când răcim, simţim uneori că sub maxilar apar niște mici 
țiuni care se întăresc. Aceste formaţiuni sunt o 

numesc ganglioni 
limfatici. În organism există aproximativ 100 de ganglioni 
limfatici şi atunci când se măresc sunt uşor de observat la 

Celulele sangvine albe care circulă în sistemul limfatic caută şi 
invadatorii străini, cum ar fi agenţii patogeni sau 

toxinele. Ganglionii limfatici filtrează limfa pentru a îndepărta 
invadatorii identificaţi şi pentru a bloca pătrunderea acestora în 
circulaţia sangvină. După ce limfa a fost „curăţată” în ganglionii 

atici, pătrunde în circulaţia sangvină şi în circulaţia 

Pentru ca sistemul să poată funcţiona la capacitate maximă, 
șcare. 

Respirațiile profunde, ample, în care mobilizăm inclusiv 
diafragma, reprezintă un excelent mod de a pune limfa în 
mişcare. Inspiraţi uşor şi adânc împingând burta înafară, iar 
apoi expiraţi la fel de încet, lăsând în mod natural aerul să iasă 
afară complet. 60% dintre nodurile limfatice se află chiar sub 
diafragmă. 
Mersul pe jos  
Pune în mişcare sistemul limfatic, mai ales mersul grăbit. De 
fapt, orice mişcare antrenează limfa, inclusiv râsul.
Masajul  
Masajul limfatic este ideal, îl putem face şi singuri, cu 
delicateţe, masând pielea în direcţia inimii.
Uleiul de ricin  
Este cel mai eficient medicament pentru stimularea limfei. Se 
aplică pe partea inferioară a abdomenului şi/sau pe ficat, direct 
pe piele sau printr-o compresă. Dacă puneţi deasupra zonei o 
sticlă cu apă caldă, efectul se amplifică. Compresa cu ulei de 
ricin se ţine toată noaptea.  
Dintre plantele care ajută sistemul imunitar, 
limfa, cea mai cunoscută este echinaceea. Mai sunt indicate şi 
extractul de sâmburi de grapefruit sau de sâmburi 
ceaiurile de gheara-mâţei cu ghimbir, fructele de pădure.
Dieta sănătoasă  
O alimentație sănătoasă ajută la întărirea sistemului limfatic. 
Alimentele bogate în fibre precum fructele 
proaspete fortifică un sistem slăbit. Este indica
alimente bogate în vitaminele A, B, C, E şi K. Şi mineralele 
sprijină sistemul imunitar: zincul, fierul, cuprul, seleniul şi 
manganul. Acizii graşi Omega 3 au un rol binefăcător în 
activarea limfei.  
Dăunătoare limfei sunt toate alimentele proc
toxice (cadmiu, plumb, mercur), pesticidele (sulfiţii).
 
Menţinerea unei greutăţi trupești optime şi a unui nivel 
scăzut al colesterolului ajută la o bună circulaţie a limfei.

 
Ceea ce nu vi se spune niciodată despre 

donarea de organe

          Știați că, pentru a i se putea preleva organele, 
„mortul” este necesar să fie anesteziat? Ei bine, da, este o 
realitate rar dezvăluită donatorilor și familiilor acestora. 

entru a putea fi transplantate, organele este necesar să fie 
proaspete. Inima unei persoane moarte deja de 5 minute 
este inutilizabilă: aceasta nu va reîncepe niciodată să 

bată, nici măcar cu ajutorul unui stimulator cardiac 
dă șocuri electrice pentru a stimula contracțiile. Aceasta este 
valabil și pentru alte organe vitale: rinichi, ficat, pancreas, 
plămâni.  

Pentru ca organele să fie proaspete, este nevoie să se afle în 
stare de funcționare în momentul în care sunt prelevate. Prin 
urmare, ele nu pot fi prelevate de la un mort cu adevărat „mort”, 
ci de la o persoană aflată în stare de... „moarte cerebrală”, ceea 
ce, după cum vom vedea, este cu totul altceva.

P
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rofunde, ample, în care mobilizăm inclusiv 
diafragma, reprezintă un excelent mod de a pune limfa în 
mişcare. Inspiraţi uşor şi adânc împingând burta înafară, iar 
apoi expiraţi la fel de încet, lăsând în mod natural aerul să iasă 

odurile limfatice se află chiar sub 

Pune în mişcare sistemul limfatic, mai ales mersul grăbit. De 
fapt, orice mişcare antrenează limfa, inclusiv râsul. 

Masajul limfatic este ideal, îl putem face şi singuri, cu 
masând pielea în direcţia inimii. 

Este cel mai eficient medicament pentru stimularea limfei. Se 
aplică pe partea inferioară a abdomenului şi/sau pe ficat, direct 

o compresă. Dacă puneţi deasupra zonei o 
aldă, efectul se amplifică. Compresa cu ulei de 

Dintre plantele care ajută sistemul imunitar, și deci, implicit, 
limfa, cea mai cunoscută este echinaceea. Mai sunt indicate şi 
extractul de sâmburi de grapefruit sau de sâmburi de struguri, 

mâţei cu ghimbir, fructele de pădure. 

ție sănătoasă ajută la întărirea sistemului limfatic. 
Alimentele bogate în fibre precum fructele și legumele 
proaspete fortifică un sistem slăbit. Este indicat să mâncăm 
alimente bogate în vitaminele A, B, C, E şi K. Şi mineralele 
sprijină sistemul imunitar: zincul, fierul, cuprul, seleniul şi 
manganul. Acizii graşi Omega 3 au un rol binefăcător în 

Dăunătoare limfei sunt toate alimentele procesate, metalele 
toxice (cadmiu, plumb, mercur), pesticidele (sulfiţii). 

ști optime şi a unui nivel 
ajută la o bună circulaţie a limfei. 

Ceea ce nu vi se spune niciodată despre 
donarea de organe 

Știați că, pentru a i se putea preleva organele, 
„mortul” este necesar să fie anesteziat? Ei bine, da, este o 

și familiilor acestora.  

entru a putea fi transplantate, organele este necesar să fie 
a unei persoane moarte deja de 5 minute 

este inutilizabilă: aceasta nu va reîncepe niciodată să 
bată, nici măcar cu ajutorul unui stimulator cardiac – aparat care 

șocuri electrice pentru a stimula contracțiile. Aceasta este 
vitale: rinichi, ficat, pancreas, 

Pentru ca organele să fie proaspete, este nevoie să se afle în 
ționare în momentul în care sunt prelevate. Prin 

urmare, ele nu pot fi prelevate de la un mort cu adevărat „mort”, 
aflată în stare de... „moarte cerebrală”, ceea 

ce, după cum vom vedea, este cu totul altceva. 
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Revenit din tărâmul morților  

Ziarul Daily Mail a publicat în aprilie 2012 povestea unui tânăr 
britanic a cărui viață a fost salvată de către tatăl său, care nu a 
fost de acord ca organele fiului său să fie prelevate pentru a 
servi la transplanturi. Faptul s-a petrecut la Spitalul Universitar 
din Coventry, în nordul Angliei. 

Steven Thorpe, în vârstă de 17 ani, a fost grav rănit la cap, în 
urma unui accident de mașină în care prietenul său, Matthieu, 
care se afla la volan, a murit. Medicii l-au plasat pe Steven în 
comă artificială și două zile mai târziu l-au declarat „în stare de 
moarte cerebrală”.  

 

Moartea cerebrală permite inițierea procedurii de prelevare de 
organe. Dar părinții lui Steven, care se aflau lângă el, au spus că 
ei simt că „fiul lor este încă acolo” și că reacționează la anumite 
cuvinte. În consecință, deși patru medici ai spitalului i-au 
asigurat că băiatul lor este în „moarte cerebrală” și că ar fi de 
dorit începerea prelevării de organe, părinții au apelat la dr. 
Julia Piper, practician de medicină tradițională și alternativă. 
Aceasta a obținut autorizația ca Steven să fie examinat de un 
neurochirurg de încredere, pe care-l cunoștea. Acesta a 
concluzionat că tânărul nu este nicidecum „mort cerebral”, 
solicitând să fie scos cât mai repede din coma indusă. 

Urmarea? Cinci săptămâni mai târziu, Steven se întorcea acasă 
complet refăcut. În prezent, Stephen are 21 de ani și studiază 
contabilitatea la Universitatea din Leicester.  

„Părerea mea este că spitalul n-a fost prea încântat de ideea de 
contra-expertiză medicală cerută de tatăl meu”, a declarat el în 
interviul acordat ziarului Daily Mail. 

Să nu confundăm „moartea” cu „moartea cerebrală”  

Conceptul de „moarte cerebrală” a fost inventat în anul 1968. 
Până atunci nu se cunoșteau decât două stări: „viu” sau „mort”. 
O persoană era vie atâta timp cât trupul său rămânea cald, inima 
continua să-i bată, respira, iar sângele continua să circule. În 
schimb, moartea se declara atunci când viața părăsise trupul. Un 
trup mort în sensul tradițional al termenului devine rece și rigid. 
El nu mai răspunde la niciun stimul. Inima nu mai bate. 
Tensiunea arterială dispare. Pacientul încetează să mai respire. 
Pielea, unghiile și mucoasele prind o culoare albăstruie. Punerea 
trupului pe respirație artificială nu reîncepe oxigenarea acestuia. 

Stimularea inimii prin impuls electric (stimulator cardiac) nu 
face inima să bată din nou. 

O persoană moartă pur și simplu nu se mai poate vindeca. 
Organele sale vitale – inima, ficatul, plămânii, rinichii și 
pancreasul – nu mai funcționează. Acestea nu mai pot fi 
transplantate unei persoane vii, deoarece încep să se 
descompună din momentul în care oxigenarea și circulația 
sanguină încetează. Cinci minute mai târziu, organele sunt 
inutilizabile.  

Pentru a putea preleva organe încă vii, deci capabile de a fi 
transplantate unei alte persoane, medicii au creat în 1968 
conceptul de „moarte cerebrală”. Prin urmare, în ziua de azi, o 
persoană a cărei inimă bate, al cărei sânge circulă și a cărei 
respirație este regulată poate fi declarată în stare de „moarte 
cerebrală”.  

În acest caz, cea mai mare parte a funcțiilor vitale continuă să se 
manifeste, printre care: digestia, excreția și echilibrul fluidelor. 
Dacă au existat răni, se va constata că „mortul cerebral” le 
cicatrizează, iar dacă este vorba despre un copil, acesta va 
continua să crească și chiar să treacă prin perioada de pubertate. 
O femeie însărcinată aflată în stare de „moarte cerebrală” va 
continua să poarte copilul în pântece, cea mai lungă astfel de 
perioadă înregistrată fiind de 107 zile, până în momentul 
nașterii. În schimb, o dată ce organele vitale sunt scoase pentru 
a fi transplantate unei alte persoane, donatorul moare de-a 
binelea. Pentru a i se preleva organe, „mortul” este necesar ca 
mai întâi să fie anesteziat. Deseori, persoana în stare de „moarte 
cerebrală” manifestă sensibilitate la operațiile chirurgicale. Este 
ceea ce medicii numesc „efectul Lazăr”, de la numele bărbatului 
din Evanghelie care a ieșit din mormânt după trei zile. În 
consecință, pentru a i se putea preleva organele vitale, medicii 
este nevoie să anestezieze „mortul”, sau să-i injecteze substanțe 
paralizante pentru a evita spasmele musculare sau schimbările 
bruște de presiune sanguină, ritm cardiac și alte reflexe 
protectoare. În practica medicală obișnuită, reacțiile de acest fel 
ale persoanei operate îi indică anestezistului că anestezia a fost 
prea ușoară și că pacientul suferă.  

Toate aceste informații, pe care orice medic vi le poate 
confirma, sunt, din păcate, necunoscute marelui public. Se pare, 
de asemenea, că familiile cărora li se cere acordul pentru o 
prelevare de organe nu sunt întotdeauna informate cu 
obiectivitate. Cazul lui Steven nu este unul izolat. Există zeci de 
cazuri asemănătoare, în care o persoană comatoasă ori 
inconștientă este declarată în stare de „moarte cerebrală” sau 
„fără speranță de vindecare”. Și nu de puține ori, asupra familiei 
se fac presiuni pentru a autoriza prelevarea de organe.   

În anul 2011, la Spitalul Sainte-Croix din Drummondville 
(Québec, Canada) i s-a cerut familiei să autorizeze extragerea 
ochilor unei paciente care se sufocase în timpul mesei de prânz 
de la spital, în absența personalului medical. Familiei i s-a spus 
că femeia se afla în stare de „moarte cerebrală”. După ce rudele 
i-au cerut medicului dovezi în acest sens, pacienta s-a trezit și 
și-a recăpătat toate facultățile esențiale. 

medicinmedicinmedicinmedicină 
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În anul 2008, un francez de 45 de ani care făcuse un stop 
cardiac s-a trezit pe masa de operație în timp ce medicii se 
pregăteau să-i preleveze organele. Pe parcursul anchetei 
desfășurate ulterior de către Comisia de etică medicală, mai 
mulți medici au recunoscut că aceste cazuri, deși rare, le erau 
cunoscute. În același an, Zack Dunlap, un american de 21 de 
ani, a fost declarat „mort cerebral” și se afla pe punctul de a i se 
extrage organele vitale când verișoara și vărul său, ambii 
asistenți medicali, au decis să verifice dacă Zack era într
„mort cerebral”. În mod discret, vărul i-a înfipt un ac sub o 
unghie de la picior, ceea ce i-a provocat acestuia o reac
puternică, dovedind astfel că era conștient. Câteva săptămâni 
mai târziu, după ce s-a refăcut complet, tânărul a povestit într
un interviu luat de NBC că-i auzea pe medicii din jurul său 
vorbind despre organele pe care urmau să i le scoată. Întrebat ce 
a simțit în acel moment, Zack a răspuns: „Mă bucur că n
putut să mă ridic, ca să fac cu ei ceea ce voiam
jurnalistul l-a întrebat ce voia să facă, el a răspun
ăia ar fi zburat pe geam”.  

Așadar, în ceea ce privește acceptul de a dona organe, rețineți că 
este vorba doar de viața și sănătatea dumneavoastră, niciodată 
de cea a medicilor sau a persoanelor care vă consiliază, chiar 
dacă acestea sunt de cea mai bună credință. După cum vedeți, 
situația este mai rea decât v-ați fi putut închipui. S
conceptul de „moarte cerebrală” pentru a justifica o procedură 
medicală, când, de fapt, este vorba nici mai mult nici mai pu
decât de crimă, căci atâta timp cât sângele curge prin vene, 
există viață, și acolo unde există viață, există și speranță.

Sfaturi cruciale pentru părinți: Manevrele 
care salvează viața copiilor în caz de 

sufocare 
 

Cristina POPESCU

          Neatenţia şi predispoziţia copiilor de a introduce 
diferite obiecte în gură pot pune părinţii în situaţia de a fi 
nevoiţi să acorde primul ajutor în caz de sufocare. Învaţă să 
acorzi primul ajutor în astfel de cazuri. 

rimele lecţii de prim ajutor au avut loc încă din secolul al 
XIX-lea, dar puţini dintre părinţi pot spune astăzi cu 
certitudine că ştiu ce trebuie să facă în caz că micuţul lor 

se sufocă. Specialiştii oferă cateva sfaturi utile pentru o astfel de 
situaţie: 

Există semne diferite de sufocare 

Dacă un copil respiră, dar şi tuşeşte, înseamnă că există un 
blocaj parţial al căilor respiratorii. Trebuie să continue să 
tuşească pentru a elimina obiectul blocat. Vărsăturile sunt, de 
asemenea, posibile datorită reflexelor corpului cauzate de un 
obiect străin în laringe. Aceste reacţii naturale ale corpului vor 
ajuta la curăţarea gatului copilului fără tehnici speciale, scrie 
brightsede.me, potrivit adevarul.ro. 

P

                                                                                                                                                                                    Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019

În anul 2008, un francez de 45 de ani care făcuse un stop 
ție în timp ce medicii se 

i preleveze organele. Pe parcursul anchetei 
șurate ulterior de către Comisia de etică medicală, mai 

ți medici au recunoscut că aceste cazuri, deși rare, le erau 
Dunlap, un american de 21 de 

și se afla pe punctul de a i se 
șoara și vărul său, ambii 

ți medicali, au decis să verifice dacă Zack era într-adevăr 
a înfipt un ac sub o 

a provocat acestuia o reacție 
știent. Câteva săptămâni 

a refăcut complet, tânărul a povestit într-
medicii din jurul său 

vorbind despre organele pe care urmau să i le scoată. Întrebat ce 
Mă bucur că n-am 

putut să mă ridic, ca să fac cu ei ceea ce voiam”. Când 
a întrebat ce voia să facă, el a răspuns: „Doctorii 

șadar, în ceea ce privește acceptul de a dona organe, rețineți că 
ța și sănătatea dumneavoastră, niciodată 

de cea a medicilor sau a persoanelor care vă consiliază, chiar 
ță. După cum vedeți, 

ți fi putut închipui. S-a inventat 
conceptul de „moarte cerebrală” pentru a justifica o procedură 
medicală, când, de fapt, este vorba nici mai mult nici mai puțin 

tâta timp cât sângele curge prin vene, 
ță, și acolo unde există viață, există și speranță. 

ți: Manevrele 
ța copiilor în caz de 

Cristina POPESCU 

de a introduce 
diferite obiecte în gură pot pune părinţii în situaţia de a fi 
nevoiţi să acorde primul ajutor în caz de sufocare. Învaţă să 

rimele lecţii de prim ajutor au avut loc încă din secolul al 
r puţini dintre părinţi pot spune astăzi cu 

certitudine că ştiu ce trebuie să facă în caz că micuţul lor 
se sufocă. Specialiştii oferă cateva sfaturi utile pentru o astfel de 

, înseamnă că există un 
Trebuie să continue să 

tuşească pentru a elimina obiectul blocat. Vărsăturile sunt, de 
asemenea, posibile datorită reflexelor corpului cauzate de un 

urale ale corpului vor 
ajuta la curăţarea gatului copilului fără tehnici speciale, scrie 

Etapa dificilă de respiraţie este altceva.
sunet a gurii poate indica, de asemenea, sufocarea. Dacă un 
copil încetează brusc să tuşească, să ţipe sau să scoată alte 
sunete, înseamnă că ceva a rămas blocat î

Schimbarea bruscă a pielii la un roşu albăstrui, 
incapacitatea de a inspira şi salivarea excesivă pot fi, de 
asemenea, semne ale sufocării. În unele cazuri, se poate 
produce pierderea cunoştinţei. 

Pentru a ajuta copilul, trebuie să vă 
urgenţă o ambulanţă. Începeţi să efectuaţi procedura de salvare 
înainte de sosirea medicului. 

Scoateţi obiectul din gură numai dacă îl puteţi vedea.

Copii cu vârsta până la 1 an 

Puneţi bebeluşul cu faţa în jos, pe braţ şi înclin
copilului în jos. Bateţi de 5 ori pe spatele copilului cu cealaltă 
mană. Faceţi-o ca şi cum aţi încerca să mutaţi un obiect blocat.
Plasaţi bebeluşul pe spate astfel încat capul să fie sub nivelul 
corpului. Apăsaţi cu degetele de index de 5 ori î
pipetului. 

Copii mai mari de 1 an 

Cu podul palmei libere aplică cinci lovituri între omoplati
Efectuează cinci compresii toracice, mai scurte şi rare.
Repetă secvenţele loviturilor între omoplati cu cele ale 
compresiilor toracice pană cand reuşeşti 
aeriene. 
Dacă respiraţia copilului nu revine sau şi
după îndepărtarea obiectului blocat, trebuie să îi faceţi respiraţie 
artificială şi masaj la nivelul inimii. 

Cum să preveniţi sufocarea unui copil

Ţineţi-vă copilul supravegheat pentru a vă asigura că nu bagă în 
gură tot felul de lucruri mici. 
Nu îi lăsaţi să se joace cu jucării care conţin piese mici.
Daţi-le fructe şi boabe fără seminţe. 
Porţionaţi bine mancarea. 
Explicaţi-i copilului că nu trebuie să radă şi să vo
timp ce mănancă. 
Învăţaţi copilul să nu bage în gură multă mancare în acelaşi 
timp. 
Nu îl hrăniţi cu forţa. 
Nu permiteţi copilului să mănance şi să bea în timpul deplasării 
cu maşina. 
Nu distrageţi atenţia copilului în timp ce mănancă.
Asiguraţi-vă că nu bagă în gură capacele de la markere sau 
pixuri în timp ce desenează. 
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Etapa dificilă de respiraţie este altceva. Deschiderea fără 
sunet a gurii poate indica, de asemenea, sufocarea. Dacă un 
copil încetează brusc să tuşească, să ţipe sau să scoată alte 
sunete, înseamnă că ceva a rămas blocat în căile respiratorii. 

Schimbarea bruscă a pielii la un roşu albăstrui, 
incapacitatea de a inspira şi salivarea excesivă pot fi, de 

În unele cazuri, se poate 

 liniştiţi şi să chemaţi de 
urgenţă o ambulanţă. Începeţi să efectuaţi procedura de salvare 

Scoateţi obiectul din gură numai dacă îl puteţi vedea. 

Puneţi bebeluşul cu faţa în jos, pe braţ şi înclinaţi capul 
copilului în jos. Bateţi de 5 ori pe spatele copilului cu cealaltă 

o ca şi cum aţi încerca să mutaţi un obiect blocat. 
Plasaţi bebeluşul pe spate astfel încat capul să fie sub nivelul 
corpului. Apăsaţi cu degetele de index de 5 ori în zona 

Cu podul palmei libere aplică cinci lovituri între omoplati 
Efectuează cinci compresii toracice, mai scurte şi rare. 
Repetă secvenţele loviturilor între omoplati cu cele ale 
compresiilor toracice pană cand reuşeşti să eliberezi căile 

Dacă respiraţia copilului nu revine sau şi-a pierdut cunoştinţa 
după îndepărtarea obiectului blocat, trebuie să îi faceţi respiraţie 

Cum să preveniţi sufocarea unui copil 

supravegheat pentru a vă asigura că nu bagă în 

Nu îi lăsaţi să se joace cu jucării care conţin piese mici. 

i copilului că nu trebuie să radă şi să vorbească în 

Învăţaţi copilul să nu bage în gură multă mancare în acelaşi 

Nu permiteţi copilului să mănance şi să bea în timpul deplasării 

Nu distrageţi atenţia copilului în timp ce mănancă. 
vă că nu bagă în gură capacele de la markere sau 
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Alcoolul este nociv în orice cantitate, iar 
bărbaţii români beau cel mai mult

 (studiu internațional) 

 
Emmanuela Gakidou

 
         Limita de siguranţă în cazul consumului de 
există, conform unui important studiu desfăşurat la nivel 
internaţional şi conform căruia bărbaţii din România beau 
cel mai mult, relatează Press Association, conform 
 

 
lte cercetări realizate anterior au concluzionat că un 
consum moderat de alcool – aproximativ o băutură pe 
zi în cazul femeilor şi două pentru bărbaţi 

protecţie în faţa bolilor de inimă. Însă autorii studiului recent 
insistă că orice beneficiu rezultat în urma consumului de alcool 
este depăşit de efectele sale nocive. 
 
Consumul unei singure băuturi pe zi creşte cu 0,5% riscul de a 
dezvolta una dintre cele 23 de afecţiuni asociate alcoolului, 
estimează cercetătorii. „Studii anterioare au identificat un efect 
protector al alcoolului în faţa unor afecţiuni,
descoperit că riscurile combinate asociate consumului de 
alcool cresc odată cu orice cantitate de alcool”, a declarat dr. 
Max Griswold, cercetător principal la Institutul pentru evaluarea 
sănătăţii din cadrul Universităţii Washington. 
 
„În mod deosebit, asocierea dintre consumul de alcool şi riscul 
de cancer, răniri şi boli infecţioase compensează efectele 
protectoare faţă de boala cardiacă ischemică în cazul femeilor 
studiate. Deşi riscurile asupra sănătăţii asociate cu alcoolul 
încep prin a fi mici în urma consumului unei singure băuturi pe 
zi, ele cresc rapid pe măsură ce oamenii beau mai mult
precizat Griswold. 
 
Oamenii de ştiinţă au compilat date de la 592 de studii la care 
au participat în total 28 de milioane de persoane şi au studiat
aceste informaţii pentru a evalua riscurile consumului de alcool 
asupra sănătăţii. O băutură alcoolică standard a fost definită ca 
având în conţinutul ei zece grame de alcool, precizează 
Association. Echipa de cercetători a utilizat o nouă metodă 

A
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Alcoolul este nociv în orice cantitate, iar 
bărbaţii români beau cel mai mult 

Emmanuela Gakidou 

Limita de siguranţă în cazul consumului de alcool nu 
există, conform unui important studiu desfăşurat la nivel 
internaţional şi conform căruia bărbaţii din România beau 

, conform Agerpres.  

 

lte cercetări realizate anterior au concluzionat că un 
aproximativ o băutură pe 

zi în cazul femeilor şi două pentru bărbaţi – poate oferi 
protecţie în faţa bolilor de inimă. Însă autorii studiului recent 
insistă că orice beneficiu rezultat în urma consumului de alcool 

Consumul unei singure băuturi pe zi creşte cu 0,5% riscul de a 
dezvolta una dintre cele 23 de afecţiuni asociate alcoolului, 

Studii anterioare au identificat un efect 
protector al alcoolului în faţa unor afecţiuni, însă noi am 
descoperit că riscurile combinate asociate consumului de 

”, a declarat dr. 
Max Griswold, cercetător principal la Institutul pentru evaluarea 

deosebit, asocierea dintre consumul de alcool şi riscul 
de cancer, răniri şi boli infecţioase compensează efectele 
protectoare faţă de boala cardiacă ischemică în cazul femeilor 
studiate. Deşi riscurile asupra sănătăţii asociate cu alcoolul 

i mici în urma consumului unei singure băuturi pe 
zi, ele cresc rapid pe măsură ce oamenii beau mai mult”, a 

Oamenii de ştiinţă au compilat date de la 592 de studii la care 
au participat în total 28 de milioane de persoane şi au studiat 
aceste informaţii pentru a evalua riscurile consumului de alcool 
asupra sănătăţii. O băutură alcoolică standard a fost definită ca 
având în conţinutul ei zece grame de alcool, precizează Press 

. Echipa de cercetători a utilizat o nouă metodă 

statistică pentru a estima riscurile consumului zilnic al unei 
cantităţi situată între zero şi cincisprezece băuturi standard.
 
Circa una din trei persoane de pe planetă 
este consumatoare de alcool, au notat oamenii de ştiinţă ale 
căror concluzii au fost publicate în jurnalul medical 
Anual, 2,2% dintre femei şi 6,8% dintre bărbaţi îşi pierd viaţa în 
urma unor probleme de sănătate asociate consumului de alcool, 
printre acestea numărându-se cancerul, tuberculoza şi bolile de 
ficat. Alte efecte nocive al consumului de alcool sunt 
accidentele şi violenţa. 
 
La nivel mondial, consumul de alcool ocupa în anul 2016 locul 
al şaptelea în topul factorilor de risc pentru deces prematur, se 
menţionează în studiu. Însă, consumul de băuturi a
cel mai important factor de risc la grupa de vârstă 15
cu 3,8 dintre decesele în rândul femeilor şi 12,2% dintre 
decesele în rândul bărbaţilor. În cazul persoanelor cu vârsta 
peste 50 de ani, cazurile de cancer reprezintă principal
de deces asociată consumului de alcool 
decese în rândul femeilor şi 18,9% în cel al bărbaţilor.
 
Creşterea cu 0,5% a riscului de a dezvolta una dintre cele 23 de 
afecţiuni asociate alcoolului înseamnă că 918 persoane din 
100.000 care au consumat o băutură alcoolică pe zi vor dezvolta 
o problemă de sănătate în comparaţie cu 914 persoane care nu 
au băut alcool. În cazul celor care consumă două băuturi pe zi 
riscul de a dezvolta o afecţiune asociată alcoolului este mai 
mare cu 7%. Pentru persoanele care consumă cinci băuturi 
alcoolice pe zi riscul creşte cu 37%. 
 
Orice protecţie oferită faţă de bolile de inimă, de accident 
vascular cerebral sau de diabet s-a dovedit a fi „
punct de vedere statistic”, au concluzionat ce
 
Tiparele de consum al băuturilor alcoolice variază considerabil 
la nivel mondial, se precizează în studiu. Danemarca s
a avea cea mai mare proporţie de consumatori de alcool 
95,3% dintre femei şi 97,3% dintre bărbaţi. În Pakistan ş
Bangladesh această proporţie este cea mai scăzută 
dintre bărbaţii pakistanezi şi 0,3% dintre femeile din 
Bangladesh consumă băuturi alcoolice. Bărbaţii din România şi 
femeile din Ucraina beau cel mai mult 
băuturi pe zi. 
 
„Politicile pentru controlul alcoolului şi programele din 
domeniul sănătăţii este necesar să fie revizuite la nivel mondial 
şi, de asemenea, este necesar să fie luate în considerare 
recomandările privind abstinenţa de la consumul de băuturi 
alcoolice”, a declarat Emmanuela Gakidou, de la Institutul 
pentru evaluarea sănătăţii din cadrul Universităţii Washington.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

medicinmedicinmedicinmedicină 
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atistică pentru a estima riscurile consumului zilnic al unei 
cantităţi situată între zero şi cincisprezece băuturi standard. 

Circa una din trei persoane de pe planetă – sau 2,4 miliarde – 
este consumatoare de alcool, au notat oamenii de ştiinţă ale 

concluzii au fost publicate în jurnalul medical The Lancet. 
Anual, 2,2% dintre femei şi 6,8% dintre bărbaţi îşi pierd viaţa în 
urma unor probleme de sănătate asociate consumului de alcool, 

se cancerul, tuberculoza şi bolile de 
at. Alte efecte nocive al consumului de alcool sunt 

La nivel mondial, consumul de alcool ocupa în anul 2016 locul 
al şaptelea în topul factorilor de risc pentru deces prematur, se 
menţionează în studiu. Însă, consumul de băuturi alcoolice este 
cel mai important factor de risc la grupa de vârstă 15-49 de ani, 
cu 3,8 dintre decesele în rândul femeilor şi 12,2% dintre 
decesele în rândul bărbaţilor. În cazul persoanelor cu vârsta 
peste 50 de ani, cazurile de cancer reprezintă principala cauză 
de deces asociată consumului de alcool – cu 27,1% dintre 
decese în rândul femeilor şi 18,9% în cel al bărbaţilor. 

Creşterea cu 0,5% a riscului de a dezvolta una dintre cele 23 de 
afecţiuni asociate alcoolului înseamnă că 918 persoane din 

are au consumat o băutură alcoolică pe zi vor dezvolta 
o problemă de sănătate în comparaţie cu 914 persoane care nu 
au băut alcool. În cazul celor care consumă două băuturi pe zi 
riscul de a dezvolta o afecţiune asociată alcoolului este mai 

tru persoanele care consumă cinci băuturi 

Orice protecţie oferită faţă de bolile de inimă, de accident 
a dovedit a fi „insignifiantă din 

”, au concluzionat cercetătorii. 

Tiparele de consum al băuturilor alcoolice variază considerabil 
la nivel mondial, se precizează în studiu. Danemarca s-a dovedit 
a avea cea mai mare proporţie de consumatori de alcool – 
95,3% dintre femei şi 97,3% dintre bărbaţi. În Pakistan şi 
Bangladesh această proporţie este cea mai scăzută – doar 0,8% 
dintre bărbaţii pakistanezi şi 0,3% dintre femeile din 
Bangladesh consumă băuturi alcoolice. Bărbaţii din România şi 
femeile din Ucraina beau cel mai mult – 8,2 şi respectiv 4,2 

Politicile pentru controlul alcoolului şi programele din 
domeniul sănătăţii este necesar să fie revizuite la nivel mondial 
şi, de asemenea, este necesar să fie luate în considerare 
recomandările privind abstinenţa de la consumul de băuturi 

declarat Emmanuela Gakidou, de la Institutul 
pentru evaluarea sănătăţii din cadrul Universităţii Washington.  
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Ultimele studii despre ADN – Noi păstrăm 
memoria tuturor strămoşilor de la facerea 

lumii! 

          Învăţînd să gîndească creativ şi incluzîndu
de percepţie, omul capătă posibilitatea de a obţine o 
cantitate enormă de informaţie din lumea înconjurătoare, 
însă în afară de aceasta, el mai are posibilitatea de a căpăta 
cunoştinţe, ce nu pot fi găsite nicăieri.  

n acest sens, strămoşii noştri ne-au arătat calea spre aceste 
cunoştinţe: Mergi încolo –nu ştiu unde şi adă ceva nu ştiu 
ce… 

Iniţial, omul nu înţelege unde trebuie să meargă şi el călătoreşte 
prin lume, sau studiază diferite învăţături ale altor popoare. El 
află multe, dar în cele din urmă înţelege că aceasta este o 
înţelepciune străină. Asta durează pînă cînd el nu ajunge pe o 
„insulă nepopulată”, adică se refugiază. Aflîndu
conştientizează că mişcarea în orice direcţie este o direcţie 
greşită şi că trebuie să privească în interiorul său. Iar cînd el 
priveşte în interior, ajunge în depozitul Memoriei de familie. 
Acolo el descoperă înţelepciune şi cunoştinţe, despre care nici 
nu a bănuit. Aceste cunoştinţe el le percepe ca o voce interioară. 
Memoria de familie a omului conţine experienţa întregului 
neam, în care se păstrează cunoştinţele tuturor generaţiilor 
anterioare. 

Produsele utile pentru îmbunătăţirea memoriei

Recent, savanţii au descoperit că molecula ADN constă nu doar 
din gene, ce răspund pentru sinteza unor proteine şi altor gene 
ce determină forma feţei, urechilor, culoarea ochilor etc., dar şi 
în mare parte din texte codificate. Aceste texte ocupă 95
din tot conţinutul cromozomului! Şi doar 1-5 procente se ocupă 
de genele, care sintetizează proteine. 

Potrivit savanţilor, ADN este un text la fel ca şi textul unei cărţi. 
Dar el poate fi citit nu doar literă cu literă şi rînd cu rînd, dar şi 
de la orice literă, pentru că acolo nu este spaţiu între cuvinte. 

Î 
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Noi păstrăm 
memoria tuturor strămoşilor de la facerea 

incluzîndu-şi canalele 
de percepţie, omul capătă posibilitatea de a obţine o 
cantitate enormă de informaţie din lumea înconjurătoare, 
însă în afară de aceasta, el mai are posibilitatea de a căpăta 

au arătat calea spre aceste 
nu ştiu unde şi adă ceva nu ştiu 

Iniţial, omul nu înţelege unde trebuie să meargă şi el călătoreşte 
prin lume, sau studiază diferite învăţături ale altor popoare. El 

dar în cele din urmă înţelege că aceasta este o 
înţelepciune străină. Asta durează pînă cînd el nu ajunge pe o 
„insulă nepopulată”, adică se refugiază. Aflîndu-s în linişte, el 
conştientizează că mişcarea în orice direcţie este o direcţie 

buie să privească în interiorul său. Iar cînd el 
priveşte în interior, ajunge în depozitul Memoriei de familie. 
Acolo el descoperă înţelepciune şi cunoştinţe, despre care nici 
nu a bănuit. Aceste cunoştinţe el le percepe ca o voce interioară. 

milie a omului conţine experienţa întregului 
neam, în care se păstrează cunoştinţele tuturor generaţiilor 

 
Produsele utile pentru îmbunătăţirea memoriei 

nt, savanţii au descoperit că molecula ADN constă nu doar 
din gene, ce răspund pentru sinteza unor proteine şi altor gene 
ce determină forma feţei, urechilor, culoarea ochilor etc., dar şi 
în mare parte din texte codificate. Aceste texte ocupă 95-99% 

5 procente se ocupă 

Potrivit savanţilor, ADN este un text la fel ca şi textul unei cărţi. 
Dar el poate fi citit nu doar literă cu literă şi rînd cu rînd, dar şi 

, pentru că acolo nu este spaţiu între cuvinte. 

Citind acest text, de la fiecare literă, se obţin noi şi noi texte. 
Textul poate fi citit şi invers, dacă rîndul e plat. Iar dacă lanţul 
de texte este în spaţiu tridimensional, ca un cub, atunci textul 
poate fi cititi în orice direcţie. 

Activitatea comună a lingviştilor şi matematicienilor de la 
Universitatea de Stat din Moscova a arătat că structura vorbirii, 
a textului literar şi structura ADN sînt aproape din punct de 
vedere matematic, adică acestea într-
nişte limbi, necunoscute, deocamdată. Celulele vorbesc între ele 
ca şi noi între noi: aparatul genetic are o mulţime de limbaje.
Este încă o capacitate a aparatului genetic, care se realizează, în 
special, cu ajutorul unu tip de cîmp biologic 
laser, capabile nu doar să ilumineze, dar şi să genereze sunete. 
Astfel, aparatul genetic îşi manifestă potenţialul prin 
intermediul memoriei topografice. În funcţie de culoarea ce 
iluminează holograma – ele sînt o mulţime, pentr
singură hologramă pot fi scrise o mulţime de holograme 
obţinem o imagine sau alta. 

 

ADN-ul poate supraviețui 6,8 milioane ani după moarte

Totodată, aceasta poate fi citită cu ajutorul aceleaşi culori cu 
care a fost scrisă. Iar cromozomii noştri generează un spectru 
larg de culor, de la ultraviolet pînă la infraroşu, de aceea pot citi 
o mulţime de holograme. În rezultat, apare o imagine iluminată 
şi acustică a unui nou organism, iar în progresie 
generaţiile viitoare. Sursa: aum.news 

Mantrele pot reprograma ADN
medicina este în pragul unei revoluţii

         Mantrele pot reprograma ADN
în pragul unei revoluţii 

Tesla spunea că realitatea trebuie percepută în termeni de 
frecvenţă şi vibraţie. Se pare că avea dreptate, iar ultimele studii 
şi cercetări asupra ADN-ului dovedesc aceasta. Medicina este în 
pragul unei revoluţii pe baza ultimelor descoperiri. ADN
uman poate fi reprogramat prin cuvinte, prin sunete, prin mantre 
sau incantaţii. 

Anumite frecvente au influenţa directă asupra ADN
şi îl pot chiar reprograma. Astfel se pot explica multe fenomene 
care până acum intrau în sfera misticismului, a “magicul
paranormalului sau a SF-ului. Ultimele studii arata că poveştile 

geneticgeneticgeneticgenetică 
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Citind acest text, de la fiecare literă, se obţin noi şi noi texte. 
Textul poate fi citit şi invers, dacă rîndul e plat. Iar dacă lanţul 
de texte este în spaţiu tridimensional, ca un cub, atunci textul 

Activitatea comună a lingviştilor şi matematicienilor de la 
Universitatea de Stat din Moscova a arătat că structura vorbirii, 
a textului literar şi structura ADN sînt aproape din punct de 

-adevăr sînt nişte texte în 
nişte limbi, necunoscute, deocamdată. Celulele vorbesc între ele 
ca şi noi între noi: aparatul genetic are o mulţime de limbaje. 
Este încă o capacitate a aparatului genetic, care se realizează, în 

mp biologic – cîmpurile de 
laser, capabile nu doar să ilumineze, dar şi să genereze sunete. 
Astfel, aparatul genetic îşi manifestă potenţialul prin 
intermediul memoriei topografice. În funcţie de culoarea ce 

ele sînt o mulţime, pentru că într-o 
singură hologramă pot fi scrise o mulţime de holograme – 

 

țui 6,8 milioane ani după moarte 

, aceasta poate fi citită cu ajutorul aceleaşi culori cu 
care a fost scrisă. Iar cromozomii noştri generează un spectru 
larg de culor, de la ultraviolet pînă la infraroşu, de aceea pot citi 
o mulţime de holograme. În rezultat, apare o imagine iluminată 

acustică a unui nou organism, iar în progresie – toate 

antrele pot reprograma ADN-ul uman, 
medicina este în pragul unei revoluţii 

Mantrele pot reprograma ADN-ul uman, medicina este 

sla spunea că realitatea trebuie percepută în termeni de 
frecvenţă şi vibraţie. Se pare că avea dreptate, iar ultimele studii 

ului dovedesc aceasta. Medicina este în 
pragul unei revoluţii pe baza ultimelor descoperiri. ADN-ul 

oate fi reprogramat prin cuvinte, prin sunete, prin mantre 

a directă asupra ADN-ului uman 
şi îl pot chiar reprograma. Astfel se pot explica multe fenomene 
care până acum intrau în sfera misticismului, a “magicului”, a 

ului. Ultimele studii arata că poveştile 
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cu care am crescut, în care magia se petrecea generată de un 
cuvânt, precum abracadabra, au o sămânţă cât se poate de reală 
şi concretă de adevăr. 

ADN-ul nostru funcţionează ca o bază de date, iar limbajul sau 
de programare seamănă perfect cu însuşi limbajul uman. 
Cercetătorii ruşi au demonstrat că lanţurile alcaline de ADN 
funcţionează după aceleaşi reguli precum cele lingvistice, de 
semantică şi gramatica. Concluzia oamenilor de ştii
limbajul uman reflectă şi copiază matricea limbajului de 
programare ADN. 

Dat fiind că orice limbaj uman are la bază acelaşi tipar precum 
ADN-ul intrinsec, s-a dovedit că limbajul poate influenţa direct 
ADN-ul, având aceeaşi structură şi reguli comune. Frecvenţele 
pe care emit limbajul şi ADN-ul uman sunt similare, iar ADN
ul poate fi reprogramat, ca un cod matriceal, prin frecvente 
exterioare, chiar şi prin unde radio adecvate, de la distanţă.

În timp ce oamenii de ştiinţă vestici s-au ocupat şi
de studiul ADN-ului aşa-zis activ, cel care formează lanţurile de 
proteine, adică 10% din totalul ADN-ului nostru, ruşii au 
analizat restul de 90% de ADN. Acesta este considerat “inactiv” 
şi chiar inutil de către americani şi vestici. Desco
pot schimba principiile medicinei, aşa cum le ştim noi astăzi. 
Concluziile lor transforma în ştiinţa palpabilă tot ceea ce până 
ieri era considerat utopic, magic sau chiar ocult. 

Aşa cum Masaru Emoto a dovedit că apa reacţionează la 
cuvinte, iar omul este alcătuit într-o mare proporţie, de până la 
70% din apă, la fel oamenii de ştiinţă ruşi au dovedit că 
reacţionează şi ADN-ul. Mantrele, repetiţiile, incantaţiile, 
anumite frecvente ale sunetelor rostite în anumite cuvinte, cât şi 
tiparul repetării lor, au puterea de a declanşa un răspuns ADN.  
Funcţionează ca o telecomandă, ca un diapazon, la care 
frecvenţele informaţiei genetice se aliniază. 

Forma este determinată de vibraţie şi nu invers, confirma tânăra 
ştiinţa numită cimatica. Dr. Hâns Jerry, unul dintre promotorii şi 
pionierii acestor noi studii şi orientări ştiinţifice, a fost foarte 
impresionat de rezultatele repetiţiei mantrei Om Aum, din 
vechea sanscrită. În hinduism şi în buddhism, aceasta mantră 
este considerată sunetul creaţiei. 
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cu care am crescut, în care magia se petrecea generată de un 
cuvânt, precum abracadabra, au o sămânţă cât se poate de reală 

de date, iar limbajul sau 
de programare seamănă perfect cu însuşi limbajul uman. 
Cercetătorii ruşi au demonstrat că lanţurile alcaline de ADN 
funcţionează după aceleaşi reguli precum cele lingvistice, de 
semantică şi gramatica. Concluzia oamenilor de ştiinţă este că 
limbajul uman reflectă şi copiază matricea limbajului de 

Dat fiind că orice limbaj uman are la bază acelaşi tipar precum 
a dovedit că limbajul poate influenţa direct 

comune. Frecvenţele 
ul uman sunt similare, iar ADN-

ul poate fi reprogramat, ca un cod matriceal, prin frecvente 
exterioare, chiar şi prin unde radio adecvate, de la distanţă. 

au ocupat şi sunt absorbiţi 
zis activ, cel care formează lanţurile de 

ului nostru, ruşii au 
analizat restul de 90% de ADN. Acesta este considerat “inactiv” 
şi chiar inutil de către americani şi vestici. Descoperirile ruşilor 
pot schimba principiile medicinei, aşa cum le ştim noi astăzi. 
Concluziile lor transforma în ştiinţa palpabilă tot ceea ce până 

 

Aşa cum Masaru Emoto a dovedit că apa reacţionează la 
o mare proporţie, de până la 

70% din apă, la fel oamenii de ştiinţă ruşi au dovedit că 
ul. Mantrele, repetiţiile, incantaţiile, 

anumite frecvente ale sunetelor rostite în anumite cuvinte, cât şi 
petării lor, au puterea de a declanşa un răspuns ADN.  

Funcţionează ca o telecomandă, ca un diapazon, la care 

Forma este determinată de vibraţie şi nu invers, confirma tânăra 
erry, unul dintre promotorii şi 

pionierii acestor noi studii şi orientări ştiinţifice, a fost foarte 
impresionat de rezultatele repetiţiei mantrei Om Aum, din 
vechea sanscrită. În hinduism şi în buddhism, aceasta mantră 

 
 

Remedii pentru bila leneșă. Ce o pune într
o armonioasă func

 

         Dischinezia biliară sau, cum i se spune în termeni 
populari, „bila leneşă“, reprezintă o tulburare funcţională a 
vezicii biliare.  

tunci când alimentaţia este prea boga
vezica biliară este nevoită să elibereze o cantitate mai 
mare de lichid în tubul digestiv, pentru a favoriza 

digestia. Acest fapt poate provoca blocarea bilei şi astfel 
digestia va fi îngreunată. 

Simptomele sunt reprezentate de durere în par
coaste, balonare, greaţă, vărsături şi gust amar, fiind necesară 
excluderea grăsimilor, a prăjelilor din alimentaţie. Din fericire, 
pe lângă tratamentul medicamentos, natura îţi pune la dispoziţie 
cele mai bune remedii pentru a compensa def
a vezicii biliare! 

Rostopasca  

Pentru a calma durerile cauzate de contracţiile vezicii biliare, 
prepară un macerat de rostopască. Pune o linguriţă de frunze 
uscate la 250 de mililitri de apă pură de izvor 
timp de 6-8 ore. Nu se adaugă îndulcitor. Din ceaiul rezultat, 
bea treptat în decursul unei zile.  

Poţi prepara, de asemenea, un amestec de tincturi format din 
tinctură de rostopască, şovârf şi anghinare. Pune câte o jumătate 
de lingură din fiecare tinctură în 500 ml 
amestec, înainte de masă. Atenţie, acest remediu pe bază de 
tincturi este necesar să fie consumat în 48 de ore de la 
preparare! 

Pelinul  

Ceaiul de pelin sub formă de macerat la rece stimulează secreţia 
de bilă şi acţionează ca un antiinflamator şi ca un dezinfectant al 
tubului digestiv. Prepară un macerat dintr
la două ceşti de apă pură de izvor sau apă plată, lăsate la 
macerat 6-8 ore. Bea un sfert de ceaşcă de ceai astfel ob
30 de minute înainte de masă. 

Anghinarea  

Un alt remediu pentru bila leneşă este maceratul la rece de 
anghinare. Se prepară dintr-o lingură de frunze de anghinare la 
500 ml de apă pură de izvor sau apă plată, care se lasă la 
macerat 6-8 ore. Se strecoară amestecul şi se consumă ceaiu
parcursul unei zile. 

A

geneticgeneticgeneticgenetică 
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șă. Ce o pune într-
o armonioasă funcționare 

Dischinezia biliară sau, cum i se spune în termeni 
populari, „bila leneşă“, reprezintă o tulburare funcţională a 

tunci când alimentaţia este prea bogată în grăsimi, 
vezica biliară este nevoită să elibereze o cantitate mai 
mare de lichid în tubul digestiv, pentru a favoriza 

digestia. Acest fapt poate provoca blocarea bilei şi astfel 

Simptomele sunt reprezentate de durere în partea dreaptă sub 
coaste, balonare, greaţă, vărsături şi gust amar, fiind necesară 
excluderea grăsimilor, a prăjelilor din alimentaţie. Din fericire, 
pe lângă tratamentul medicamentos, natura îţi pune la dispoziţie 
cele mai bune remedii pentru a compensa deficienţa funcţională 

Pentru a calma durerile cauzate de contracţiile vezicii biliare, 
prepară un macerat de rostopască. Pune o linguriţă de frunze 
uscate la 250 de mililitri de apă pură de izvor și lasă la macerat 

ore. Nu se adaugă îndulcitor. Din ceaiul rezultat, 

Poţi prepara, de asemenea, un amestec de tincturi format din 
tinctură de rostopască, şovârf şi anghinare. Pune câte o jumătate 
de lingură din fiecare tinctură în 500 ml de apă. Bea 250 ml din 
amestec, înainte de masă. Atenţie, acest remediu pe bază de 
tincturi este necesar să fie consumat în 48 de ore de la 

Ceaiul de pelin sub formă de macerat la rece stimulează secreţia 
iinflamator şi ca un dezinfectant al 

tubului digestiv. Prepară un macerat dintr-o linguriţă de plantă 
la două ceşti de apă pură de izvor sau apă plată, lăsate la 

8 ore. Bea un sfert de ceaşcă de ceai astfel obținut cu 

Un alt remediu pentru bila leneşă este maceratul la rece de 
o lingură de frunze de anghinare la 

500 ml de apă pură de izvor sau apă plată, care se lasă la 
8 ore. Se strecoară amestecul şi se consumă ceaiul pe 
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Bea o cană dimineaţa, pe stomacul gol, şi stai culcat pe partea 
dreaptă 30 de minute. Restul de ceai se consumă în două 
reprize, cu 30 de minute înainte de masa de prânz şi cu 30 de 
minute înainte de cină. După 20 de zile de terapie, fă o pauză de 
o lună, apoi o poţi relua. 

Gălbenelele  

Maceratul de gălbenele stimulează funcţiile ficatului, dar şi pe 
cele ale sistemului digestiv. Prepară un ceai sub formă de 
macerat la rece din două linguriţe de flori uscate de gălbenele la 
două ceşti de apă pură de izvor sau apă plată. Se strecoară după 
6-8 ore și se bea ceaiul obținut pe parcursul unei zile.

Păpădia  

Efect de atenuare a disconfortului produs de bila lene
tinctura din rădăcină de păpădie, pe care o poţi prepara acasă. 
Mărunţeşte 20 g de rădăcină uscată, pune-o într
toarnă peste ea 100 ml de alcool de 70°. Închide borcanul 
ermetic, agită-l două minute de trei ori pe zi, pe toată perioada 
de macerare, care este de 10 zile. La sfârşit, strecoară tinctura şi 
las-o la decantat şase zile. După acest timp, separă partea 
limpede şi păstreaz-o în recipiente de sticlă, închise la culoare, 
într-un loc ferit de lumină. Bea de trei ori pe zi, câte 30 de 
picături de tinctură diluate în 100 ml de apă.  

 

Legumele sunt mai bune decât 
medicamentele în tratarea rinichilor

 
 

 
       Rinichii sunt organe vitale, care elimină reziduurile şi 
toxinele din organism, stimulează producţia de celule roşii 
din sânge şi reglează tensiunea. 
 

nsă un studiu recent, realizat timp de cinci ani, arată că cel 
mai bun tratament pe care îl poţi face pentru rinichii tăi este 
să consumi trei sau patru porţii de legume şi fructe zilnic. Nu 

numai că acestea te pot ajuta să-ţi redobândești sănătatea, dar 
poţi face şi ceva economii, eliminând cheltuielile medicale şi 
costurile medicamentelor. 
 
Alimentele atent selectate îmbunătăţesc funcția rinichilor
 
Poate vă întrebaţi cum funcţionează. Conform studiului de la 
Universitatea din Texas, totul începe cu modificarea 
alimentaţiei. 
 
Anumite alimente pot influenţa presiunea arterială mai mult 
decât altele şi, în acelaşi timp, pot îmbunătăţi anumite aspecte 
ale sănătăţii, contribuind la valori mai sănătoase ale presiunii 
sistolice, de exemplu. Studiul de cinci ani a arătat că o 
modificare adecvată a alimentaţiei a redus presiunea sistolică a 

Î 
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Bea o cană dimineaţa, pe stomacul gol, şi stai culcat pe partea 
dreaptă 30 de minute. Restul de ceai se consumă în două 
reprize, cu 30 de minute înainte de masa de prânz şi cu 30 de 

ie, fă o pauză de 

Maceratul de gălbenele stimulează funcţiile ficatului, dar şi pe 
cele ale sistemului digestiv. Prepară un ceai sub formă de 
macerat la rece din două linguriţe de flori uscate de gălbenele la 

şti de apă pură de izvor sau apă plată. Se strecoară după 
și se bea ceaiul obținut pe parcursul unei zile. 

Efect de atenuare a disconfortului produs de bila leneșă are şi 
tinctura din rădăcină de păpădie, pe care o poţi prepara acasă. 

o într-un borcan şi 
toarnă peste ea 100 ml de alcool de 70°. Închide borcanul 

l două minute de trei ori pe zi, pe toată perioada 
de macerare, care este de 10 zile. La sfârşit, strecoară tinctura şi 

la decantat şase zile. După acest timp, separă partea 
o în recipiente de sticlă, închise la culoare, 

un loc ferit de lumină. Bea de trei ori pe zi, câte 30 de 

decât 
medicamentele în tratarea rinichilor 

Lona Sandon 

Rinichii sunt organe vitale, care elimină reziduurile şi 
toxinele din organism, stimulează producţia de celule roşii 

e cinci ani, arată că cel 
mai bun tratament pe care îl poţi face pentru rinichii tăi este 
să consumi trei sau patru porţii de legume şi fructe zilnic. Nu 

ști sănătatea, dar 
cheltuielile medicale şi 

ția rinichilor  

Poate vă întrebaţi cum funcţionează. Conform studiului de la 
Universitatea din Texas, totul începe cu modificarea 

nte pot influenţa presiunea arterială mai mult 
decât altele şi, în acelaşi timp, pot îmbunătăţi anumite aspecte 
ale sănătăţii, contribuind la valori mai sănătoase ale presiunii 
sistolice, de exemplu. Studiul de cinci ani a arătat că o 

alimentaţiei a redus presiunea sistolică a 

sângelui bolnavilor de rinichi mai mult decât în cazul celor care 
au optat pentru medicamente. 
Studiul a ţinut sub observaţie un număr mic de pacien
probleme de rinichi, astfel încât cercetătorii să poată co
tratamentele medicamentoase standard cu intervenţia 
nutriţională. 
 
S-a comparat un grup care a primit medicamente cu un alt grup 
care a urmat o anumită dietă. Scopul a fost dublu 
ce grup obţine cel mai bun rezultat şi, totodată, de a v
utilizarea alimentelor aduce o diferenţă şi în costuri.
 
Este uşor de ghicit care a fost rezultatul. Mâncarea sănătoasă a 
câştigat. Participanţii la studiu au manifestat îmbunătăţiri ale 
stării de sănătate în primul an, iar medicamentele au fost 
progresiv cu fiecare an. 

 
Dr. Nimrit Goraya, autorul studiului şi directorul programului 
de nefrologie la Institutul de Sănătate Baylor Scott & White 
Healthcare din Temple, Texas, a spus că pentru persoanele care 
sufereau de boli renale, sau pentru cei care au vrut să prevină 
dezvoltarea acestor boli – alegerea unei alimenta
loc să se mulţumească doar cu medicamente, a fost de o 
importanţă majoră. Alte studii arată că medicamentele pentru 
tensiune pot mări şi riscul de deces. 
 
Legumele şi sportul – rezultate uimitoare cu privire la 
tensiunea arterială  
 
O analiză a 28 de studii, făcută la Universitatea din Sao Paulo, 
Brazilia, care a implicat peste 1.000 de pacienţi pe dializă, a 
oferit statistici foarte promiţătoare. Cercetătorii au 
cei care au făcut în mod curent exerciţii aerobice şi de rezistenţă 
(cu greutăţi) au prezentat scăderi semnificative ale valorilor 
tensiunii arteriale.  
 
Lona Sandon, directorul programului de nutriţie clinică de la 
Şcoala de Profesii Sanitare din UT Southwestern, Dallas, a 
menţionat că cele trei sau patru porţii de legume şi fructe, în 
funcţie de tipul acestora, au făcut diferenţa:
„Este uimitor ce pot face fructele şi legumele, împreună cu 
puţin sport. Medicamentele pentru tensiune sunt înso
multe efecte secundare, care pot da stări de moleşeală sau alte 
probleme. 
Efectele secundare ale fructelor şi legumelor şi ale sportului 
sunt o sănătate mai bună. Când oamenii consumă alimente 
sănătoase, îşi pot ameliora starea de sănătate. Mai ale
consumă în dozele recomandate, aşa cum s
studiului.” 
 

MedicinMedicinMedicinMedicină    naturistnaturistnaturistnaturistă    
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sângelui bolnavilor de rinichi mai mult decât în cazul celor care 

Studiul a ţinut sub observaţie un număr mic de pacienți cu 
probleme de rinichi, astfel încât cercetătorii să poată compara 
tratamentele medicamentoase standard cu intervenţia 

a comparat un grup care a primit medicamente cu un alt grup 
care a urmat o anumită dietă. Scopul a fost dublu – de a observa 
ce grup obţine cel mai bun rezultat şi, totodată, de a vedea dacă 
utilizarea alimentelor aduce o diferenţă şi în costuri. 

Este uşor de ghicit care a fost rezultatul. Mâncarea sănătoasă a 
câştigat. Participanţii la studiu au manifestat îmbunătăţiri ale 
stării de sănătate în primul an, iar medicamentele au fost reduse 

 

Dr. Nimrit Goraya, autorul studiului şi directorul programului 
de nefrologie la Institutul de Sănătate Baylor Scott & White 
Healthcare din Temple, Texas, a spus că pentru persoanele care 

u cei care au vrut să prevină 
alegerea unei alimentații adecvate în 

loc să se mulţumească doar cu medicamente, a fost de o 
importanţă majoră. Alte studii arată că medicamentele pentru 

rezultate uimitoare cu privire la 

O analiză a 28 de studii, făcută la Universitatea din Sao Paulo, 
Brazilia, care a implicat peste 1.000 de pacienţi pe dializă, a 
oferit statistici foarte promiţătoare. Cercetătorii au descoperit că 
cei care au făcut în mod curent exerciţii aerobice şi de rezistenţă 
(cu greutăţi) au prezentat scăderi semnificative ale valorilor 

Lona Sandon, directorul programului de nutriţie clinică de la 
e din UT Southwestern, Dallas, a 

menţionat că cele trei sau patru porţii de legume şi fructe, în 
funcţie de tipul acestora, au făcut diferenţa: 
Este uimitor ce pot face fructele şi legumele, împreună cu 
puţin sport. Medicamentele pentru tensiune sunt însoţite de 
multe efecte secundare, care pot da stări de moleşeală sau alte 

Efectele secundare ale fructelor şi legumelor şi ale sportului 
sunt o sănătate mai bună. Când oamenii consumă alimente 
sănătoase, îşi pot ameliora starea de sănătate. Mai ales când le 
consumă în dozele recomandate, aşa cum s-a petrecut în cadrul 
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Hipertensiunea: a doua cauză importantă a insuficienţei 
renale  
 
Mulți oameni nu realizează că rinichii şi sistemul circulator 
acţionează împreună pentru a preveni hipertensiunea. 
Deteriorarea rinichilor din cauza hipertensiunii are loc în trei 
moduri: 
- În primul rând, hipertensiunea poate afecta arterele. Vasele de 
sânge şi arterele dense din rinichi înseamnă şi o circulaţie 
mărită de sânge, însă, din cauza bolii, sângele nu poate ajunge 
la ţesuturile rinichilor în cantitate suficientă. 
- Sângele nu se filtrează corespunzător prin rinichii afectaţi. 
Nefronii minusculi, care curăţă sângele, sunt alimentaţi prin 
capilare şi mai mici, subţiri cât un fir de păr, însă, când rinichii 
sunt bolnavi, aceştia nu-şi primesc oxigenul şi nutrienţii 
necesari. Hormonii, acizii, sărurile şi alte lichide din trup rămân 
destabilizate. 
- Tensiunea este şi ea destabilizată şi nu poate determina 
producerea hormonul important care contribuie la autoreglarea 
acesteia, ceea ce duce la un efect de spirala descendentă: tot mai 
multe arteriole se blochează şi încetează a mai funcţiona, 
ducând la insuficiență renală. 
 
Deşi pare un scenariu sumbru, este important să nu uităm că 
toate aceste procese au loc în timp, de-a lungul anilor – şi că pot 
fi prevenite. 
 
În Occident, fiecare a treia persoană de 65 de ani suferă de o 
boală cronică de rinichi. Majoritatea nu ajung în faze avansate 
pentru că mor în primul rând de insuficienţă renală terminală, 
chiar dacă sunt în faza a 4-a a bolii cronice renale, arată un 
studiu efectuat în 2014, publicat în revista Practica clinică. 
 
Un studiu italian a arătat că un consum de doar 7 grame de 
proteine pe zi a dus la o scădere a insuficienţei renale. Poate 
chiar mai important, s-au adus argumente care arată că o dietă 
ce conţine mai puţine proteine este preferabilă uneia cu proteine 
în exces. Este, deci, posibil să fie nevoie de o restricționare a 
proteinelor. Cantitatea recomandată de proteine este de 
aproximativ 1 gram de proteină la fiecare kg de masă corporală 
slabă.  
 
DaVita, un site educativ despre sănătatea rinichilor, 
menţionează: 
„Cercetătorii descoperă tot mai multe asocieri între inflamaţia 
cauzatoare de boli cronice şi «super-alimentele» care pot 
preveni sau proteja împotriva oxidării nedorite a acizilor graşi, 
o situaţie care apare când oxigenul din trup reacţionează cu 
grăsimile din sânge şi din celule. 
Oxidarea este un proces normal pentru producţia de energie şi 
multe reacţii chimice în organism, însă oxidarea în exces a 
grăsimilor şi a colesterolului creează molecule numite radicali 
liberi, care pot afecta proteinele, membranele celulare şi 
genele.” 
 
Pe lângă bolile renale, alte boli asociate de studii cu efectul 
radicalilor liberi sunt cancerul, maladia Alzheimer, boala 
cardiacă şi alte afecţiuni recurente şi degenerative. Însă 
alimentele care conţin antioxidanţi pot ajuta la neutralizarea şi 
la protecţia trupului de efectul radicalilor liberi. 

 
Alimentele care conţin fosfor favorizează formarea de pietre la 
rinichi. Alimentele bogate în potasiu, ca legumele şi seminţele, 
sunt opţiuni bune atunci când sunt consumate cu moderaţie. Din 
păcate, prea multe alimente procesate înseamnă şi un aport 
insuficient de potasiu. 
 
Principalele 15 fructe, legume şi alte alimente care conţin 
antioxidanţi puternici pentru un echilibru bun între sodiu, 
potasiu şi fosfor sunt: 
- ardeii graşi roşii; 
- varza, conopida şi varza kale; 
- sparanghelul, fasolea păstăi şi ţelina; 
- ceapa şi usturoiul; 
- ciupercile; 
- merele, perele, piersicile şi cireşele; 
- pepenele; 
- afinele, căpşunile, zmeura şi merișoarele; 
- cartofii dulci; 
- ceaiul verde; 
- nucile si semințele; 
- strugurii roşii şi roz; 
- uleiul de cocos şi de măsline. 
 
Aşa cum există alimente sănătoase şi curate care ajută la 
vindecarea şi menţinerea unor rinichi sănătoşi, există şi 
alimente şi băuturi care este necesar să fie evitate, mai ales când 
suferi de boli de rinichi. 
 
Consumul de băuturi carbogazoase sau orice tip de băutură cu 
fructoză sau aspartam este necesar să fie întrerupt de îndată! 
Aceste substanţe sintetice pot deteriora chiar şi o stare bună de 
sănătate. Apa este cea mai bună băutură pentru trup şi vei fi 
uimit de cât de sănătos şi bine te vei simţi şi vei arăta atunci 
când vei renunța la băuturile artificiale. 
 
„Un stil de viaţă sănătos şi alimentele potrivite vor ţine rinichii 
în formă maximă zeci de ani. Alimentele au dovedit în mod 
repetat că pot duce la răsturnări de situaţie favorabile – 
încetinind sau chiar stopând deteriorarea organelor vitale. 
O alimentaţie bogată în superalimente elimină radicalii liberi 
produşi în urma oxidării şi reduc inflamația. Studiu după studiu 
arată că ceea ce mănânci influenţează felul în care arăţi, cum 
te simţi şi cât de sănătos eşti pe interior.” – Daily Superfood 
Love 
 
O metodă simplă prin care îţi poţi monitoriza nevoia de apă din 
trup este culoarea urinei. Cu cât este mai închisă la culoare, cu 
atât mai multă apă este necesar să bei. 
 
Ce duce la slăbirea rinichilor?  
 
Bolile renale duc la dezvoltarea altor boli şi afecţiuni grave, 
cum ar fi diabetul, hipertensiunea şi boala cardiacă. Mulţi dintre 
cei care suferă de obezitate, de o boală autoimună sau de infecţii 
urinare pot dezvolta şi o boală a rinichilor pe parcursul vieţii. 
 
Ori de câte ori trupul este supus unei presiuni majore, rinichii au 
şi ei de suferit. Semne ale problemelor renale includ urinarea 
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frecventă, probleme la urinare, durere, arsură sau o senzaţie 
constantă de sete. 
 
Există două tipuri de afecţiuni renale: acute şi cronice.
 
- Afecţiunea renală acută apare în cazul unei scăderi bruşte a 
fluxului sanguin, ceea ce duce la insuficienţă renală. De fapt, cei 
doi termeni sunt sinonimi. Deshidratarea severă, un accident, o 
intervenţie chirurgicală şi chiar o doză cumulată de 
medicamente precum acetaminofen, ibuprofen sau naproxen ar 
putea să declanşeze boala. 
 
Inflamaţia cronică, ce apare mai ales în cazul diabeticilor, al 
infecţiilor (sepsisul), al blocajelor sau a reacțiilor alergice, poate 
şi ea cauza insuficienţă renală. Aproximativ jumătate dintre 
bolnavii cu afecţiuni renale acute se pot reface fără leziuni 
permanente; restul este posibil să aibă nevoie de un transplant 
de rinichi sau de dializă, adică de filtrarea sângelui printr
aparat special. 
 
Simptomele includ dureri, stări de slăbiciune, ameţeală, 
pierderea poftei de mâncare, greaţă şi vomă, sete extremă şi 
reducerea urinării. Interesant este că insuficienţa renală acută 
poate să apară când oamenii sunt spitalizaţi pentru un alt motiv 
de sănătate. 
 
- Afecţiunea renală cronică apare în timp, agravată de
de tensiune şi diabet. Persoanele care au folosit medicamente 
perioade lungi de timp sunt principalii candidaţi, ca şi cei care 
abuzează de droguri şi alcool. O arteră renală blocată poate 
afecta în mod iremediabil rinichii. Vârsta, anumite anomali
genetice sau boli precum cancerul sunt factori favorizan
 
Afectările cronice pot avea şi ele simptome ca şi în cazul 
afecţiunii acute, până la punctul în care rinichii nu mai 
funcţionează. În acest punct nivelul de fosfaţi este foarte ridicat 
în sânge, iar cel de fier foarte scăzut. Recomandările medicilor 
vor include o dietă bogată în legume, eliminarea zahărului, 
consumul mărit de apă şi sport, sfaturi care nu ajută numai 
rinichii, ci şi starea de sănătate în general. 
 

Caisele se număra printre fru
numeroase beneficii pentru sănătate

 

       Caisele au capacitatea de a trata indigestia
durerile de urechi, febră, afecţiunile cutanate
anemia.  

le contribuie la îmbunătăţirea sănătăţii inimii
tratarea muşchilor tensionaţi. De asemenea, este 
benefică pentru îngrijirea pielii, au capacitatea de a 

reduce nivelul de colesterol, previne deteriorarea vederii
ajuta la pierderea în greutate, tratează
respiratorii, creşte rezistenta osoasă şi menţine
electrolitic în organism. Mulţi experţi susţin că aceasta este 
originară din India, fiind cultivată în urmă cu 3000 de ani

E
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Există două tipuri de afecţiuni renale: acute şi cronice. 

în cazul unei scăderi bruşte a 
fluxului sanguin, ceea ce duce la insuficienţă renală. De fapt, cei 
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intervenţie chirurgicală şi chiar o doză cumulată de 
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Inflamaţia cronică, ce apare mai ales în cazul diabeticilor, al 
țiilor alergice, poate 

şi ea cauza insuficienţă renală. Aproximativ jumătate dintre 
afecţiuni renale acute se pot reface fără leziuni 

permanente; restul este posibil să aibă nevoie de un transplant 
de rinichi sau de dializă, adică de filtrarea sângelui printr-un 

Simptomele includ dureri, stări de slăbiciune, ameţeală, 
rderea poftei de mâncare, greaţă şi vomă, sete extremă şi 

reducerea urinării. Interesant este că insuficienţa renală acută 
poate să apară când oamenii sunt spitalizaţi pentru un alt motiv 

apare în timp, agravată de regulă 
de tensiune şi diabet. Persoanele care au folosit medicamente 
perioade lungi de timp sunt principalii candidaţi, ca şi cei care 
abuzează de droguri şi alcool. O arteră renală blocată poate 

Vârsta, anumite anomalii 
genetice sau boli precum cancerul sunt factori favorizanți.  

Afectările cronice pot avea şi ele simptome ca şi în cazul 
afecţiunii acute, până la punctul în care rinichii nu mai 
funcţionează. În acest punct nivelul de fosfaţi este foarte ridicat 

Recomandările medicilor 
vor include o dietă bogată în legume, eliminarea zahărului, 
consumul mărit de apă şi sport, sfaturi care nu ajută numai 

Caisele se număra printre fructele cu 
numeroase beneficii pentru sănătate 

indigestia, constipaţia, 
afecţiunile cutanate, cancerul şi 

sănătăţii inimii şi 
. De asemenea, este 
, au capacitatea de a 
deteriorarea vederii, 

, tratează afecţiunile 
şi menţine echilibrul 

Mulţi experţi susţin că aceasta este 
originară din India, fiind cultivată în urmă cu 3000 de ani. 

Beneficiile sale impresionante se datorează conţinutului de 
vitamine A, C, E, K şi niacina în cantităţi semnificative, precum 
şi minerale: potasiu, cupru, calciu, mangan, magneziu şi fosfor. 
Sunt o sursă bună de fibre dietetice, la fel ca majoritatea 
fructelor. 

 

Acestea sunt în mod obişnuit recomandate pacienţilor care 
suferă de constipaţie. Fibrele stimulează 
digestive care ajută la absorbţia nutrienţilor
alimentelor pentru o prelucrare mai uşoară. Acestea activează 
mişcarea peristaltică a tractului digestiv

Caisele au cantităţi semnificative de minerale necesare 
osoase. Prin urmare, consumul de caise poate asigura creşterea 
şi dezvoltarea sănătoasă a oaselor
diferitelor condiţii legate de vârstă, inclusiv 
Caisele sunt capabile să protejeze inima
afecţiuni, inclusiv ateroscleroza, 
accidente vasculare cerebrale. O cantitate mare de vitamina C, 
precum şi potasiu şi fibre dietetice, contribuie la bună
cardiovasculară. Vitamina C protejează inima de 
liberi, potasiul scade tensiunea arterială
de sânge şi a arterelor, în timp ce fibrele dietetice distrug 
colesterolul excesiv de pe pereţii vaselor de sânge, eliminând 
astfel tensiunea asupra inimii. 

Nivelul lichidului în organism sunt dependente în principal de 
două minerale, potasiu şi sodiu. Cantităţile mari de potasiu din 
caise au fost legate de menţinerea echilibrului fluidelor în 
organism şi asigurarea faptului că energia este distribuită corect 
organelor şi muşchilor. Prin menţinerea unui echilibru sănătos 
de electroliţi, energia va fi sporită. 

Uleiul de caise este bun pentru durerile de urechi
exact este încă studiat. Potrivit oamenilor de ştiinţă, materialele 
antioxidante în uleiul esenţial de caise sunt responsabile de 
amelorarea acestui tip de dureri. 

Sucul de caise este adesea administrat pacienţilor care suferă de 
febră deoarece furnizează organismului vitamine, minerale, 
calorii şi apa necesare, în timp ce detoxifica diferse organe
Substanţa antiinflamatoare liniştitoare poate afecta nivelul de
temperatură generală a organismului în caz de boală. Poate 
reduce inflamaţia în mai multe părţi ale corpului, în special 
pentru persoanele care suferă de 
Uleiul de caise este bun pentru îngrijirea pielii
absorbit repede de piele şi nu o lasa uleioasă după aplicare. De 
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Acestea sunt în mod obişnuit recomandate pacienţilor care 
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pentru o prelucrare mai uşoară. Acestea activează 

tractului digestiv. 
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asemenea, ajuta la tratarea unui număr de boli ale pielii, inclusiv 
eczeme, mâncărime şi o serie de alte afecţiuni iritante
Datorită prezenţei fierului şi cuprului, caisele ajută la formarea 
hemoglobinei. Această proprietate ajuta la tratarea 
Anemia este, în esenţă, deficienţa de fier şi poate duce la 
slăbiciune, oboseala, probleme digestive 
metabolică generală.  

Acest fruct se crede că ajută în tratamentul cancerului
carotenoizii şi ceilalţi compuşi antioxidanţi pe care îi conţine, 
nu este deloc surprinzător faptul că acestea reprezintă o 
ameninţare pentru radicalii liberi, apărând organismul de 
cancer, boli de inimă, boala Alzheimer şi pielea îmbătrânită
Are anumite calităţi expectorante şi stimulante
uleiurilor sale esenţiale. Caisa are o proprietate antiastmatică
ajuta la tratarea bolii şi a simptomelor asociate. Poate ajuta la 
ameliorarea presiunii şi stresului asupra 
şi sistemului respirator, prevenind astfel atacu
înainte de a începe. 

 

Tătăneasa vindecă toate oasele bolnave, 
rupte sau rănite 

 

       Tătăneasa (Symphytum officinale) este una dintre cele 
mai apreciate plante medicinale, cu o popularitate crescută 
în Evul Mediu. Botaniștii o consideră un leac miraculos 
pentru oase și mușchi, iar oamenii de știință confirmă acest 
aspect. 

Cercetătorii germani susțin că eficacitatea și siguranța 
preparatelor pe bază de tătăneasă sunt demonstrate de 
numeroase studii clinice controlate. Ele s-au dovedit utile
îndeosebi în tratamentele externe: dureri, inflama
musculare și articulare, artrită degenerativă, mialgie acută la 
spate, luxații, contuzii, entorse cauzate de accidentări sau 
leziuni sportive.  

Planta poate fi folosită cu succes și în cazul copiilor mici, de 3
4 ani. 

Principalii compuși cu efecte farmacodinamice sunt acidul 
rozmarinic și alantoina.  
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 şi disfuncţie 
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țin că eficacitatea și siguranța 
preparatelor pe bază de tătăneasă sunt demonstrate de 

au dovedit utile 
îndeosebi în tratamentele externe: dureri, inflamații, umflături 

și articulare, artrită degenerativă, mialgie acută la 
ții, contuzii, entorse cauzate de accidentări sau 

copiilor mici, de 3-

și cu efecte farmacodinamice sunt acidul 

Comisia Germană E a aprobat utilizarea rădăcinii de tătăneasă 
pentru uz extern, în vânătăi, luxații și scrântiri, datorită efectelor 
sale antiinflamatoare, antimitotice și stimulatoare de formare a 
calusului. 

O monografie realizată de European Scientific Cooperative on 
Phytotherapy menționează și alte indicații terapeutice susținute 
științific pentru rădăcina de tătăneasă, precum:
- osteoartrită; 
- epicondilită; 
- tendovaginită; 
- periartrită; 
- leziuni ale articulațiilor genunchiului;
- gonartroză non-activă; 
- înțepături de insecte; 
- mastită; 
- fracturi; 
- inflamații ale pielii; 
- abcese multiple ale glandelor sudoripare;
- furuncule; 
- ulcere decubitale; 
- ulcerații varicoase cronice. 

Un studiu clinic dublu-orb realizat pe 120 de pacien
de spate inferioare și superioare acute a arătat că o cremă pe 
bază de extract lichid de tătăneasă a redus semnificativ (cu 
33%) intensitatea durerii la numai o oră de la aplica

Oamenii de știință au demonstrat, de asemenea, că acțiunea 
antiinflamatoare a preparatelor dermatologice cu extract de 
tătăneasă este egală sau chiar superioară decât a cremei 
Diclofenac la pacienții cu forme diferite de re
musculoscheletal (epicondilită și tendovaginită).

Iarba mare (Inula helenium) este 
apreciată în medicină naturistă pentru 

proprietăţile sale

      Iarba mare (iluna helenium) se găseşte pe întreg 
teritoriul Marii Britanii, Europa centrală şi sudi
temperate din Asia de Vest  şi regiunile estice şi centrale ale 
Americii de Nord. 
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cţiunile sale sunt expectorante, sedative, antifungice, 
antiparazitare, relaxante, tonice, anti
antihelmintice, diaforetice şi 

Această plantă medicinală este bogată în vitamine, minerale şi 
alţi nutrienţi. Conţine calciu, magneziu, iod, sodiu şi vitaminele 
A, C, E, B12, B5, beta-caroten, seleniu şi niacina. În plus, s
evidenţiat substanţe de natură terpenica, fitoncide 
(substanţe  antibiotice sintetizate de plante), fridelina, 
damaradeniol, stigmasterol şi altele. 

Există o legendă care spune că această plantă a luat naştere din 
lacrimile Elenei din Troia. Grecii şi romanii antici au considerat 
această plantă un leac pentru o gamă foarte largă de afecţiuni, 
inclusiv tulburări digestive, menstruale şi sciatică
au fost utilizate pentru a pregăti picături de tuse şi pastile pentru 
astm. Această plantă are o lungă istorie în medicină veterinară 
că remediu eficient pentru bolile de piele ale ovinelor şi cailor.
A fost mult timp apreciată că planta tonică pentru 
respirator. A fost utilizată în mod tradiţional că remediu pentru 
bronşita cronică şi astmul bronşic. Aceasta calmează 
învelişurile tubulare bronhice şi acţionează ca 
Iluna helenium poate fi utilizată pentru orice stare respiratorie 
care produce o secreţie mucoasă abundenţă 
specific în tusea iritantă a bronşitei, în special la copii.
Ccercetarile chineze au demonstrat o acţiune uşoară 
antibacteriana a plantei, precum şi un efect stimulator asupra
sistemului nervos, digestiei şi cortexului suprarenal

În Evul Mediu, se administra vin de iarbă mare, numit pe atunci 
Potio Sancti Pauli („poţiunea Sfântului Pavel”), considerat un 
remediu universal pentru orice boli ale capului
sau stomacului, precum şi ca mijloc de protecţie contra 
Cărţile vechi despre ierburi lauda rădăcină de iarbă mare pentru 
calităţile de tonifiere a ţesutului conjunctiv, în cazurile de 
hernie inghinală, dar şi pentru cele de reducere a mucusului 
abundent din bronhii ori de pe tubul digestiv.
Odată cu reactualizarea terapiilor medievale, practicate în 
mănăstiri, această plantă se bucura de tot mai mult interes. 
Chiar dacă în prezent utilizarea ei se limitează în special la 
tratarea bronşitei, a gutei şi a bolilor vezicii urinare
de iarbă mare şi-a păstrat, totuşi, locul în ginecologia modernă.
De asemenea, că antihelmintic îşi poate găsi utilitatea în tratarea 
unor infestaţii cu viermi intestinali (oxiuri, ascarizi). Iarbă
mare este utilă în afecţiunile hepato-biliare
dischinezia biliară. 

La Naţional Cancer Institute din SUA, planta a fost studiată 
amănunţit şi i s-au confirmat proprietăţile antitumorale
aceea, femeile cu cazuri de cancer mamar în familie ar trebui 
să-şi administreze profilactic rădăcină de iarbă mare, cel mai 
târziu de la intrarea în menopauza. 

Atenţie! Consumarea rădăcinii şi a florilor acestei plante 
trebuie evitată în timpul sarcinii. Sursă: http://www.onlyfoods.net/inula
helenium-elecampane.html 
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cancer mamar în familie ar trebui 
şi administreze profilactic rădăcină de iarbă mare, cel mai 

rădăcinii şi a florilor acestei plante 
http://www.onlyfoods.net/inula-

 

Coada-şoricelului este folosit de secole 
pentru calităţile sale miraculoase asupra 

sănătăţii

 
       Codiţa-soricelului (Achillea millefolium) es
strâns legată de muşeţel şi a fost folosită din timpuri 
străvechi de oamenii din întreaga lume.

n mod tradiţional a fost folosită pentru a 
(în special în tractul digestiv), pentru 
piele şi a sângerărilor minore

ameliorarea anxietăţii sau a insomniei

În secolul XVII-lea, această plantă era foarte populară. În acel 
moment, frunzele sale se pregăteau şi se consumau în salate. 
Astăzi, este o plantă culinară şi medicinală, din păcate, 
insuficient utilizată. Rădăcina acesteia a fost folosită pentru 
tratarea naturală a plăgilor timp de secole. Achileina, prezenta 
în această plantă, este cunoscută pentru capacitatea de a oprii 
sângerarea. În formă de pulbere, poate fi aplicată pe rană 
pentru a opri nu numai sângerarea ci şi pentru a 
durerea. În plus, este un antiseptic natural, astfel încât poate 
preveni infectarea rănilor. Acesta este motivul pentru care 
multe unguente de vindecare includ codita
ingredient cheie. Ceaiul sau pulberea 
utilizată în tratamentul terapeutic al 
tulburărilor digestive şi sanguine, spasme musculare
răceli, gripă, tuse convulsivă şi astm bronşic
numi câteva. Este de asemenea un detoxifiant puternic
ajută la îmbunătăţirea sănătăţii sistemului imunitar

 

Rădăcina acestei plante conţine un ingredient hipnotic, care are 
efect similar cu cel al canabisului. Ceaiul este cel mai bine 
absorbit înainte de culcare pentru a ind
somn mai profund şi liniştit. 

Ceaiul de codita-soricelului poate fi folosit ca 
eficient, în special pentru cei care suferă de 
stomacului. Acţionează ca un anti-spasmodic
muşchilor din stomac şi intestine. De asemenea ajuta sistemul 
digestiv să absoarbă mai multe substanţe nutritive din alimente 

Î
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şoricelului este folosit de secole 
pentru calităţile sale miraculoase asupra 

sănătăţii 

soricelului (Achillea millefolium) este o plantă 
strâns legată de muşeţel şi a fost folosită din timpuri 
străvechi de oamenii din întreaga lume.  

n mod tradiţional a fost folosită pentru a reduce inflamaţia 
(în special în tractul digestiv), pentru tratarea rănilor de 

minore, şi că sedativ pentru 
insomniei.  

lea, această plantă era foarte populară. În acel 
moment, frunzele sale se pregăteau şi se consumau în salate. 
Astăzi, este o plantă culinară şi medicinală, din păcate, 

Rădăcina acesteia a fost folosită pentru 
timp de secole. Achileina, prezenta 

în această plantă, este cunoscută pentru capacitatea de a oprii 
. În formă de pulbere, poate fi aplicată pe rană 

u a opri nu numai sângerarea ci şi pentru a diminua 
natural, astfel încât poate 

. Acesta este motivul pentru care 
multe unguente de vindecare includ codita-soricelului ca 

sau pulberea de codita-soricelului este 
în tratamentul terapeutic al inflamaţiei, anxietăţii, 

spasme musculare, răni, 
astm bronşic, doar pentru a 

detoxifiant puternic care 
sistemului imunitar. 

 

Rădăcina acestei plante conţine un ingredient hipnotic, care are 
efect similar cu cel al canabisului. Ceaiul este cel mai bine 
absorbit înainte de culcare pentru a induce relaxarea şi un 

soricelului poate fi folosit ca ajutor digestiv 
eficient, în special pentru cei care suferă de crampe la nivelul 

spasmodic prin relaxarea 
. De asemenea ajuta sistemul 

digestiv să absoarbă mai multe substanţe nutritive din alimente 
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şi se spune că îmbunătăţeşte calitatea apetitului
Acest ceai are o capacitate unică de a asista la 
sângelui şi la tratarea plăgilor, deoarece înglobează cu 
uşurinţă vasele de sânge. Proprietăţile sale antibacteriene
util în tratarea rănilor minore. Tensiunea arterială
poate fi reglementata în mod natural. 

Un alt beneficiu pentru sănătate este detoxifierea
de curăţare a sângelui. Acţionează ca un diuretic
transpiraţia şi urinarea, eliminând reţinerea de apă
Pentru cei care suferă de dureri cronice datorate 
reumatoide, ceaiul de codita-soricelului poate ameliora aceste 
simptome. Calităţile sale naturale anti-spasmodice
cu capacitatea sa de a îmbunătăţi circulaţia
uşurarea durerii artritei.  

Acest ceai sau pulbere sublinguală nu este recomandat să se 
zilnic. Acesta deoarece are proprietăţi puternice de curăţare ş
trebuie să se limiteze o perioadă de o săptămână între utilizări.

Sursa: https://draxe.com/yarrow/, http://healthonabudget.com/the-soothing
of-yarrow-tea/ 

 

 

Ghimbirul este mai eficient de 10.000 
ori împotriva cancerului decât citostaticele

 
 

Sânziana BUSUIOC

            Un nou studiu ştiinţific a arătat că ghimbirul 
(Zingiber officinalis) conține un compus înțepă
de până la 10.000 de ori mai eficient decât chimioterapia 
convențională în distrugerea celulelor stem 
canceroase aflate la baza tumorilor maligne. 

tudiul publicat în PLoS susţine că o componentă 
înțepătoare aflată în ghimbir, cunoscută sub 
shogaol, este superioară chimioterapiei convenţionale în 

distrugerea cauzei de bază a cancerului de sân, 
celulele stem canceroase. 

Celulele stem canceroase se află la originea unei game largi de 
tipuri de cancer, nu doar a cancerului de sân, şi sunt denumite 
uneori "celule mamă", deoarece sunt responsabile pentru 
producerea tuturor diferitelor tipuri de celule "fiice" care 
alcătuiesc colonia tumorală. Deşi celulele stem canceroase 
reprezintă numai între 0.2 și 1% din celulele unei tum

S 
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calitatea apetitului.  
Acest ceai are o capacitate unică de a asista la coagularea 

eoarece înglobează cu 
antibacteriene îl fac 

Tensiunea arterială ridicată 

detoxifierea şi abilitatea 
diuretic, încurajând 
reţinerea de apă.  

Pentru cei care suferă de dureri cronice datorate artritei 
soricelului poate ameliora aceste 

spasmodice, împreună 
îmbunătăţi circulaţia, pot ajuta la 

este recomandat să se ia 
are proprietăţi puternice de curăţare şi 

trebuie să se limiteze o perioadă de o săptămână între utilizări. 

soothing-health-benefits-

Ghimbirul este mai eficient de 10.000 de 
t citostaticele 

Sânziana BUSUIOC 

Un nou studiu ştiinţific a arătat că ghimbirul 
ține un compus înțepător care este 

până la 10.000 de ori mai eficient decât chimioterapia 
țională în distrugerea celulelor stem 

tudiul publicat în PLoS susţine că o componentă 
țepătoare aflată în ghimbir, cunoscută sub numele de 6-

este superioară chimioterapiei convenţionale în 
distrugerea cauzei de bază a cancerului de sân, și anume 

 

Celulele stem canceroase se află la originea unei game largi de 
de sân, şi sunt denumite 

uneori "celule mamă", deoarece sunt responsabile pentru 
producerea tuturor diferitelor tipuri de celule "fiice" care 
alcătuiesc colonia tumorală. Deşi celulele stem canceroase 

și 1% din celulele unei tumori, ele au 

abilitatea de a se autoregenera, sunt capabile de diferen
continuă, sunt rezistente la agenți chimioterapici convenționali 
și sunt tumorigene, adică se pot diviza pentru a crea noi colonii 
tumorale. Tocmai de aceea, celulele stem canceroas
fie distruse pentru a trata cu adevărat cancerul.

Noul studiu intitulat "6-Shogaol inhibă celulele cancerului de 
sân și sferoizii asemănători celulelor stem, prin modularea 
căii de semnalizare Notch şi inducerea mor
autofagie" a identificat acțiunea puternică împotriva celulelor 
stem canceroase a 6-shogaolului, un constituent în
ghimbir prezent atunci când rădăcina este fie uscată, fie folosită 
în prepararea hranei. De asemenea, studiul a eviden
efectele de distrugere a celulelor canceroase au apărut la 
concentrații care nu sunt toxice pentru celulele non
– o diferență crucială faţă de tratamentele convenţionale pentru 
cancer, care nu prezintă acest tip de citotoxicitate selectivă 
prin urmare, pot face foarte mult rău pacien

Autorii studiului, Anasuya Ray, Smreti Vasudevan, Suparna 
Sengupta, afirmă: "Celulele stem canceroase reprezintă un 
obstacol serios în calea terapiei cancerului, deoarece acestea 
pot fi responsabile pentru un prognostic 
recidiva tumorală. Pentru ca scenariul să fie complet, foarte 
puțini compuși chimioterapici promit eliminarea acestor celule 
canceroase. Mai mulți cercetători au arătat că celulele stem 
canceroase sunt rezistente la paclitaxel, doxorubic
fluorouracil și medicamentele cu platină. Celulele stem 
canceroase sunt astfel o populație celulară din tumori aproape 
de neatins de către chimioterapie. Prin urmare, orice compus 
care se arată promițător în distrugerea celulele stem 
canceroase este un pas foarte important spre tratamentul 
cancerului şi ar trebui sa fie continuate cercetările în direcţia 
aceasta." 

Cercetătorii au identificat o varietate de moduri prin care
shogaol acționează împotriva cancerului de sân
- reduce expresia markerilor de suprafaţă CD44 / CD24 ai 
celulelor stem canceroase în sferoizii de cancer de sân (culturi 
tridimensionale de celule folosite ca model experimental pentru 
celulele stem canceroase); 
- afectează în mod semnificativ ciclul celular, ducând la 
moartea celulelor canceroase; 
- produce moartea programată a celulelor în primul rând prin 
inducerea autofagiei și ca un inductor secundar al apoptozei;
- inhibă formațiunile sferoidale de cancer de sân prin alterarea 
căii de semnalizare Notch prin inhibarea 
- prezintă citotoxicitate (proprietatea de a omorî celule) 
împotriva monostratului (model experimental unidimensional 
de cancer) și celulelor din sferoide (model tridimensional de 
cancer). 

Comparând acțiunea chimioterapică a compusului 6
asupra sferoidelor și cea a agentului chimioterapic convențional 
taxol, cercetătorii au observat o diferen
taxolul a prezentat în mod clar citotoxicitate în modelul 
experimental unidimensional (plat) monostrat, nu a avut practic 
niciun efect asupra modelului sferoid, care este mult mai 
apropiat de ceea ce se petrece în realitate, reflectând 
tridimensionalitatea tumorilor și subpopulațiile acestora de 
celule stem. Uimitor, acest fapt a rămas valabil chiar 
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abilitatea de a se autoregenera, sunt capabile de diferențiere 
ți chimioterapici convenționali 

și sunt tumorigene, adică se pot diviza pentru a crea noi colonii 
tumorale. Tocmai de aceea, celulele stem canceroase trebuie să 
fie distruse pentru a trata cu adevărat cancerul. 

Shogaol inhibă celulele cancerului de 
și sferoizii asemănători celulelor stem, prin modularea 

căii de semnalizare Notch şi inducerea morții celulare prin 
țiunea puternică împotriva celulelor 

shogaolului, un constituent înțepător din 
ghimbir prezent atunci când rădăcina este fie uscată, fie folosită 
în prepararea hranei. De asemenea, studiul a evidențiat că 

strugere a celulelor canceroase au apărut la 
ții care nu sunt toxice pentru celulele non-canceroase 
ță crucială faţă de tratamentele convenţionale pentru 

cancer, care nu prezintă acest tip de citotoxicitate selectivă și, 
t face foarte mult rău pacienților. 

Autorii studiului, Anasuya Ray, Smreti Vasudevan, Suparna 
"Celulele stem canceroase reprezintă un 

obstacol serios în calea terapiei cancerului, deoarece acestea 
pot fi responsabile pentru un prognostic rezervat şi pentru 
recidiva tumorală. Pentru ca scenariul să fie complet, foarte 
țini compuși chimioterapici promit eliminarea acestor celule 

ți cercetători au arătat că celulele stem 
canceroase sunt rezistente la paclitaxel, doxorubicină, 5-

și medicamentele cu platină. Celulele stem 
ție celulară din tumori aproape 

de neatins de către chimioterapie. Prin urmare, orice compus 
țător în distrugerea celulele stem 

un pas foarte important spre tratamentul 
cancerului şi ar trebui sa fie continuate cercetările în direcţia 

Cercetătorii au identificat o varietate de moduri prin care 6-
ționează împotriva cancerului de sân: 

de suprafaţă CD44 / CD24 ai 
celulelor stem canceroase în sferoizii de cancer de sân (culturi 
tridimensionale de celule folosite ca model experimental pentru 

afectează în mod semnificativ ciclul celular, ducând la 

produce moartea programată a celulelor în primul rând prin 
și ca un inductor secundar al apoptozei; 

țiunile sferoidale de cancer de sân prin alterarea 
căii de semnalizare Notch prin inhibarea γ-secretazei; 
prezintă citotoxicitate (proprietatea de a omorî celule) 

împotriva monostratului (model experimental unidimensional 
și celulelor din sferoide (model tridimensional de 

țiunea chimioterapică a compusului 6-shogaol 
și cea a agentului chimioterapic convențional 

taxol, cercetătorii au observat o diferență uluitoare. În timp ce 
taxolul a prezentat în mod clar citotoxicitate în modelul 
experimental unidimensional (plat) monostrat, nu a avut practic 

ect asupra modelului sferoid, care este mult mai 
apropiat de ceea ce se petrece în realitate, reflectând 

și subpopulațiile acestora de 
celule stem. Uimitor, acest fapt a rămas valabil chiar și atunci 
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când concentrația de taxol a fost crescută cu patru ordine de 
mărime. 

"În contrast cu 6-shogaol, taxol, chiar dacă a fost foarte activ 
împotriva monostraturilor de celule, nu a arătat nicio activitate 
împotriva sferoidelor, nici la concentrații de 10.000 de ori mai 
mari comparativ cu 6-shogaol." 

În concluziile formulate la finalul studiului, autorii au punctat 
distincția importantă dintre agenții anticanceroși naturali și cei 
convenționali, care au fost introduși în ultima jumătate a 
secolului trecut, și anume: "Compușii prezenți 
sunt opțiuni binevenite pentru tratamentul diferitelor afecțiuni, 
datorită acceptabilității lor de către trupul uman, ce a fost 
testată în timp." 

Acest nou studiu se alătură multor altor cercetări ce au arătat că 
modalitatea de a acționa împotriva celulelor stem canceroase 
prin intermediul unor substanțe prezente în mod natural în 
alimentație de mii de ani este mult superioară chimioterapiei și 
iradierii, ambele având de fapt ca efect creșterea populației de 
celule stem canceroase în raport cu cele nontumorigene.
Sursa: http://yogaesoteric.net/content.aspx?lang=RO&item=8917

LEUȘTEANUL – întărește inima, scade 
tensiunea, tonifică creierul

         Leușteanul este una din cele mai aromate plante, cu 
puteri vindecătoare cunoscute încă din antichitate.

omanii îl cultivau atât ca aliment, cât și pentru leacuri 
medicinale. Românii obișnuiau să numească leușteanul 
“o plantă pentru tot felul de slăbiciuni”. 

În ce afecțiuni este recomandat leușteanul 

Leușteanul are proprietăți diuretice, digestive, hipotensive, 
antitusive, calmante, tonicardiace, stimulente a sistemului 
nervos, anti-reumatismală, fortifiantă, cicatrizantă 
a ciclului menstrual. 

• UZ INTERN 

• Tuse, tuse convulsivă 
• Indigestie, gaze intestinale 

R 
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l a fost crescută cu patru ordine de 

shogaol, taxol, chiar dacă a fost foarte activ 
împotriva monostraturilor de celule, nu a arătat nicio activitate 

ții de 10.000 de ori mai 

În concluziile formulate la finalul studiului, autorii au punctat 
ția importantă dintre agenții anticanceroși naturali și cei 
ționali, care au fost introduși în ultima jumătate a 

șii prezenți în alimentație 
țiuni binevenite pentru tratamentul diferitelor afecțiuni, 

ții lor de către trupul uman, ce a fost 

Acest nou studiu se alătură multor altor cercetări ce au arătat că 
potriva celulelor stem canceroase 
țe prezente în mod natural în 

ție de mii de ani este mult superioară chimioterapiei și 
șterea populației de 

cu cele nontumorigene. 
http://yogaesoteric.net/content.aspx?lang=RO&item=8917 

ște inima, scade 
tensiunea, tonifică creierul 

 

e una din cele mai aromate plante, cu 
puteri vindecătoare cunoscute încă din antichitate.  

și pentru leacuri 
șnuiau să numească leușteanul 

șteanul are proprietăți diuretice, digestive, hipotensive, 
antitusive, calmante, tonicardiace, stimulente a sistemului 

reumatismală, fortifiantă, cicatrizantă și de reglare 

• Boli de stomac 
• Colici intestinale 
• Diureză scăzută 
• Afecțiuni ale tubului digestiv 
• Hipertensiune arterială 
• Insuficiență cardiacă 
• Afecțiuni cardiace cronice 
• Tulburări menstruale 
• Astenie nervoasă 
• Isterie 

• UZ EXTERN 

• Debilitate psihomotorie la copii 
• Reumatism 
• Ulcerații tegumentare 

Preparate terapeutice din leuștean 

Frunzele de leuștean sunt folosite în mod special pentru 
aromatizarea mâncărurilor. Se pot folosi atât frunzele verzi,
și frunzele uscate (tocate mărunt sau sfărâmate între degete). 
Leușteanul verde, crud, se poate folosi la salate, apetitive sau 
sandvșuri. 

Infuzie de leuștean uscat 

Se pun 2 lingurițe de frunze uscate și mărunțite de leuștean la 
infuzat în 250 ml de apă clocotită 15 minute. Se beau câte 2 
căni pe zi, pentru: 

— Tuse convulsivă 
– Boli de stomac 
– Indigestie 
– Hipertensiune 
– Creșterea diurezei (mărirea cantității de urină)

Infuzie de leuștean crud 

Se pune ½ linguriță de frunze verzi tocate mărunt la infu
o cană de apă clocotită, timp de 15 minute. Se beau câte 2 căni 
pe zi, pentru: 

— Colici 
– Gaze intestinale 
– Tuse 
– Tulburări menstruale 
– Stări de oboseală majoră cardiacă 

Decoct de leuștean 

Se pune 1 lingură de pulbere de rădăcină de leu
prin râșnița de cafea) la fiert 15 minute cu 1 cană de apă. Se 
beau 1-3 căni pe zi, pentru: 

MedicinMedicinMedicinMedicină    naturistnaturistnaturistnaturistă    

Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019 

ștean sunt folosite în mod special pentru 
aromatizarea mâncărurilor. Se pot folosi atât frunzele verzi, cât 
și frunzele uscate (tocate mărunt sau sfărâmate între degete). 

șteanul verde, crud, se poate folosi la salate, apetitive sau 

țe de frunze uscate și mărunțite de leuștean la 
pă clocotită 15 minute. Se beau câte 2 

șterea diurezei (mărirea cantității de urină) 

ță de frunze verzi tocate mărunt la infuzat într-
o cană de apă clocotită, timp de 15 minute. Se beau câte 2 căni 

Se pune 1 lingură de pulbere de rădăcină de leuștean (măcinată 
șnița de cafea) la fiert 15 minute cu 1 cană de apă. Se 
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— Hipertensiune arterială 
– Tulburări menstruale 
– Tuse uscată (ca expectorant) 

Decoct în oțet 

Se pune 1 linguriță de pulbere de rădăcină de leuștean la fiert 20 
de minute cu 1 cană de oțet de vin. Se fac frecții în caz de 
dureri reumatice, pe locurile afectate. 

Tinctură de leuștean 

Se pun 20 g de frunze sau rădăcini de leuștean la macerat în 100 
ml de alcool de 70 de grade. Se lasă 20 de zile, apoi se 
strecoară. Se iau câte 20 de picături, de 2-3 ori pe zi, diluate cu 
puțină apă, pentru: 

— Afecțiuni digestive 
– Hipertensiune arterială 
– Tuse uscată 
– Ca diuretic 

Pulbere de rădăcină de leuștean 

Se ia câte 1 vârf de cuțit de pulbere de rădăcină de leuștean, de 
3 ori pe zi, înainte de mese, pentru: 

— Boli cardiace 
– Isterie 

Cataplasme cu leuștean 

Frunzele proaspete de leuștean se aplică extern, pe ulcerații 
tegumentare, pentru cicatrizarea rapidă a rănilor. Sursa:  
lataifas.ro 

12 beneficii impresionante ale 
plantelor medicinale 

              Plantele medicinale sunt încărcate cu beneficii 
impresionante pentru sănătate, unele dintre acestea includ 
stimularea sănătăţii psihologice, reducerea riscului de 
cancer, reglarea mişcării peristaltice, combaterea 
inflamaţiei, lupta împotriva bacteriilor şi fungilor şi 
combaterea infecţiilor. 

lantele medicinale erau considerate o comoară în 
medicină veche. Deşi există o mare varietate de plante 
medicinale disponibile, pătrunjelul, salvia, frunzele de 

dafin, mentă, oregano şi rozmarinul sunt cele mai comune şi 
cele mai utilizate.  

Sănătatea psihologică  

Multe studii au dovedit că ierburile consumate regulat 
îmbunătăţesc funcţia cognitivă. Dacă doriţi să vă îmbunătăţiţi 
sănătatea psihologică, încorporaţi rozmarinul în dieta 

dumneavoastră. Această plantă miraculoasă este benefică pentru 
multe probleme de sănătate, dar este ideală pentru creier. Nu 
doar că îmbunătăţeşte memoria, ci luptă şi cu factorii care 
cauzează boli cerebrale severe, de exemplu Alzheimer. 

Reduce riscul de cancer 

Cancerul este într-adevăr o boală cumplită, dar puteţi preveni 
apariţia celulelor canceroase prin incorporarea acestor plante 
uimitoare în dieta de zi cu zi. Pătrunjelul este foarte bogat în 
apigenina. Consumul acestei componente poate reduce riscul 
apariţiei celulelor canceroase şi de tumori. Apigeninul 
contribuie la blocarea formării de noi vase de sânge, ceea ce 
reduce riscul tumorilor. 

Proprietăţi anti-inflamatorii 

Fără îndoială, includerea plantelor în dieta zilnică este cea mai 
sănătoasă modalitate de a menţine un stil de viaţă sănătos. De 
exemplu, o enzimă beta-cariofilina (E-BCP) găsită în oregano 
este cel mai sigur mod de a reduce inflamaţia articulaţiilor. De 
asemenea, opreşte formarea de substanţe care provoacă 
inflamaţii. Este cunoscut faptul că minimizează umflăturile şi 
combate factorii asociaţi cu aceasta. 

Bogate în antioxidanţi 

Consumul alimentelor bogate în antioxidanţi este esenţial 
deoarece tratează diferite probleme de sănătate. Aceşti 
antioxidanţi au potenţialul de a elimina radicalii liberi care 
cauzează boli grave. Puteţi obţine o mulţime de antioxidanţi 
consumând cimbru. 

Sistem imunitar 

Un sistem imunitar puternic este esenţial pentru a ucide 
germenii şi bacteriile responsabile pentru infecţii – cum ar fi 
răceală obişnuită, gripă, complicaţii frecvente ale stomacului 
etc. Puteţi combate aceste probleme consumând anason – o 
sămânţă dulce, aromatica. Este utilizată pe scară largă în 
medicamentele naturiste pentru a suprima tusea, nasul înfundat, 
pierderea poftei de mâncare, stomac deranjat etc. pentru că are 
niveluri ridicate de fenpropanoide, responsabile pentru luptă 
împotriva bacteriilor. 

Sănătate cardiovasculară 

Dacă vă confruntaţi cu afecţiuni cardiovasculare, începeţi să 
consumaţi frunze de busuioc. Frunzele de busuioc conţin 
componente puternice antiinflamatoare şi antioxidante care 
ajută la tratarea diferitelor complicaţii cardiovasculare. Aceste 
frunze ajuta la menţinerea tensiunii arteriale iar uleiul esenţial 
de busuioc poate ajuta la scăderea colesterolului rău, a 
trigliceridelor şi a glicemiei. 

Antibacteriene şi anti-fungice 

Persoanele cu anumite alergii alimentare sunt sfătuite să 
consume mai des oregano, deoarece această plantă are 
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proprietăţi antibacteriene şi anti-fungice. Aceste proprietăţi sunt 
esenţiale deoarece lupta împotriva infecţiilor provocate de 
alimente şi, desigur, alergiilor. 

Tuse şi răceala 

Durerea în gât, tusea, şi toate simptomele răcelii le puteţi trata 
consumând ceaiuri. Un ceai cald este cel mai sigur mod de 
scuti simptomele răcelii comune. Puteţi încerca ceai de cimbru, 
care conţine timol. Are potenţialul de a vă proteja sănătatea de 
organismele dăunătoare. 

Atenuarea durerii 

Multe studii au demonstrat că plantele medicinale sunt capabile 
să amelioreze diverse dureri, inclusiv cele articulare. Aceste 
plante sunt eficiente şi în eliminarea inflamaţiei articulare. Mai 
mult, în medicamentele tradiţionale chinezeşti, mentă, 
curcumina şi salvia sunt utilizate pe scară largă pentru multe 
dureri, inclusiv cele menstruale. 

Depresie şi probleme emoţionale 

Depresia şi alte probleme psihologice nu trebuie niciodată 
ignorate, deoarece sunt asociate cu sănătatea cognitivă. Fiind o 
plantă liniştitoare, salvia poate trata problemele emoţionale şi 
poate lupta împotriva simptomelor de depresie. Inhalarea 
aromei este cunoscută pentru a uşura nivelul de stres.

Piele 

Plantele precum cimbrul, oregano şi mentă sunt încărcate cu 
proprietăţi antibacteriene şi antiseptice care ajută la prevenirea 
acneei. Aceste componente reduc semnele acneei, lăsând pielea 
clară şi radianta. 

Oase puternice 

Este surprinzător, dar ierburile conusmate îmbunătăţesc 
sănătatea oaselor prin reducerea inflamaţiei articulare. În plus, 
cantitatea de calciu din pătrunjel şi busuioc este eficientă pentru 
a menţine dinţii sănătoşi. Sursă: www.naturalfoodseries.com

Polenul de albine conţine aproape toate 
substanţele nutritive solicitate de corpul 

uman să prospere? 

Consiliul Federal German de Sănătate a recunoscut oficial 
polenul că pe un medicament. 
 

olenul de albine este minunat pentru ameliorarea 
alergiilor, având beneficii asemănătoare cu ale mierii. 
Este bogat în vitamine, minerale, proteine, lipide şi acizi 

graşi, enzime, carotenoide şi bioflavonoide – făcându
antibacterian, antifungic şi antiviral care întăreşte capilarele, 
reduce inflamaţia, stimulează sistemul imunitar
nivelul de colesterol. 

P
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Reduce inflamaţia 
Cercetătorii sugerează că polenul poate fi utilizat în 
inflamatorii, degenerative şi boli hepatice
studiu publicat în Farmaceutic Biology, a constatat că polenul 
de albine prezintă activităţi semnificative antiinflamatorii atunci 
când este administrat la şoareci cu necroza hepatică

 
Acţionează ca un antioxidant

Studiile recente au arătat că hidrolizatele 
polenul albinelor sunt benefice pentru pacienţii care suferă de 
diverse boli, cum ar fi cancerul, bolile cardiovasculare, 
diabetul şi hipertensiunea. 

 
Protejează împotriva toxicităţii hepatice

 
Un alt studiu a constatat că polenul de albine 
hepatocitele de stresul oxidativ şi promovează vindecarea 
leziunilor hepatice cauzate de toxicitate.

 
Stimulează sistemul imunitar 

 

Polenul de albine are proprietăţi antimicrobiene şi antivirale. 
Acesta poate fi şi un luptător împotriva alergi
realizat în Japonia a investigat efectul polenului de albine 
asupra celulelor mastocite, care joacă un rol central în diferite 
boli alergice. Cercetătorii au efectuat experimente şi au 
descoperit ca polenul de albine are acţiune antialergic
datorită capacităţii sale de a inhiba activitatea celulelor 
mastocite, care joacă un rol important în fazele timpurii şi 
târzii ale reacţiilor alergice. 

 
Depresia şi neurastenia 

În anii 80 au fost efectuate mai multe experimente cu pacienţi 
suferind de depresie cronică şi de diferite forme de astenie 
psihică, studii care au condus la concluzii încurajatoare. Mai 
mult de 30% dintre cei care au luat polen vreme de trei luni au 
remarcat gradat o creştere a tonusului interior, o tendinţă de a 
se implica în activităţi creative, precum şi o diminuare clară a 
gândurilor şi tendinţelor depresive. 

Supliment dietetic 
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Studiile sugerează că polenul poate fi folosit ca un supliment 
nutritiv. Studiile au demonstrat că şoarecii hrăniţi cu polen au 
prezentat o concentraţie mai mare de vitamina C şi magneziu în 
timusul, muşchii inimii şi cei scheletici. De asemenea, au avut 
un conţinut mai mare de hemoglobină, un număr mai mare de 
celule roşii în sânge după consumul de polen. Polenul de albine 
a prelungit durata de viaţă a animalelor. 

Ameliorează simptomele menopauzei 

Polenul conţine substanţe estrogene şi stimulente ale activităţii 
glandulare la femei, având un efect global de reîntinerire cu 
totul remarcabil. Se administrează sub forma unor cure de 28 
de zile, cu 12 zile de pauză, minimum 4 cure pe an. Acelaşi 
lucru este valabil şi pentru bărbaţi, pentru prevenirea 
andropauzei premature. 

Promovează vindecarea 

Polenul poate fi folosit ca un unguent topical pentru a accelera 
procesul de vindecare, foarte eficient ca remediu 
ameliorarea arsurilor. Polenul conţine kaempferol, care inhiba 
activitatea enzimelor după o arsură şi scade reacţiile 
inflamatorii. 
Acesta ajuta la îmbunătăţirea circulaţiei sângelui în vase. 
Acţiunea antiinflamatorie şi analgezica a flavonoidelor d
polen ajuta la ameliorarea durerii. Acesta ajuta şi la prevenirea 
infecţiilor datorită activităţii sale antimicrobiene, permiţând o 
rană sau arsură să se vindece rapid. 

Atenţie! Dacă observaţi senzaţie de mâncărime, umflături, 
dificultăţi de respiraţie după consumarea suplimentelor de 
polen, întrerupeţi utilizarea până când discutaţi cu medicul 
dumneavoastră. Există îngrijorări cu privire la faptul ca 
polenul poate stimula uterul şi poate ameninţa sarcina, motiv 
pentru care femeile însărcinate ar trebui să evite utilizarea 
polenului sau să îl consume strict sub îndrumarea medicului.
Sursă: https://draxe.com/bee-pollen/ 

Beneficiile MIRACULOASE ale 
lăptişorului de matca 

 

     Beneficiile pentru sănătate ale lăptişorului de matca 
includ capacitatea de a preveni anumite tipuri de cancer, de 
a trata infertilitatea, micşorează nivelul de colesterol, 
protejează ficatul, reduce inflamaţia şi altele. 

upă mai mulţi ani de observaţii, oamenii de ştiinţă au 
ajuns la concluzia că lăptişorul de matca nu are efecte 
dăunătoare nici în cauzl unui dozaj mai mare. Nu are 

efecte secundare care să dăuneze sănătăţii.
D
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tişorului de matca 
includ capacitatea de a preveni anumite tipuri de cancer, de 
a trata infertilitatea, micşorează nivelul de colesterol, 

 

upă mai mulţi ani de observaţii, oamenii de ştiinţă au 
cluzia că lăptişorul de matca nu are efecte 

dăunătoare nici în cauzl unui dozaj mai mare. Nu are 
efecte secundare care să dăuneze sănătăţii. 

Oamenii de ştiinţă Japonezi au vindecat cu ajutorul lăptişorului 
de matca boli severe cum ar fi chiar cancerul.
Lăptişorul de matca are în compoziţie o varietate de substanţe 
nutritive, inclusiv minerale precum calciu, cupru, fier, fosfor, 
siliciu, sulf şi potasiu, precum şi o mulţime de vitamine din 
familia B, biotina, inozitol, folat, acizi nucleici, 17 aminoacizi 
diferiţi, inclusiv cei 8 aminoacizi esenţiali pe care corpul uman 
nu le poate produce şi, prin urmare, trebuie să îi includeţi în 
dietă. 

Reglează presiunea sanguină 

Cercetările au arătat că unele dintre proteinele găsite în 
lăptişorul de matca au un efect benefic asupra tensiunii arteriale. 
Atunci când acest lucru este combinat cu potasiu acţionează ca 
un vasodilatator pentru a reduce stresul asupra vaselor de sânge 
şi a inimii, fiind o bună modalitate de a preveni condiţiile 
cardiace. 

Echilibrează nivelul colesterolului 

Deşi majoritatea oamenilor asociază mâncarea dulce cu 
colesterolul, nu este cazul şi lăptişorului de matcă. De fapt, 
cercetările au arătat că acesta poate determina o scădere notabilă 
a nivelului de colesterol “rău”, ajutându
ateroscleroza şi alte probleme cardiovasculare.

Tratează problemele de infertilitate 

Cercetările au demonstrat că lăptişorul de matca este capabil să 
crească fertilitatea şi motilitatea spermatozoizilor la bărbaţi, 
crescând astfel şansele de concepere. 
acest remediu creşte nivelul hormonului luteinizant în sânge, 
acest hormon ajuta ovulaţia, fiind extrem de util în cazul 
femeilor care se confruntă cu un ciclu menstrual neregular, 
insuficientă ovariană. 

Administrarea lăptişorului de matca crud creşte nivelul 
testosteronului în sânge, acţiune terapeutică utilă batbatilor cu 
probleme de fertilitate sau de potenţa. 

Funcţii metabolice 

Lăptişorul de matca nu este medicament dar este un supliment 
alimentar foarte eficient, poate chiar cel mai eficient. În timpul 
administrării, organismul regenerează şi îmbunătăţeşte funcţiile 
metabolice, curata celulele producând detoxifierea 
organismului. 

Sănătate fizică şi psihică 

Lăptişorul de matca îmbunătăţeşte starea generală a 
organismului, furnizând energie glandei pitulare şi glandei 
suprarenale, ajutând la depăşirea stărilor depresive. Lăptişorul 
de matca creşte bună dispoziţie şi înlătura oboseală fizică şi 
psihică. 

Reumatism 

În cauzl artritei, poliartrita reumatoida, artroza, lăptişorul de 
matca stimulează glandele suprarenale să secrete cortizon cu 
efect antiinflamator, stopează procesele degenerative la nivelul 
articulaţiilor, favorizează refacerea ţesuturilor cartilaginoase din 
articulaţii. 
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Depresie 

Lăptişorul de matca este foarte eficient şi în cazul depresiilor 
neavând niciun efect secundar. Îmbunătăţeşte starea de bine, 
elimina insomnia şi stările depresive, revine apetitul alimentar. 
Lipsa vitaminei B are efecte negative asupra psihicului. Ştim că 
lăptişorul de matca este bogat în vitamina B, vitamina care dă o 
stare de bine fiind numită şi vitamina fericirii. Deci, lăptişorul 
de matca crud este o substanţă antidepresivă prin urmare reduce 
stările depresive, anxioase şi reduce stresul. 

Împiedica îmbătrânirea prematură 

Aşa cum lăptişorul de matca ajuta la extinderea semnificativă a 
duratei de viaţă a reginei, antioxidanţii găsiţi în acesta 
neutralizează radicalii liberi din organismul uman care provoacă 
îmbătrânirea prematură. 

Antioxidanţii pot elimina ridurile, menţine strălucirea săn
a pielii, previne căderea părului şi poate evita degenerarea 
maculară. 

Osteoporoza 

La femeile peste 45 de ani producţia hormonului estrogen 
scade. Lipsa hormonului estrogen provoacă osteoporoza. 
Lăptişorul de matca contribuie la buna funcţionare a o
stimulează producţia de hormon estrogen, lipsa căruia produce 
osteoporoza. 

Anemia 

Cu o administrare corespunzătoare a lăptişorului de matca, 
putem obţine ridicarea nivelului şi îmbunătăţirea calităţii 
globulelor roşii şi prevenirea proceselor anormale de distrugere 
a acestora. Se vor ţine cure de 4 săptămâni, cu 2 
lăptişor. 

 

Ce efect au dușurile alternative pentru 
organism 

         Te-ai gândit vreodată că a te băga la duş este ca şi cum 
ai merge la doctor? Că o banală înviorare de di
stropi când fierbinţi, când reci precum gheaţa, face minuni 
pentru sănătatea ta?  

coţienii se pare că s-au gândit de mult la asta, iar metoda 
lor de tonificare şi tratare prin intermediul duşurilor 
alternative este faimoasă.   

Alternând temperatura jetului de apă, circulaţia sangvină este 
îmbunătăţită, căci apa cu temperatură foarte scăzută obligă 
sângele să se deplaseze rapid către organe, pentru a le încălzi, 
iar cea fierbinte inversează efectul şi trimite sângele către piele.

Cum procedezi  

Începe duşul la o temperatură călduţă, apoi înfierbântă apa cât 
de mult suporţi, până ce simţi că ţi s-a încălzit tot trupul. Stai 
sub apă caldă în jur de trei minute!   Comută bateria de du
exclusiv apă rece pentru 20-30 de secunde, iar primul jet l
să-ţi curgă numai pe spate!  Roteşte din nou robinetul la 

S 
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ient şi în cazul depresiilor 
neavând niciun efect secundar. Îmbunătăţeşte starea de bine, 
elimina insomnia şi stările depresive, revine apetitul alimentar. 
Lipsa vitaminei B are efecte negative asupra psihicului. Ştim că 

itamina B, vitamina care dă o 
stare de bine fiind numită şi vitamina fericirii. Deci, lăptişorul 
de matca crud este o substanţă antidepresivă prin urmare reduce 

rul de matca ajuta la extinderea semnificativă a 
duratei de viaţă a reginei, antioxidanţii găsiţi în acesta 
neutralizează radicalii liberi din organismul uman care provoacă 

Antioxidanţii pot elimina ridurile, menţine strălucirea sănătoasă 
a pielii, previne căderea părului şi poate evita degenerarea 

La femeile peste 45 de ani producţia hormonului estrogen 
scade. Lipsa hormonului estrogen provoacă osteoporoza. 
Lăptişorul de matca contribuie la buna funcţionare a ovarelor, 
stimulează producţia de hormon estrogen, lipsa căruia produce 

Cu o administrare corespunzătoare a lăptişorului de matca, 
putem obţine ridicarea nivelului şi îmbunătăţirea calităţii 

male de distrugere 
a acestora. Se vor ţine cure de 4 săptămâni, cu 2 – 5 grame de 

șurile alternative pentru 

ai gândit vreodată că a te băga la duş este ca şi cum 
ai merge la doctor? Că o banală înviorare de dimineaţă, sub 
stropi când fierbinţi, când reci precum gheaţa, face minuni 

au gândit de mult la asta, iar metoda 
lor de tonificare şi tratare prin intermediul duşurilor 

eratura jetului de apă, circulaţia sangvină este 
îmbunătăţită, căci apa cu temperatură foarte scăzută obligă 
sângele să se deplaseze rapid către organe, pentru a le încălzi, 
iar cea fierbinte inversează efectul şi trimite sângele către piele. 

Începe duşul la o temperatură călduţă, apoi înfierbântă apa cât 
a încălzit tot trupul. Stai 
Comută bateria de duș pe 

30 de secunde, iar primul jet lasă-l 
Roteşte din nou robinetul la 

temperatura fierbinte cu care ai început duşul şi încălzeşte
încă trei minute.  

Repetă de două ori alternanța trei minute apă fierbinte/20
secunde apă rece.  Ieşi din duş şi înveleşte
mare şi călduros.  Pentru începători, un singur ciclu cald
este suficient. Pe măsură ce te obişnuieşti cu ritualul, poţi 
ajunge până la şapte cicluri la un singur du
timpul de care dispui, poți face şi trei astfel

S-a constatat că terapia cu jeturi de apă calde/reci reduce 
dimensiunea tumorilor canceroase, care pot scădea astfel la 
jumătate! În acest scop, bolnavii este indicat să lase să curgă 
apă fierbinte timp de cinci minute, apoi apă rece timp
minute, peste zona afectată de tumoră. Ciclul fierbinte/rece se 
repetă de şapte ori, terminând întotdeauna cu apă rece. 
Atenţie, este vorba despre o terapie complementară, care nu va 
înlocui în niciun caz tratamentul specific indicat de medic!

Nu te spăla precum scoţienii dacă: suferi de astm, diabet, 
probleme cu inima, hipertensiune arterială, colesterol ridicat, 
sindrom Raynaud, cheaguri de sânge, insuficien
flebită, tromboză venoasă profundă, vreo boală autoimună, 
inflamaţii; suporţi cu greu schimbările de temperatură. 
Dacă alternanța cald/rece te ameţeşte şi
opreşte terapia şi odihneşte-te până ce îţi revii!

Efectele mării asupra organismului uman

 
       Persoanele care aleg să îşi petreacă un concediu 
au nenumărate beneficii pentru sănătate. Marea reprezintă 
o adevărată cură de sănătate atât pentru adulţi, cât şi 
pentru vârstnici şi pentru copii. 

Aerosolii, cură de sănătate 

n studiu recent a arătat că marea ajuta la vindecarea 
infecţiilor respiratorii, datorită aerosolilor. Aceştia sunt 
particule care provin din combinarea apei de mare cu 

aerul, fiind apoi inhalaţi pe căile respiratorii în plămâni.

Aerosolii conţin iod, ceea ce îi recomanda pentru buna 
funcţionare a glandei tiroide. Sunt o te
ales pentru cei mici, deoarece ajuta la întărirea sistemului 
imunitar şi reduc inflamaţiile de la nivelul mucoasei nazale.

U
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temperatura fierbinte cu care ai început duşul şi încălzeşte-te 

ța trei minute apă fierbinte/20-30 de 
Ieşi din duş şi înveleşte-te într-un prosop 
Pentru începători, un singur ciclu cald-rece 

este suficient. Pe măsură ce te obişnuieşti cu ritualul, poţi 
ajunge până la şapte cicluri la un singur duș şi, în funcţie de 

ți face şi trei astfel de duşuri pe zi. 

a constatat că terapia cu jeturi de apă calde/reci reduce 
dimensiunea tumorilor canceroase, care pot scădea astfel la 
jumătate! În acest scop, bolnavii este indicat să lase să curgă 
apă fierbinte timp de cinci minute, apoi apă rece timp de două 
minute, peste zona afectată de tumoră. Ciclul fierbinte/rece se 
repetă de şapte ori, terminând întotdeauna cu apă rece.  
Atenţie, este vorba despre o terapie complementară, care nu va 
înlocui în niciun caz tratamentul specific indicat de medic! 

u te spăla precum scoţienii dacă: suferi de astm, diabet, 
probleme cu inima, hipertensiune arterială, colesterol ridicat, 
sindrom Raynaud, cheaguri de sânge, insuficiență vasculară, 
flebită, tromboză venoasă profundă, vreo boală autoimună, 

rţi cu greu schimbările de temperatură.  
ța cald/rece te ameţeşte şi-ţi dă senzaţie de greaţă, 

te până ce îţi revii! 

rii asupra organismului uman 

Persoanele care aleg să îşi petreacă un concediu la mare 
au nenumărate beneficii pentru sănătate. Marea reprezintă 
o adevărată cură de sănătate atât pentru adulţi, cât şi 

 

n studiu recent a arătat că marea ajuta la vindecarea 
spiratorii, datorită aerosolilor. Aceştia sunt 

particule care provin din combinarea apei de mare cu 
aerul, fiind apoi inhalaţi pe căile respiratorii în plămâni. 

Aerosolii conţin iod, ceea ce îi recomanda pentru buna 
funcţionare a glandei tiroide. Sunt o terapie naturală ideală mai 
ales pentru cei mici, deoarece ajuta la întărirea sistemului 
imunitar şi reduc inflamaţiile de la nivelul mucoasei nazale. 
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Sunt indicaţi în tratarea bronşitelor, a astmului, a faringitelor şi 
laringitelor. Şi rinita alergică se ameliorează în urma unei cure 
la mare. Îmbunătăţirea funcţiilor cardiace este, de asemenea, o 
consecinţă a unui concediu la mare. 

Terapia cu aerosoli marini se practică în orice anotimp, 
indiferent de vremea de afară, de preferinţă dimineaţa devreme 
(primele 3 ore după răsărit) şi seara, la o oră de la asfinţit.

Marea ajuta psihicul 

În primul rând, marea este eficientă pentru persoanele care 
suferă de stări de anxietate, cât şi de depresie uşoară, pentru că 
ajută la relaxarea organismului. 

Este suficient să asculţi zgomotul valurilor, cât şi să priveşti 
valurile, astfel încât să te simţi mult mai eliberat de stres.

Ajută la eliberarea endorfinelor, ceea ce înseamnă că te vei 
simţi mult mai bine, indiferent care este suferinţa pe care o ai.

 

Te ajută să scapi de insomnie 

Dacă te-ai întrebat vreodată de ce dormi mereu mai profund 
după ce ai petrecut o zi pe plajă, este din cauza aerului de mare.

Aerul de mare este încărcat cu ioni negativi sănătoşi, care 
accelerează capacitatea organismului de a absorbi oxigenul
Ionii respectivi echilibrează şi nivelurile de serotonină, un 
hormon care ajută la reducerea stresului, crescând gradul de 
fericire al unei persoane. 

De aceea, după câteva zile petrecute la mare o persoană se simte 
mai plină de energie şi mult mai relaxată decât în mod normal.

Când stai întins pe plajă, căldura ajuta la secreţia de endorfine, 
ceea ce înseamnă mai multă linişte şi un echilibru la nivel 
psihic. 

Expunerea cu măsură la soare, numai după ce te-
de protecţie, ajuta persoanele care au anumite afecţiuni ale 
pielii. Este vorba despre psoriazis – o boală de piele cronică, 
care se manifesta prin apariţia de pete roşii, cu aspect solzos, 
mai ales pe coate, genunchi şi scalp. 

Razele soarelui au efect benefic în cazul acestor pacienţi pen
că o cantitate mică de radiaţii ultraviolete grăbeşte vindecarea.

Dacă ai psoriazis pe o suprafaţă mare a corpului, atunci medicul 
poate recomanda fototerapia (tratament cu lumina). Şi apa de 
mare ajuta la tratarea iritaţiilor pielii, datorită compuşil
se găsesc în ea. 

Cercetătorii spun că sarea şi clorura de potasiu sunt principalele 
elemente cu puteri vindecătoare. De asemenea, aceştia susţin că 
scăldatul în apă de mare creşte elasticitatea pielii şi 
îmbunătăţeşte aspectul exterior. 

Apa de mare, plină de vitamine şi minerale  

Apa de mare conţine 84 de elemente vitale care se găsesc şi în 
corpul uman. Aceste elemente includ vitamine, săruri minerale, 
oligoelemente şi aminoacizi. 

Apa de mare este, de asemenea, bogată în microorganisme care 
au efecte puternice de antibiotice şi antimicrobiene.
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Sunt indicaţi în tratarea bronşitelor, a astmului, a faringitelor şi 
meliorează în urma unei cure 

la mare. Îmbunătăţirea funcţiilor cardiace este, de asemenea, o 

Terapia cu aerosoli marini se practică în orice anotimp, 
indiferent de vremea de afară, de preferinţă dimineaţa devreme 

e 3 ore după răsărit) şi seara, la o oră de la asfinţit. 

În primul rând, marea este eficientă pentru persoanele care 
suferă de stări de anxietate, cât şi de depresie uşoară, pentru că 

asculţi zgomotul valurilor, cât şi să priveşti 
valurile, astfel încât să te simţi mult mai eliberat de stres. 

Ajută la eliberarea endorfinelor, ceea ce înseamnă că te vei 
simţi mult mai bine, indiferent care este suferinţa pe care o ai. 

ai întrebat vreodată de ce dormi mereu mai profund 
după ce ai petrecut o zi pe plajă, este din cauza aerului de mare. 

Aerul de mare este încărcat cu ioni negativi sănătoşi, care 
accelerează capacitatea organismului de a absorbi oxigenul. 
Ionii respectivi echilibrează şi nivelurile de serotonină, un 
hormon care ajută la reducerea stresului, crescând gradul de 

De aceea, după câteva zile petrecute la mare o persoană se simte 
tă decât în mod normal. 

Când stai întins pe plajă, căldura ajuta la secreţia de endorfine, 
ceea ce înseamnă mai multă linişte şi un echilibru la nivel 

-ai dat cu cremă 
e au anumite afecţiuni ale 

o boală de piele cronică, 
care se manifesta prin apariţia de pete roşii, cu aspect solzos, 

Razele soarelui au efect benefic în cazul acestor pacienţi pentru 
că o cantitate mică de radiaţii ultraviolete grăbeşte vindecarea. 

Dacă ai psoriazis pe o suprafaţă mare a corpului, atunci medicul 
poate recomanda fototerapia (tratament cu lumina). Şi apa de 
mare ajuta la tratarea iritaţiilor pielii, datorită compuşilor care 

Cercetătorii spun că sarea şi clorura de potasiu sunt principalele 
elemente cu puteri vindecătoare. De asemenea, aceştia susţin că 
scăldatul în apă de mare creşte elasticitatea pielii şi 

Apa de mare conţine 84 de elemente vitale care se găsesc şi în 
corpul uman. Aceste elemente includ vitamine, săruri minerale, 

Apa de mare este, de asemenea, bogată în microorganisme care 
te puternice de antibiotice şi antimicrobiene. 

De fapt, apa de mare conţine aproape aceeaşi concentraţie de 
minerale şi oligoelemente ca plasma sângelui uman.

Un studiu recent a arătat că apa de mare ajuta la vindecarea 
infecţiilor respiratorii. 

De asemenea, fiind bogată în multe elemente vitale, apa de 
mare are capacitatea de a activă mecanismul de vindecare a 
organismului şi stimularea sistemului imunitar.

Aceasta deschide porii pielii, permiţându
minerale marine, ajutând în acelaşi timp şi
toxinelor. Astfel, scade riscul apariţiei mai multor afecţiuni, 
printre care bolile de piele şi afecţiunile gastrice.

 

De-a lungul timpului, isopul sau „iarba 
sfântă” a fost folosit în tratarea a 
numeroase afecţiuni medicale

 
Beneficiile ceaiului de isop provin din numeroasele sale 
ingrediente active şi antioxidanţi, flavonoide şi alţi acizi volatili. 
Conţine şi compuşi antiinflamatori, antibacterieni şi antibiotici, 
oferind o mulţime de beneficii pentru sănătate.
Acest ceai, printre altele, are un impact şi asupra 
respiratorii, a paraziţilor intestinali, a 
a crampelor menstruale. Isopul se manifestă ca un agent 
sedativ, sudorific, hipotensiv, expectorant, antispasmodic, fiind 
şi un bun regulator al digestiei. Infuzia de isop determina o mai 
bună circulaţie a sângelui, inclusiv la nivelul capilarelor.

Sănătate respiratorie 

Proprietăţile antiinflamatorii ale ceaiului de isop pot reduce 
durerea şi disconfortul în tractul respitator, eliminând mucusul. 
În cazul durerilor de gât se poate face gargară cu o infuzie mai 
concentrată, două linguri de plantă la 100 ml de apă clocotită.
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De fapt, apa de mare conţine aproape aceeaşi concentraţie de 
plasma sângelui uman. 

Un studiu recent a arătat că apa de mare ajuta la vindecarea 

a, fiind bogată în multe elemente vitale, apa de 
mare are capacitatea de a activă mecanismul de vindecare a 
organismului şi stimularea sistemului imunitar. 

Aceasta deschide porii pielii, permiţându-le să absoarbă 
minerale marine, ajutând în acelaşi timp şi la eliminarea 
toxinelor. Astfel, scade riscul apariţiei mai multor afecţiuni, 
printre care bolile de piele şi afecţiunile gastrice. 

a lungul timpului, isopul sau „iarba 
sfântă” a fost folosit în tratarea a 
numeroase afecţiuni medicale 

aiului de isop provin din numeroasele sale 
ingrediente active şi antioxidanţi, flavonoide şi alţi acizi volatili. 
Conţine şi compuşi antiinflamatori, antibacterieni şi antibiotici, 
oferind o mulţime de beneficii pentru sănătate. 

are un impact şi asupra sănătăţii 
, a sistemului imunitar şi 

. Isopul se manifestă ca un agent 
sedativ, sudorific, hipotensiv, expectorant, antispasmodic, fiind 

Infuzia de isop determina o mai 
, inclusiv la nivelul capilarelor. 

Proprietăţile antiinflamatorii ale ceaiului de isop pot reduce 
durerea şi disconfortul în tractul respitator, eliminând mucusul. 

rerilor de gât se poate face gargară cu o infuzie mai 
concentrată, două linguri de plantă la 100 ml de apă clocotită. 
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Beneficii digestive 

Caracterul liniştitor al acestui ceai, precum şi numeroşii 
antioxidanţi pe care îi conţine, pot ajuta la eliminar
disconfortului intestinal precum şi la eliminarea oricăror infecţii 
care ar putea afecta digestia. Isopul are un efect uşor laxativ, 
întăreşte mucoasa intestinală şi bucala şi relaxează orice spasm 
sau tensiune din această zonă. 

Tensiune arterială 

Prevenirea simptomelor hipertensive este o modalitate foarte 
bună de a proteja împotriva aterosclerozei, a atacurilor de inimă 
şi a accidentelor vasculare cerebrale. 

Sistem imunitar 

Cantităţile mari de vitamina C, susţinute de numeroşi 
antioxidanţi, ajuta la întărirea sistemului imunitar, apărându
de răceală şi gripă. 

 

Diabet 

Unul dintre ingredientele active din ceaiul de isop este capabil 
să prevină sau să incetineascca producerea unei enzime care 
transforma amidonul în zahăr, ajutând astfel la controlul 
nivelului de zahăr din sânge. Acest ceai se poate folosi şi extern 
pentru echimoze, elongaţii articulare, luxaţii, ulcere venoase, 
cearcăne palpebrale. 

Uleiul de isop poate fi folosit în masarea zonelor dureroase ori 
masarea picioarelor. Câteva picături de ulei puse în apă de baie 
din cadă relaxează şi tonifica. În camera în care lucrezi, pune 
puţină apă caldă pe o farfurie şi adăugă apoi, două, trei picături 
de ulei de isop. Îndată vei simţi cum respiraţia e mult mai 
uşoară şi instalarea unei senzaţii de calm şi pace interioară.
Tinctura de isop detoxifica organismul. Se poate prepara în casa 
punând într-un vas de sticlă, borcan de exemplu, 50 de grame 
de plantă mărunţita peste care se toarnă un sfert de litru de 
alcool alimentar şi, bine înfiletat, se lasă la macerat timp de 15 
zile, agitându-se zilnic. La sfârşit, se strecoară şi se păstrează la 
rece, în sticle mici, de culoare închisă. Tincture poate fi folosită 
timp de doi ani de la dată când a fost culeasă plantă. Pentru 
detoxifierea organismului se ia câte o jumătate de linguriţă de 
tinctura diluată în puţină apă, de trei ori pe zi.
Atenţie! Deşi acest ceai nu are efecte secundare, femeile 
însărcinate şi cele care alăptează trebuie să îl evite, fiind 
necunoscute efectele asupra bebeluşilor. În plus, persoa
antecedente de convulsii sau epilepsie nu ar trebui să consume 
acest ceai, deoarece există unele dovezi că ingredientele acestui 
ceai pot declanşa aceste episoade.
https://www.organicfacts.net/hyssop-tea.html 
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Caracterul liniştitor al acestui ceai, precum şi numeroşii 
antioxidanţi pe care îi conţine, pot ajuta la eliminarea 
disconfortului intestinal precum şi la eliminarea oricăror infecţii 
care ar putea afecta digestia. Isopul are un efect uşor laxativ, 
întăreşte mucoasa intestinală şi bucala şi relaxează orice spasm 

nirea simptomelor hipertensive este o modalitate foarte 
bună de a proteja împotriva aterosclerozei, a atacurilor de inimă 

Cantităţile mari de vitamina C, susţinute de numeroşi 
tărirea sistemului imunitar, apărându-ne 

Unul dintre ingredientele active din ceaiul de isop este capabil 
să prevină sau să incetineascca producerea unei enzime care 
transforma amidonul în zahăr, ajutând astfel la controlul 

Acest ceai se poate folosi şi extern 
pentru echimoze, elongaţii articulare, luxaţii, ulcere venoase, 

Uleiul de isop poate fi folosit în masarea zonelor dureroase ori 
ei puse în apă de baie 

din cadă relaxează şi tonifica. În camera în care lucrezi, pune 
puţină apă caldă pe o farfurie şi adăugă apoi, două, trei picături 
de ulei de isop. Îndată vei simţi cum respiraţia e mult mai 

şi pace interioară. 
Tinctura de isop detoxifica organismul. Se poate prepara în casa 

un vas de sticlă, borcan de exemplu, 50 de grame 
de plantă mărunţita peste care se toarnă un sfert de litru de 

macerat timp de 15 
se zilnic. La sfârşit, se strecoară şi se păstrează la 

rece, în sticle mici, de culoare închisă. Tincture poate fi folosită 
timp de doi ani de la dată când a fost culeasă plantă. Pentru 

e o jumătate de linguriţă de 
tinctura diluată în puţină apă, de trei ori pe zi. 

Deşi acest ceai nu are efecte secundare, femeile 
însărcinate şi cele care alăptează trebuie să îl evite, fiind 
necunoscute efectele asupra bebeluşilor. În plus, persoanele cu 
antecedente de convulsii sau epilepsie nu ar trebui să consume 

ai, deoarece există unele dovezi că ingredientele acestui 
ceai pot declanşa aceste episoade. Sursă: 

Flori de salcâm – benefic
prepara 

 

       Florile de salcâm sunt folosite în medicină tradiţională 
şi naturista pentru a trata herpesul
restabili apetitul.  

cestea au o aromă inconfundabilă, despre care se spune 
că are efect uşor sedativ asupra 
reducând anxietatea. 

 
Infuzia cu flori de salcâm se obţine din una sau două linguriţe 
de flori uscate, adăugate în 250 ml apă clocotită. Se recomanda 
pentru gastrita, dispepsie, hernie hiatala, ulcer gastric şi 
duodenal şi colica intestinală. 

Macerarea la rece se face din două linguriţe de plante adăugate 
într-un pahar de apă. Se lasă peste noapte apoi se strecoară. Are
efecte calmante asupra sistemului nervos

În acelaşi scop, puteţi folosi flori proaspete amestecate cu miere 
– o lingură de flori de salcâm (tocată mărunt) la trei linguri de 
miere. Florile sunt puse într-un borcan cu capac, amestecul va 
rămâne închis timp de aproximativ trei săptămâni. Din acest 
amestec se consuma două linguriţe de trei ori pe zi timp de trei 
săptămâni. 
Beneficiile florilor de salcâm: 

 

A
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beneficii şi moduri de 
 

 

Florile de salcâm sunt folosite în medicină tradiţională 
herpesul, gastrita şi pentru a 

abilă, despre care se spune 
asupra sistemului nervos, 

se obţine din una sau două linguriţe 
de flori uscate, adăugate în 250 ml apă clocotită. Se recomanda 

, hernie hiatala, ulcer gastric şi 

se face din două linguriţe de plante adăugate 
un pahar de apă. Se lasă peste noapte apoi se strecoară. Are 

sistemului nervos. 

puteţi folosi flori proaspete amestecate cu miere 
o lingură de flori de salcâm (tocată mărunt) la trei linguri de 

un borcan cu capac, amestecul va 
rămâne închis timp de aproximativ trei săptămâni. Din acest 

a două linguriţe de trei ori pe zi timp de trei 
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Tratează tusea 

Dacă primăvara te confrunţi cu o răceală de sezon sau pur şi 
simplu ai un acces prelungit de tuse, poţi recurge la leacuri 
băbeşti şi ieftine, cum ar fi florile de salcâm. Ceaiul cald din 
flori de salcâm, îndulcit cu miere, ameliorează 
durerile în gât, deoarece are o acţiune expectorantă
antiiritativa.  Aceasta conţine ulei volatil, precum şi acacina şi 
robinina, doi compuşi foarte importanţi cu proprietăţi antitusive 
excelente. Infuzia de flori de salcâm, consumată la o 
temperatură nu prea ridicată poate calmă crizele de tuse 
convulsivă. 

Ajută la vindecarea rănilor 

Florile de salcâm sunt adesea folosite în tratamentele topice 
pentru a ajuta vindecarea rănilor. Medicii, oamenii de ştiinţă şi 
cercetătorii cred că acest efect se poate datora unor substanţe 
chimice, cum ar fi alcaloizii şi flavonoidele. 

Promovează un somn odihnitor 

Dacă suferi de insomnie sau ai un somn agitat şi nu r
te odihneşti în timpul nopţii, poţi combate aceste stări neplăcute 
cu ajutorul florilor de salcâm. În fiecare seară, înainte de a 
merge la culcare, este bine să bei o cană cu ceai de flori de 
salcâm. Acesta va acţiona asupra sistemului nervos şi
să te relaxezi şi să te odihneşti. 

Arsuri gastrice 

Floarea are proprietăţi miraculoase şi calmează în câteva minute 
durerile gastrice. În tratamentul de lungă durată, trebuie 
consumată câte o linguriţă cu pulbere de flori de salcâm înainte 
de fiecare masă, pentru gastrite şi ulcer. Puteţi ţine cură de o 
lună, cu posibilitatea de a repeta după încă o lună de pauză. De 
asemenea, puteţi prepara o infuzie de flori de salcâm, turnând 
circa 200 de mililitri de apă fierbinte, clocotită peste o linguri
de flori de salcâm uscate. Acoperiţi ceaşca timp de 5
strecuraţi şi beţi lichidul obţinut. 

Antidepresiv 
Atacurile de panică, depresiile şi stările anxioase pot fi 
amelioarate cu ajutorul florilor de salcâm. Terapia cu flori de 
salcâm presupune să te plimbi câteva minute în fiecare zi printr
o zonă cu salcâmi înfloriţi şi să miroşi parfumatele inflorescenţe 
albe sau să folosiţi ulei esenţial pentru a aromatiza aerul din 
încăperea în care staţi. 

 
Atenţie! Dacă eşti însărcinată şi vrei să consumi
de salcâm, este recomandat să te consulţi cu medicul tău înainte, 
deoarece este posibil ca acesta să interfereze cu absorbţia 
fierului în organism. 

 
Florile de salcâm nu au contraindicaţii, însă este bine să ştii că 
ele pot provoca balonare, reacţii alergice, atacuri de astm, rinita 
sau conjunctivita. Sursă: http://www.brighthealing.com/acacia
health-benefits/  https://www.healthline.com/health/7-uses-for
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Dacă primăvara te confrunţi cu o răceală de sezon sau pur şi 
simplu ai un acces prelungit de tuse, poţi recurge la leacuri 

m ar fi florile de salcâm. Ceaiul cald din 
flori de salcâm, îndulcit cu miere, ameliorează febră, tusea şi 

expectorantă şi 
Aceasta conţine ulei volatil, precum şi acacina şi 

te importanţi cu proprietăţi antitusive 
excelente. Infuzia de flori de salcâm, consumată la o 
temperatură nu prea ridicată poate calmă crizele de tuse 

Florile de salcâm sunt adesea folosite în tratamentele topice 
tru a ajuta vindecarea rănilor. Medicii, oamenii de ştiinţă şi 

cercetătorii cred că acest efect se poate datora unor substanţe 

Dacă suferi de insomnie sau ai un somn agitat şi nu reuşeşti să 
te odihneşti în timpul nopţii, poţi combate aceste stări neplăcute 
cu ajutorul florilor de salcâm. În fiecare seară, înainte de a 
merge la culcare, este bine să bei o cană cu ceai de flori de 
salcâm. Acesta va acţiona asupra sistemului nervos şi te va ajuta 

Floarea are proprietăţi miraculoase şi calmează în câteva minute 
durerile gastrice. În tratamentul de lungă durată, trebuie 
consumată câte o linguriţă cu pulbere de flori de salcâm înainte 

fiecare masă, pentru gastrite şi ulcer. Puteţi ţine cură de o 
lună, cu posibilitatea de a repeta după încă o lună de pauză. De 
asemenea, puteţi prepara o infuzie de flori de salcâm, turnând 
circa 200 de mililitri de apă fierbinte, clocotită peste o linguriţă 
de flori de salcâm uscate. Acoperiţi ceaşca timp de 5-10 minute, 

Atacurile de panică, depresiile şi stările anxioase pot fi 
amelioarate cu ajutorul florilor de salcâm. Terapia cu flori de 

e să te plimbi câteva minute în fiecare zi printr-
o zonă cu salcâmi înfloriţi şi să miroşi parfumatele inflorescenţe 
albe sau să folosiţi ulei esenţial pentru a aromatiza aerul din 

Dacă eşti însărcinată şi vrei să consumi ceai din flori 
de salcâm, este recomandat să te consulţi cu medicul tău înainte, 
deoarece este posibil ca acesta să interfereze cu absorbţia 

Florile de salcâm nu au contraindicaţii, însă este bine să ştii că 
, reacţii alergice, atacuri de astm, rinita 
http://www.brighthealing.com/acacia-flowers-

for-acacia#takeaway 

 

Trifoiul roşu este o plantă medicinală cu 
proprietăţi remarcabile

 
      Ştim cu toţii că un trifoi cu patru foi este norocos, dar 
când vine vorba de sănătate, nu vrem să ne bazăm pe şansă. 
Deci, în loc să căutăm trifoiul cu patru foi, mai bine să îl 
căutăm pe cel roşu. 

n ultimele câteva decenii, trifoiul roşu a devenit cunoscut ca 
un tratament eficace şi natural pentru scăderea 
menopauzei, îmbunătăţirea densităţii minerale osoase

reducerea riscului de apariţie a unor probleme legate de 
cum ar fi colesterolul ridicat şi simptomele de 
arterială. Se utilizează, de asemenea, pentru a trata mai multe 
afecţiuni legate de inflamaţie şi imunitate scăzută
tuse, infecţii respiratorii sau 
Cercetările au arătat că trifoiul roşu este sigur pentru majoritatea 
oamenilor şi funcţionează relativ repede, putând aduce 
schimbări pozitive asupra sănătăţii scalpului
libidoului, stării de spirit, somnului 
de utilizare. 

Reduce simptomele menopauzei 

Când nivelul de estrogeni scade, mai ales în timpul menopauzei, 
isoflavonele pot avea efecte pozitive în reducerea simptomelor 
legate de pierderea estrogenului –
tulburările de somn, creşterea în greutate, pierderea osoasă, 
fracturi osoase sau osteoporoza, probleme cardiovasculare şi 
inflamarea articulaţiilor. 

Previne infecţiile 

Ceaiul de trifoi roşu oferă o doză săn
Antioxidanţii pot neutraliza radicalii liberi, care provoacă boli 
degenerative şi mutaţii celulare. Stimularea generală a 
imunităţii include prevenirea infecţiilor atât virale, cât şi 
bacteriene. 
Ajută la menţinerea forţei osoase 

Dovezile arată că trifoiul roşu ajuta la vindecarea oaselor şi 
reduce riscul de osteoporoza, în special la femeile aflate în 
postmenopauza care prezintă cel mai mare risc de fracturi şi 
pierdere osoasă. Suplimentarea cu izoflavone ajuta la 
îmbunătăţirea semnificativă a conţinutului de minerale osoase, a 
rezistenţei, a greutăţii femurale şi a densităţii osoase.

Îmbunătăţeşte sănătatea cardiovasculară

Studiile au arătat că trifoiul roşu poate ajuta la îmbunătăţirea 
sănătăţii arteriale, reduce riscul de ateroscl

Î
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Trifoiul roşu este o plantă medicinală cu 
proprietăţi remarcabile 

Ştim cu toţii că un trifoi cu patru foi este norocos, dar 
nu vrem să ne bazăm pe şansă. 

Deci, în loc să căutăm trifoiul cu patru foi, mai bine să îl 

n ultimele câteva decenii, trifoiul roşu a devenit cunoscut ca 
un tratament eficace şi natural pentru scăderea simptomelor 

densităţii minerale osoase şi 
reducerea riscului de apariţie a unor probleme legate de inimă, 

şi simptomele de tensiune 
. Se utilizează, de asemenea, pentru a trata mai multe 

munitate scăzută, inclusiv 
 afecţiuni ale pielii. 

Cercetările au arătat că trifoiul roşu este sigur pentru majoritatea 
oamenilor şi funcţionează relativ repede, putând aduce 

scalpului, părului, pielii, 
 şi energiei în câteva luni 

Când nivelul de estrogeni scade, mai ales în timpul menopauzei, 
isoflavonele pot avea efecte pozitive în reducerea simptomelor 

– cum ar fi bufeurile, 
tulburările de somn, creşterea în greutate, pierderea osoasă, 
fracturi osoase sau osteoporoza, probleme cardiovasculare şi 

Ceaiul de trifoi roşu oferă o doză sănătoasă de antioxidanţi. 
Antioxidanţii pot neutraliza radicalii liberi, care provoacă boli 
degenerative şi mutaţii celulare. Stimularea generală a 
imunităţii include prevenirea infecţiilor atât virale, cât şi 

vezile arată că trifoiul roşu ajuta la vindecarea oaselor şi 
reduce riscul de osteoporoza, în special la femeile aflate în 
postmenopauza care prezintă cel mai mare risc de fracturi şi 
pierdere osoasă. Suplimentarea cu izoflavone ajuta la 

ificativă a conţinutului de minerale osoase, a 
rezistenţei, a greutăţii femurale şi a densităţii osoase. 

Îmbunătăţeşte sănătatea cardiovasculară 

Studiile au arătat că trifoiul roşu poate ajuta la îmbunătăţirea 
sănătăţii arteriale, reduce riscul de ateroscleroza (întărirea sau 
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îngroşarea arterelor), stimulează circulaţia, gestionează 
colesterolul ridicat şi contribuie la prevenirea bolilor 
coronariene. 

 

 

Combate problemele digestive 

Ceaiul de trifoi roşu este un adjuvant important în tratarea 
diareei, dar şi în reglarea tranzitului intestinal lent, având efect 
terapeutic asupra sistemului digestiv. 

Reduce riscul pentru anumite tipuri de cancer

Isoflavonele sunt studiate în ceea ce priveşte efectele lor 
naturale asupra celulelor canceroase şi formarea tumor
Cercetările au arătat că acestea par să ajute la stoparea celulelor 
canceroase de la înmulţire sau creştere şi, de asemenea, ar putea 
să inducă apoptoza (autodistrugerea celulelor canceroase). 
Tipurile de cancer cel mai probabil afectate de utilizare
trifoiului roscu includ cele legate de modificările hormonale, 
cum ar fi prostata, cancerul mamar şi cancerul endometrial.

 
Combate stresul şi depresia 

Trifoiul roşu are un efect puternic în redarea echilibrului 
psihoemoţional. Substanţele din planta acţionează asupra 
sistemului nervos central şi îndepărtează consecinţele pe care 
stresul şi oboseala le au în starea ta de spirit. Combate tristeţea, 
depresia şi îţi readuce echilibrul emoţional în viaţa ta.

Antiinflamator 

Rezultatele cercetărilor sugerează că isoflavonele din trifoiul 
roşu sunt eficiente pentru a ajuta la reducerea semnelor de 
îmbătrânire, precum şi la scăderea condiţiilor inflamatorii ale 
pielii, cum ar fi psoriazisul, eczemele şi diverse erupţii cutanate. 
De asemenea, s-a demonstrat că stimulează sănătatea foliculilor 
pielii, a scalpului şi a unghiilor. 

Combate infecţiile respiratorii 

Trifoiul roşu este utilizat pentru prevenirea şi tratarea 
afecţiunilor respiratorii cum ar fi tuse convulstivam răceli, astm 
şi bronşita. Are efecte de curăţare naturală în organism, reduce 
anxietatea şi disconfortul în timpul bolii şi are capacitatea de a 
curăţa căile respiratorii, eliminând surplusul de mucus.
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îngroşarea arterelor), stimulează circulaţia, gestionează 
colesterolul ridicat şi contribuie la prevenirea bolilor 

 

Ceaiul de trifoi roşu este un adjuvant important în tratarea 
şi în reglarea tranzitului intestinal lent, având efect 

Reduce riscul pentru anumite tipuri de cancer 

Isoflavonele sunt studiate în ceea ce priveşte efectele lor 
naturale asupra celulelor canceroase şi formarea tumorilor. 
Cercetările au arătat că acestea par să ajute la stoparea celulelor 
canceroase de la înmulţire sau creştere şi, de asemenea, ar putea 
să inducă apoptoza (autodistrugerea celulelor canceroase). 
Tipurile de cancer cel mai probabil afectate de utilizarea 
trifoiului roscu includ cele legate de modificările hormonale, 
cum ar fi prostata, cancerul mamar şi cancerul endometrial. 

Trifoiul roşu are un efect puternic în redarea echilibrului 
ionează asupra 

sistemului nervos central şi îndepărtează consecinţele pe care 
stresul şi oboseala le au în starea ta de spirit. Combate tristeţea, 
depresia şi îţi readuce echilibrul emoţional în viaţa ta. 

ă isoflavonele din trifoiul 
roşu sunt eficiente pentru a ajuta la reducerea semnelor de 
îmbătrânire, precum şi la scăderea condiţiilor inflamatorii ale 
pielii, cum ar fi psoriazisul, eczemele şi diverse erupţii cutanate. 

ulează sănătatea foliculilor 

Trifoiul roşu este utilizat pentru prevenirea şi tratarea 
afecţiunilor respiratorii cum ar fi tuse convulstivam răceli, astm 

e naturală în organism, reduce 
anxietatea şi disconfortul în timpul bolii şi are capacitatea de a 
curăţa căile respiratorii, eliminând surplusul de mucus. 

 

Murele îți protejează inima, păstrează 
tinereţea, luptă cu obezitatea şi cancerul!

 

         Dulci şi suculente, murele sunt mai mult decât 
gustoase, acestea sunt încărcate în compuşi benefici pentru 
sănătate. Murele sunt extrem de valoroase, fiind unele 
dintre cele mai bogate fructe în substanţe antioxidante.

e poţi adăuga zilnic în dietă, fie în 
dejun, iaurt sau poţi servi murele la gustări. Iată câte 
beneficii pentru organism îţi aduc murele!

Murele conţin cantităţi mari de vitamina C, K, A, E, acid 
folic, mangan şi kaliu 

O cană de mure proaspete conţine doar 60 de calorii
30,2mg de vitamina C. De asemenea, o cană de mure conţine 
7,6g de fibre dietetice. Vitamina C ajută la producerea de 
colagen, menţine pielea tânără, cartilagiile, tendoanele şi 
ligamentele sănătoase. 

Protejează inima şi vasele de sânge 

Murele conţin unele dintre cele mai înalte niveluri de 
antioxidanţi dintre toate fructele. Fructele conţin cantităţi foarte 
mari de antocieni, un antioxidant fitochimic foarte puternic, de 
culoare închisă, care oferă murelor nuanţa negru
specifică. Pigmentul din mure ajută la reducerea riscului de boli 
de inimă şi anumite tipuri de cancer. 

Murele menţin organismul tânăr 

Antocienii din mure combat efectul degradant al radicalilor 
liberi ce se formează în organism ori provin din mediul extern. 
Mutele ajută la digestie şi scăderea nivelului colesterolului în 
sânge. Fibrele şi vitamina A din mure ajută la menţinerea 
sănătoasă a mucoasei tractului digestiv. O ceaşcă de mure, de 
240 de ml, oferă 308 UI de vitamina A ori 13% din necesarul 
zilnic de vitamina A pentru un adult. 

Murele au un efect puternic antiinflamator şi antiviral

Atunci când consumi mure, aporţi în organism o doză mare de 
acid elagic, un compus antioxidant cu proprietăţi antivirale şi 
antibacteriene puternice, 1g de mure uscate conţine 3,7mg acid 
elagic. Vitamina C din mure ajută de asemenea în lupta contra 
germenilor din organism şi întăreşte imunitatea.
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ți protejează inima, păstrează 
tinereţea, luptă cu obezitatea şi cancerul! 

i şi suculente, murele sunt mai mult decât 
gustoase, acestea sunt încărcate în compuşi benefici pentru 
sănătate. Murele sunt extrem de valoroase, fiind unele 
dintre cele mai bogate fructe în substanţe antioxidante.  

e poţi adăuga zilnic în dietă, fie în fulgii de ovăz la micul 
dejun, iaurt sau poţi servi murele la gustări. Iată câte 
beneficii pentru organism îţi aduc murele! 

Murele conţin cantităţi mari de vitamina C, K, A, E, acid 

O cană de mure proaspete conţine doar 60 de calorii şi oferă 
30,2mg de vitamina C. De asemenea, o cană de mure conţine 
7,6g de fibre dietetice. Vitamina C ajută la producerea de 
colagen, menţine pielea tânără, cartilagiile, tendoanele şi 

ţin unele dintre cele mai înalte niveluri de 
antioxidanţi dintre toate fructele. Fructele conţin cantităţi foarte 
mari de antocieni, un antioxidant fitochimic foarte puternic, de 
culoare închisă, care oferă murelor nuanţa negru-violet 

din mure ajută la reducerea riscului de boli 

Antocienii din mure combat efectul degradant al radicalilor 
liberi ce se formează în organism ori provin din mediul extern. 

gestie şi scăderea nivelului colesterolului în 
sânge. Fibrele şi vitamina A din mure ajută la menţinerea 
sănătoasă a mucoasei tractului digestiv. O ceaşcă de mure, de 
240 de ml, oferă 308 UI de vitamina A ori 13% din necesarul 

Murele au un efect puternic antiinflamator şi antiviral 

Atunci când consumi mure, aporţi în organism o doză mare de 
acid elagic, un compus antioxidant cu proprietăţi antivirale şi 
antibacteriene puternice, 1g de mure uscate conţine 3,7mg acid 

ic. Vitamina C din mure ajută de asemenea în lupta contra 
germenilor din organism şi întăreşte imunitatea.  



 

        168168168168                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

Păstrează sănătatea creierului 

O revizuire ştiinţifică publicată în 2012,  
Agricultural and Food Chemistry a constatat că creierul 
beneficiază în mai mute moduri consumând mure. Pe lângă 
faptul că antocienii protejează celulele nervoase contra 
radicalilor liberi, murele se pare că îmbunătăţesc transmiterea 
informaţiilor între neuroni şi reduc nivelul de inflamaţie din 
celulele nervoase, îmunătăţind procesul de gândire şi memorare.

Contribuie la întărirea oaselor 

Murele conţin doze mari de vitamina C, K şi mangan, extrem de 
benefice pentru oase. Vitamina K activează anumite proteine ce 
depozitează mineralele în oase. Pe de altă parte,
stimulează sinteza colagenului în țesutul osos. Manganul 
promovează, de asemenea, producerea colagenului şi activează 
enzimele esenţiale pentru dezvoltarea oaselor. O ceaşcă de mure 
aportă 40% din doza zilnică necesară de mangan pentru un 
adult. 

Murele luptă contra  cancerului 

Pigmentul violet intens al murelor oferă beneficii împotriva 
cancerului. Antocienii antioxidanţi luptă împotriva mutaţiilor 
genetice şi a leziunilor tisulare produse de cancer, încetinesc 
creşterea tumorală, arată mai multe studii de laborator. Un 
studiu publicat în revista Phytotherapy Research sugerează că 
murele contribuie la prevenirea cancerului de piele.

Elimină stresul 

Murele conţin substanţe antioxidante ce elimină efectul 
stresului la nivelul celulelor organismului. În plus, murele 
conţion cantităţi bune de acid folic, un tip de vitamină B ce 
oferă suport pentru sistemul imunitar, ajută organismul să 
tolereze stresul și intensifică descompunerea carbohidraților 
pentru producerea de energie. Folaţii sunt de asemenea 
importanţi pentru funcţionarea creierului şi sinteza ADN
corp, mai ales în timpul diviziunii celulare rapide din sarcină.
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beneficiază în mai mute moduri consumând mure. Pe lângă 
faptul că antocienii protejează celulele nervoase contra 
radicalilor liberi, murele se pare că îmbunătăţesc transmiterea 
informaţiilor între neuroni şi reduc nivelul de inflamaţie din 

e, îmunătăţind procesul de gândire şi memorare. 

 

Murele conţin doze mari de vitamina C, K şi mangan, extrem de 
benefice pentru oase. Vitamina K activează anumite proteine ce 
depozitează mineralele în oase. Pe de altă parte, vitamina C 

țesutul osos. Manganul 
promovează, de asemenea, producerea colagenului şi activează 
enzimele esenţiale pentru dezvoltarea oaselor. O ceaşcă de mure 
aportă 40% din doza zilnică necesară de mangan pentru un 

Pigmentul violet intens al murelor oferă beneficii împotriva 
cancerului. Antocienii antioxidanţi luptă împotriva mutaţiilor 
genetice şi a leziunilor tisulare produse de cancer, încetinesc 

e studii de laborator. Un 
studiu publicat în revista Phytotherapy Research sugerează că 
murele contribuie la prevenirea cancerului de piele. 

Murele conţin substanţe antioxidante ce elimină efectul 
. În plus, murele 

conţion cantităţi bune de acid folic, un tip de vitamină B ce 
oferă suport pentru sistemul imunitar, ajută organismul să 

și intensifică descompunerea carbohidraților 
pentru producerea de energie. Folaţii sunt de asemenea 
importanţi pentru funcţionarea creierului şi sinteza ADN-ului în 
corp, mai ales în timpul diviziunii celulare rapide din sarcină. 

Benefice în lupta cu kilogramele în plus

Murele conţin cantităţi mari de nutrienţi, fibre, sunt sărace în 
calorii, conţin mult kaliu, ce elimină retenţia de apă din 
organism, intensificând diureza, murele fiind deosebit de 
importante în orice strategie de pierdere în greutate. În dieta de 
slăbire pot fi consumate 1-1,5 ceşti de mure pe zi. Acizii 
naturali prezenţi în mure inhibă şi echilibrează apetitul.

 

Antibioticul natural care 
agenți patogeni diferiți și infecții 

în 72 de ore
 

Ing. Ciprian FODOR 

      Până la descoperirea penicilinei, care a avut loc în urmă 
cu mai bine de 70 de ani, argintul col
veritabil panaceu pentru bolile vremurilor respective.
 

tilizarea acestuia a fost întreruptă în 1938, atunci când 
industria farmaceutică s-a mutat în zona de sinteză a 
medicamentelor, cauzând retragerea cercetărilor despre 

coloizi, în favoarea medicamentelor cu ac
toxice și potențial periculoase. 
 
Există numeroase studii care arată că argintul nu are efect direct 
asupra organismului uman, ceea ce dovede
este vital pentru supraviețuirea noastră. Cu toate acestea, ceea 
ce oferă argintul coloidal poate fi cu greu egalat de vreun 
medicament fabricat în ziua de azi. Este practic non
pentru om, însă ucide aproximativ 650 de tipuri diferite de 
bacterii, virusuri și fungi. În timp ce un antibio
convenţional este eficient împotriva a şase sau şapte tipuri de 
germeni şi total ineficient contra virusurilor, generând cel mai 
adesea efecte secundare nedorite, argintul este letal pentru mai 
mult de 650 de tipuri de bacterii, virusuri şi
toxic pentru organismul uman. Testele de laborator au arătat că 
argintul coloidal (5-10ppm) omoară majoritatea bacteriilor, 
fungilor şi a virusurilor în 2-6 minute de la contact. Acele 
organisme unicelulare sunt prea simple pentru a 
de argint care sunt bioactivi în forma lor de bază. Din moment 
ce o gamă atât de largă de invadatori sunt distruşi de argint, o 
mulţime de boli sunt eliminate din trupul uman.
 
1. Argintul coloidal tratează infecțiile urechii
Deoarece argintul coloidal ucide aproape orice bacterie care ar 
putea provoca o infecție a urechii, este extrem de eficient în 
tratarea infecțiilor de la acest nivel. Pur și simplu aplicați câteva 
picături de argint în ureche.  
 
2. Argintul coloidal în tratamentul ps
Psoriazisul semnalizează adeseori prezen
ale pielii, cum ar fi cele care cauzează acnee prin înfundarea 
porilor. Un tratament cu argint coloidal func
agent antibacterian. 

U
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Benefice în lupta cu kilogramele în plus 

Murele conţin cantităţi mari de nutrienţi, fibre, sunt sărace în 
lt kaliu, ce elimină retenţia de apă din 

organism, intensificând diureza, murele fiind deosebit de 
importante în orice strategie de pierdere în greutate. În dieta de 

1,5 ceşti de mure pe zi. Acizii 
ă şi echilibrează apetitul. 

care distruge 650 de 
ți patogeni diferiți și infecții  

în 72 de ore 

Ing. Ciprian FODOR – Suceava 
 

Până la descoperirea penicilinei, care a avut loc în urmă 
cu mai bine de 70 de ani, argintul coloidal era considerat un 
veritabil panaceu pentru bolile vremurilor respective. 

tilizarea acestuia a fost întreruptă în 1938, atunci când 
a mutat în zona de sinteză a 

medicamentelor, cauzând retragerea cercetărilor despre 
, în favoarea medicamentelor cu acțiune rapidă dar mai 

Există numeroase studii care arată că argintul nu are efect direct 
asupra organismului uman, ceea ce dovedește că, în esență, nu 

ră. Cu toate acestea, ceea 
ce oferă argintul coloidal poate fi cu greu egalat de vreun 
medicament fabricat în ziua de azi. Este practic non-toxic 
pentru om, însă ucide aproximativ 650 de tipuri diferite de 

și fungi. În timp ce un antibiotic farmaceutic 
convenţional este eficient împotriva a şase sau şapte tipuri de 
germeni şi total ineficient contra virusurilor, generând cel mai 
adesea efecte secundare nedorite, argintul este letal pentru mai 
mult de 650 de tipuri de bacterii, virusuri şi fungi, fără însă a fi 

Testele de laborator au arătat că 
10ppm) omoară majoritatea bacteriilor, 

6 minute de la contact. Acele 
organisme unicelulare sunt prea simple pentru a face față ionilor 
de argint care sunt bioactivi în forma lor de bază. Din moment 
ce o gamă atât de largă de invadatori sunt distruşi de argint, o 
mulţime de boli sunt eliminate din trupul uman. 

țiile urechii  
gintul coloidal ucide aproape orice bacterie care ar 

ție a urechii, este extrem de eficient în 
țiilor de la acest nivel. Pur și simplu aplicați câteva 

2. Argintul coloidal în tratamentul psoriazisului  
Psoriazisul semnalizează adeseori prezența bacteriilor iritante 
ale pielii, cum ar fi cele care cauzează acnee prin înfundarea 
porilor. Un tratament cu argint coloidal funcționează bine ca 
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3. Argintul coloidal tratează infecțiile oculare 
Argintul coloidal este eficient ca soluție antibacteriană și în plus 
el nu afectează țesuturile, astfel încât nu vei simţi nicio durere 
în timpul tratamentului. Acţionează foarte blând, putând fi 
utilizat chiar şi în cazul infecției ochilor la copii. 
 
4. Argintul coloidal tratează problemele sinusului
Cele mai multe probleme ale sinusurilor sunt cauzate de o 
infecție, fie că este bacteriană sau virală. Argintul coloidal ucide 
mulți dintre microbii care provoacă problemele sinusurilor 
poate fi aplicat cu un inhalator nazal, ca orice spray nazal 
standard. 
 
5. Argintul coloidal tratează răcelile  
Răcelile pot fi tratate cu succes cu ajutorul unui spray nazal cu 
argint coloidal, deoarece cele mai multe răceli sunt cauzate de o 
simplă infecţie virală. 
 
6. Argintul coloidal tratează gripa (virala)  
Unele cercetări sugerează că şi gripa porcină poate fi învinsă 
printr-un tratament cu argint coloidal. Argintul este cu siguran
eficient în distrugerea celor mai multe virusuri gripale comune 
pe care le-am putea întâlni în fiecare an. 
 
7. Argintul coloidal tratează pneumonia  
Pneumonia poate fi cauzată de o gamă largă de agen
iar antibioticele nu ajută întotdeauna. Argintul coloidal este un 
tratament eficient pentru pneumonie deoare
infecțiile virale, precum şi pe cele bacteriene. 
 
8. Argintul coloidal tratează acneea  
Acneea este, în general, cauzată de bacterii care pot astupa 
porii, însă argintul coloidal elimină bacteriile şi cură
Acesta poate fi folosit la spălarea feţei, aplicându
piele. 
 
9. Argintul coloidal tratează HIV/SIDA  
În mod miraculos, se pare că HIV este unul dintre virusurile pe 
care argintul coloidal este capabil să le distrugă. S
cercetări puţine pe această temă, dar s-a demonstrat că argintul 
coloidal limitează activitatea virusului la pacienți.
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țesuturile, astfel încât nu vei simţi nicio durere 
în timpul tratamentului. Acţionează foarte blând, putând fi 

 

4. Argintul coloidal tratează problemele sinusului  
Cele mai multe probleme ale sinusurilor sunt cauzate de o 

ție, fie că este bacteriană sau virală. Argintul coloidal ucide 
ți dintre microbii care provoacă problemele sinusurilor și 

poate fi aplicat cu un inhalator nazal, ca orice spray nazal 

Răcelile pot fi tratate cu succes cu ajutorul unui spray nazal cu 
argint coloidal, deoarece cele mai multe răceli sunt cauzate de o 

Unele cercetări sugerează că şi gripa porcină poate fi învinsă 
un tratament cu argint coloidal. Argintul este cu siguranță 

eficient în distrugerea celor mai multe virusuri gripale comune 

Pneumonia poate fi cauzată de o gamă largă de agenți patogeni, 
iar antibioticele nu ajută întotdeauna. Argintul coloidal este un 
tratament eficient pentru pneumonie deoarece distrugere 

Acneea este, în general, cauzată de bacterii care pot astupa 
porii, însă argintul coloidal elimină bacteriile şi curăță porii. 

spălarea feţei, aplicându-se direct pe 

În mod miraculos, se pare că HIV este unul dintre virusurile pe 
care argintul coloidal este capabil să le distrugă. S-au făcut 

demonstrat că argintul 
ți. 

 
10. Argintul coloidal tratează herpesul
Virusul herpetic este încă un virus care pot fi tratat cu argint 
coloidal. Poate fi luat ca tratament atunci când apar puseuri 
a dovedit a fi eficient în eliminarea virusului prin administrare 
orală. 
 
11. Argintul coloidal tratează tuberculoza
Această boală este cauzată de o infecție bacteriană în interiorul 
plămânilor şi poate fi tratată cu un inhalator cu argint coloidal.
 
12. Argintul coloidal tratează negii  
Apariţia negilor este cauzată de un virus care infectează pielea 
şi sunt adesea dificil de îndepărtat. Argintul coloidal este o 
modalitate de a trata negii, cu toate că este nevoie de timp 
pentru a-i îndepărta. Tratamentul regu
dimensiunea verucilor. 
 
13. Argintul coloidal tratează amigdalita
Amigdalita este de obicei cauzată de o infec
îndepărtarea amigdalelor nu este singura op
Argintul coloidal este eficient pentru reducerea 
aproape toate cazurile. 
 
14. Argintul coloidal tratează eczema
Eczemele bacteriene se caracterizează prin zone de piele u
inflamată, ca urmare a prezenței bacteriilor. Argintul coloidal 
elimină bacteriile și ajută la reducerea inflamației.
 
Având o putere extraordinară ca dezinfectant, antibacterian, 
antiviral şi anti-fungic, argintul coloidal a continuat să fie 
folosit în mod eficient timp de peste 75 de ani după ce a fost 
considerat de industria farmaceutică ca fiind un tratament 
învechit. Poate că într-o zi beneficiile sale reale vor fi 
recunoscute încă o dată de către comunitatea medicală, care în 
prezent se concentrează doar pe medicamentele pe care le 
produc companiile farmaceutice. 
 
 

Argintul coloidal - de la A la Z
 
 

Ing. Lucian MIL
 
             Din cele mai vechi timpuri, argintul a fost strâns 
asociat cu luna şi influenţele lunare, atât în tradiţiile 
occidentale cât şi în cele orientale.  

rtiştii au descris adeseori razele lunii ca fiind „de 
argint”, argintiul fiind o culoare rece, diametral opusă 
aurului, care este asociat cu lumina solară. 

 
Tradiţia orientală 

         Ca metal al Lunii, argintul poate fi asociat, din punct de 
vedere yoghin, cu IDA NADI şi cu aspectele receptive ale 
fiinţei umane. Influenţa subtilă a argintului este strâns legată de 
aspectele materne, copilărie, creativitate, inteligenţă emoţională 

A
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10. Argintul coloidal tratează herpesul  
Virusul herpetic este încă un virus care pot fi tratat cu argint 
coloidal. Poate fi luat ca tratament atunci când apar puseuri și s-

edit a fi eficient în eliminarea virusului prin administrare 

11. Argintul coloidal tratează tuberculoza  
ție bacteriană în interiorul 

plămânilor şi poate fi tratată cu un inhalator cu argint coloidal. 

 
Apariţia negilor este cauzată de un virus care infectează pielea 
şi sunt adesea dificil de îndepărtat. Argintul coloidal este o 
modalitate de a trata negii, cu toate că este nevoie de timp 

i îndepărta. Tratamentul regulat va micşora 

13. Argintul coloidal tratează amigdalita  
Amigdalita este de obicei cauzată de o infecție bacteriană și 
îndepărtarea amigdalelor nu este singura opțiune de tratament. 
Argintul coloidal este eficient pentru reducerea infecției în 

14. Argintul coloidal tratează eczema  
Eczemele bacteriene se caracterizează prin zone de piele ușor 

ței bacteriilor. Argintul coloidal 
și ajută la reducerea inflamației. 

Având o putere extraordinară ca dezinfectant, antibacterian, 
fungic, argintul coloidal a continuat să fie 

folosit în mod eficient timp de peste 75 de ani după ce a fost 
considerat de industria farmaceutică ca fiind un tratament 

o zi beneficiile sale reale vor fi 
recunoscute încă o dată de către comunitatea medicală, care în 
prezent se concentrează doar pe medicamentele pe care le 

de la A la Z 

Ing. Lucian MILEA - Bucureşti 

Din cele mai vechi timpuri, argintul a fost strâns 
asociat cu luna şi influenţele lunare, atât în tradiţiile 

rtiştii au descris adeseori razele lunii ca fiind „de 
d o culoare rece, diametral opusă 

aurului, care este asociat cu lumina solară.  

Ca metal al Lunii, argintul poate fi asociat, din punct de 
vedere yoghin, cu IDA NADI şi cu aspectele receptive ale 

ă a argintului este strâns legată de 
aspectele materne, copilărie, creativitate, inteligenţă emoţională 
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şi de tot ceea ce este sensibil, receptiv, pasiv şi flexibil. În 
acupunctura ayurvedică acele de argint se folosesc pentru 
efectul lor „răcoritor şi calmant”, fiind  recomandate 
constituţiilor corporale de tip PITTA şi VATA.  
 
          Astrologia indiană asociază sfera de forţă a Lunii (SOMA 
GRAHA sau CHANDRA GRAHA) cu substanţa mentală 
(CITTA). Din acest motiv, unele tradiţii asociază argintul cu „al 
treilea ochi”, AJNA CHAKRA. Pe de altă parte, SOMA este şi 
elixirul nemuririi, al cărui consum periodic îi face pe zei 
nemuritori. În fapt, termenul de SOMA reprezintă o unică şi 
aceeaşi realitate reflectată pe diferite nivele: conştiinţa 
corespunde zeului SOMA, energia sa 
reprezintă nectarul nemuririi, Luna 
este manifestarea sa vizibilă, iar 
argintul este elementul metalic 
corespondent pe Pământ. Energia 
hrănitoare a Lunii (SOMA) este cea 
care hrăneşte, pe niveluri diferite ale 
manifestării, atât zeii cât şi fiinţa 
umană. Activarea în microcosmosul 
fiinţei umane, prin metode şi tehnici 
adecvate, a focarului de rezonanţă cu 
SOMA, conferă sănătate, imunitate, 
vitalitate, bucurie şi longevitate. 
Anumite tratate yoghine descriu 
modalităţi de „a învinge moartea” în 
15 zile (perioada de creştere a Lunii) prin acumularea de 
SOMA. De asemenea, se spune că acela care îşi va umple 
corpul cu esenţa Lunii (SOMA-RASA) va fi imun chiar şi la 
muşcătura unui şarpe. Aforismele tradiţionale din HATHA 
YOGA PRADIPIKA de Swami Svatamarama oferă explicaţii 
subtile, pe baza legii oculte a rezonanţei, atât pentru aplicaţiile 
imunologice ale argintului cât şi pentru acelea de amplificare a 
longevităţii. 
 
Utilizarea argintului în AYURVEDA 

        În medicina tradiţională indiană, AYURVEDA, metalele şi 
alte minerale sunt folosite sub o formă calcinată (BHASMA = 
cenuşă), printr-un procedeu străvechi. Oxidul de argint obţinut 
astfel, denumit RAJATA BHASMA, se foloseşte în amestecuri 
cu plante medicinale, cu miere sau doar cu apă. Acest remediu, 
realizat din argint purificat, este folosit ca sedativ şi afrodiziac, 
purificator al sângelui, al splinei şi al ficatului. Se consideră că 
oferă strălucire pielii şi putere corpului. La bărbaţi se 
administrează în căldură excesivă, impotenţă şi slăbiciune 
sexuală. La femei este considerat folositor în cazuri de 
dismenoree, menoragie şi leucoree. Este considerat folositor şi 
pentru debilitate generală. Tradiţional, se administrează în doze 
de 65-125 mg, de două ori pe zi, în amestec cu miere.   
 
       Facem observaţia că la vremea revelării AYURVEDEI nu 
exista teoria agenţilor patogeni. Din punct de vedere ayurvedic, 
se pune problema echilibrului, armonizării, purificării, 
vitalizării etc. AYURVEDA oferă soluţii practice la aceste 
necesităţi energetice şi fiziologice ale organismului. Un 
organism puternic şi echilibrat va lupta singur cu ceea ce noi 
numim astăzi „agenţi patogeni”. Pentru asta ne-a dat Dumnezeu 
sistemul imunitar. 

Tradiţia occidentală 

        În occident, virtuţile tămăduitoare şi reîntineritoare ale 
argintului au fost cunoscute profund şi folosite de alchimişti, 
dar unele beneficii ale utilizării lui domestice s-au răsfrânt şi 
asupra altora, care şi-l permiteau. 

       Celebrul medic şi alchimist Paracelsus utiliza argintul ca 
ingredient secret în remediile contra infecţiilor. 

        În Evul Mediu, când Europa era devastată de epidemii de 
ciumă, acestea făceau ravagii mai ales în rândul ţăranilor şi a 
orăşenilor sărăci, nobilii şi aristocraţii rămânând aproape 
neatinşi. Această protecţie misterioasă şi-a găsit explicaţia 
ulterior, când s-a observat că apa şi vinul aristocraţilor erau 
păstrate în vase de argint, şi ei foloseau în mod curent farfurii, 
tacâmuri şi pahare de argint.  

       În timpurile moderne, acest efect al argintului, de 
„menţinător” al vieţii, a ajuns să fie cunoscut şi de către oamenii 
simpli, astfel că în secolul al XIX-lea, fermierii americani 
obişnuiau să pună un dolar de argint într-o găleată de lapte 
proaspăt, pentru a-i încetini procesele de fermentaţie. 

Abordarea ştiinţifică modern 

       Odată cu descoperirea şi utilizarea electricităţii, a devenit 
posibilă grăbirea unor fenomene naturale, precum trecerea 
argintului în lichide. Sub formă de soluţii coloidale obţinute 
electric, argintul a fost utilizat ca remediu foarte eficient şi 

simplu împotriva multor 
afecţiuni, şi mai ales 
împotriva infecţiilor, cu mult 
înainte de penicilină şi 
medicamentele pe bază de 
sulf. În zilele noastre, 
proprietăţile dezinfectante 
ale argintului sunt bine 
cunoscute şi utilizate la 
purificarea apei: filtre de 
argint pot fi găsite în sursele 
de apă ale avioanelor şi 
navetelor spaţiale, pentru a 
garanta o apă fără germeni. 

Pe staţia spaţială MIR, argintul este folosit pentru a steriliza apa 
reciclată. Argintul este utilizat şi pentru a înlocui clorul din 
piscinele de înot, deoarece are o acţiune germicidă mai 
puternică decât acesta şi nu are mirosul şi celelalte efecte 
neplăcute ale clorului. 

         În lupta tot mai acerbă a omului modern împotriva 
agenţilor patogeni, s-a aruncat în luptă un întreg arsenal de 
antibiotice, din ce în ce mai sofisticate. Deşi tehnologia chimică 
şi industria farmaceutică au avansat foarte mult, nu putem spune 
astăzi că ne simţim mai protejaţi în faţa infecţiilor, decât eram 
acum 70 de ani.  În ciuda eforturilor financiare şi a anilor de 
cercetări pentru a găsi un nou antibiotic, mereu superior celui 
care se folosea cu 5 ani în urmă, agenţii patogeni sunt din ce în 
ce mai rezistenţi. În această criză financiară şi de sănătate a 
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lumii de astăzi, unii cercetători consideră că argintul coloidal 
este soluţia: costă mult mai puţin decât în urmă cu 70 de ani şi 
este la fel de eficient. Aceşti entuziaşti îl folosesc uneori 
împotriva multor obstacole legislative şi îl consideră cea mai 
eficientă modalitate de luptă contra germenilor şi de regenerare 
rapidă a ţesuturilor. 

În continuare vom prezenta cercetările şi rezultatele lor, 
explicaţii teoretice actuale, sugestii de utilizare, reglementări 
farmaceutice, metode de testare a calităţii şi, de ce nu? – o 
metodă simplă de producere a argintului coloidal în casă. 
 

Antibiotic cu spectru larg 

Unul din cele mai remarcabile aspecte referitoare la argintul 
coloidal este faptul că are un spectru extrem de larg de aplicaţii 
şi întrebuinţări. În timp ce un antibiotic farmaceutic 
convenţional este eficient împotriva a şase sau şapte tipuri de 
germeni şi total ineficient contra virusurilor, generând cel mai 
adesea efecte secundare nedorite, argintul este letal pentru mai 
mult de 650 de tipuri de bacterii, virusuri şi fungi, fără însă a fi 
toxic pentru organismul uman.  

Care este motivul acestei eficienţe neobişnuite? Spre deosebire 
de medicamentele de sinteză, ce reacţionează chimic cu anumite 
enzime, acţiunea biologică a argintului este de tip catalitic, 
dezactivând mecanismele enzimatice de oxigenare celulară ale 
microorganismelor. Prezenţa sa „sufocă” viruşii, bacteriile şi 
fungii fără a face niciun rău organismelor multicelulare, ce au 
un sistem enzimatic cu totul diferit. 

Testele de laborator au arătat că argintul coloidal (5-10ppm) 
omoară majoritatea bacteriilor, fungilor şi a virusurilor în 2-6 
minute de la contact. 

Starea coloidală, o stare naturală 

La începutul secolului XX, savanţii au descoperit că majoritatea 
fluidelor din corpul uman se află în stare coloidală: lichide 
conţinând particule foarte fine, într-o suspensie stabilă. Sângele 
nostru se află în stare coloidală.  

Starea coloidală este o stare în care un lichid sau o soluţie 
înglobează particule cu dimensiuni mult mai mari decât acelea 
ale moleculelor proprii. Dimensiunea acestor particule se 
situează între dimensiunile moleculelor şi acelea ale particulelor 
mai mari ce generează suspensii. Uzual, particulele ce 
generează coloizi se situează în gama de mărime 0,001µm şi 
100µm. Stabilitatea stării coloidale este cea care o deosebeşte 
de o suspensie grosieră, ce se precipită foarte repede dacă nu 
este agitată. Argintul coloidal poate fi definit ca o soluţie din 
particule extrem de fine (cu diametrul uzual între 0,001 şi 0,1 
microni) de argint metalic foarte pur, suspendate în apă. 
Stabilitatea argintului coloidal este dată de forţele de respingere 
dintre particulele de argint ce sunt încărcate pozitiv. Aceste 
forţe de respingere împiedică aglomerarea şi precipitarea. 
Dimensiunea foarte mică a acestor particule le permite să 
traverseze cu uşurinţă ţesuturile, ceea ce face ca argintul 

coloidal să fie foarte uşor asimilat de către organism. 
 
Argintul coloidal prezintă avantajul că este asimilat direct de 
către organism şi, datorită neutralităţii sale chimice ridicate, este 
eliminat aproape integral în câteva săptămâni, fără a lăsa 
reziduuri. 
 
Tipuri de argint coloidal 

Este bine să se ştie că există pe piaţă cel puţin patru categorii 
diferite de produse denumite generic „argint coloidal”.  
 
Primul tip de produs este cel clasic, original, numit de regulă 
„argint electrocoloidal” şi pe acesta îl vom aborda mai detaliat 
în acest articol. Culoarea lui este transparentă cu tentă galben-
aurie. 
 
Cel de-al doilea este numit „argint proteic uşor”. Acest produs 
chimic constă din molecule de proteine la care se leagă particule 
microscopice de argint. Aceasta este găsit, de obicei, în 
concentraţii de 20-40 ppm (părţi per milion sau µg/l). Aspectul 
poate fi transparent-clar sau chihlimbar. Deşi este încadrat 
comercial în categoria „argint coloidal”, o denumire cinstită a 
acestor produse ar fi coloid de argint proteic uşor. 

Cel de-a treilea este reprezentat de „sărurile de argint”. Deşi se 
vând uneori ca 
„argint coloidal”, 
aceste produse nu 
sunt deloc 
coloidale. Aceste 
produse se fabrică 
chimic sau electro-
chimic şi sunt, de 
obicei, solubile în 
apă. Concentraţiile 
disponibile sunt în 

gama de 50-500 ppm. Aspectul este transparent-clar. Aceste 
produse conţin ioni pozitivi de argint şi ioni negativi ai altor 
elemente sau compuşi.  

Cel de-al patrulea tip este denumit uneori „praf de argint”. 
Acest produs a fost elaborat de către ruşi şi se fabrică prin 
dezintegrarea rapidă, la înaltă tensiune, a unor fire de argint pur. 
Particulele microscopice de argint sunt colectate şi sunt apoi 
dizolvate în apă sau se adaugă la remedii şi creme pentru uz 
topic. Concentraţiile produselor rezultate variază, de regulă, 
între 100-500 ppm. Amestecul apos al prafului de argint poate 
da coloizi, dacă dimensiunea particulelor este suficient de mică. 
 
Toate aceste tipuri de produse „funcţionează”, mai mult sau mai 
puţin, având efect bactericid cu spectru larg, deoarece toate 
conţin particule microscopice de argint. Pe de altă parte, este 
bine să se ştie că: 

1) nu toate aceste produse sunt „suspensii coloidale” de argint; 
2) aceste produse nu se comportă toate la fel în organism sau în 
testele de laborator; 
3) eficienţa variază de la produs un la altul;  
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4) calitatea variază de la un produs la altul şi de la lot la lot 
pentru acelaşi produs; 
5) nu toate aceste produse sunt sigure şi non-toxice.  
 
Nu există standardele industriale pe care producătorii să le 
urmeze pentru a asigura controlul calităţii şi nu există nici 
reglementări guvernamentale în domeniu.  
 
Ce este argintul electrocoloidal? 

Acest produs se fabrică fie prin metoda „arcului electric” în apă 
deionizată, fie prin metoda de „joasă tensiune” în apă distilată. 
Este găsit, de obicei, în concentraţii între 3-5 ppm, dar poate 
ajunge şi la 100 ppm. Fabricat în mod corespunzător, acest 
produs este format din particule microscopice de argint 
elementar pur, suspendate în apă, fără alte elemente prezente.  
 
Metoda de joasă tensiune implică un proces electric special, şi 
foloseşte curent continuu sau alternativ de valori adecvate, 
pentru a desprinde şi dispersa particule metalice mici (nano-
particule) dintr-un electrod de argint foarte pur (99,9% - 
99,999%), în apa pură distilată. Particulele de argint se desprind 
de electrozi prin ciocnirea acestora de către moleculele de apă, 
antrenate de curentul electric. Prin această metoda se pot obţine 
particule de argint de dimensiuni mici, având diametrul mediu 
în gama 0,001 - 0,01 microni.  

Secundar şi nedorit, dacă apa nu este pură sau electrozii sunt 
oxidaţi, din electrozii de argint se desprind şi ioni de argint, 
datorită electrolizei şi a formării hidroxidului de argint la 
contactul oxidului cu apa.  

Unii producători care afirmă că argintul coloidal este „simultan 
coloidal şi ionic”, nu se referă la aceşti ioni nedoriţi, ci ei 
denumesc astfel, neştiinţific, particulele de argint încărcate cu 
sarcină electrică pozitivă.  

Este de dorit ca dimensiunile particulelor să fie cât mai mici, 
din mai multe motive:  

- la o aceeaşi concentraţie de argint în coloid, particulele 
componente mai mici prezintă o suprafaţă de contact mult mai 
mare, ceea ce face produsul mult mai eficient în organism; 
- particulele mai mici formează coloizi stabili; 
- particulele mari se elimină mai greu din organism, putând 
genera depozite în piele. 

Efectele biologice ale argintului 

Experimentele ştiinţifice au arătat că argintul coloidal este 
eficient şi activ în tratarea multor afecţiuni importante: infecţii 
microbiene, fungice, parazitare şi virale ale pielii, organelor 
senzoriale, ale tracturilor digestiv, respirator şi urinar, boli 
autoimune, arsuri, răni, ulceraţii şi chiar cancer. 

În unele centre de cercetare medicală a fost prescris ca adjuvant 
în tratamentul unor boli ale sistemului de reproducere feminin şi 
ale sistemului circulator, precum şi pentru tratarea eficientă a 
unor complicaţii infecţioase date de virusul HIV. În cazul 

infecţiilor cu HIV s-a constatat că administrarea sistematică a 
argintului coloidal stopează degradarea sistemului imunitar şi a 
infecţiilor conexe, astfel că nu se mai ajunge la SIDA.  
 
Argintul coloidal a fost folosit de asemenea ca tratament pentru 
afecţiuni tiroidiene, boli infantile, somnambulism şi anorexie 
nervoasă. 
 
Procesul de reconstrucţie a ţesuturilor sau de vindecare a 
plăgilor se accelerează în prezenţa argintului. În plus, prezenţa 
argintului coloidal a permis vindecări ale unor răni grave fără să 
lase cicatrice sau cu cicatrice mult mai mici decât în mod 
obişnuit. Cicatricele se dezvoltă atunci când celulele 
nediferenţiate nu există în număr suficient de mare. Pe baza 
acestor dovezi se presupune că argintul coloidal ar reduce sau 
elimina cicatricele interne şi ar accelera vindecarea după 
operaţii chirurgicale. Rezultate deosebite s-au obţinut în 
refacerea rapidă după fracturi, rupturi musculare sau 
ligamentare, entorse, luxaţii, arsuri, ulceraţii cutanate etc. 
Rezultate pozitive s-au obţinut şi în cazul unor afecţiuni cronice 
ca: osteoporoză, reumatism, artrită, inflamaţii articulare etc. 
 
Alte cercetări ştiinţifice au arătat că prezenţa argintului a permis 
o reîntinerire remarcabilă a ţesuturilor. Suplimentar, subiecţii 
studiilor au resimţit aproape unanim o îmbunătăţire a tonusului 
organismului şi o senzaţie de bunăstare generală. 

 
Tradiţia indiană AYURVEDA 
consideră argintul ca un detoxifiant 
al ficatului şi al splinei şi un 
purificator al sângelui, un întăritor 
al minţii şi un antidepresiv. 

Argintul deţine un loc de frunte, şi 
în domeniul chirurgiei, de exemplu 
în unirea vaselor cerebrale sau 
închiderea defectelor de pe 
suprafaţa craniului. Această metodă 
este cunoscută în chirurgia modernă 
sub denumirea de chirurgie 
Heidenheim. S-au efectuat cercetări 
privind posibilitatea de vindecare a 
rănilor cu ajutorul pansamentelor 
poleite pe o parte cu argint. Astfel, 
încă din anul 1996 au apărut în 
SUA foarte multe produse care 
conţin argint şi care se folosesc în 
chirurgie. 

 
Dr. Norman Bjonderstrom din Suedia, specialist în tratarea 
cancerului mamar, introduce în ţesutul tumorii ace din argint 
pur care sunt conectate la curent electric de mică intensitate. 
Prin procesul de electroliză, în interiorul tumorii ajung 
nanoparticule şi ioni pozitivi ai argintului, ce pot distruge 
tumoarea canceroasă. Din păcate, această metodă este 
deocamdată foarte costisitoare. 

Toate acestea l-au determinat pe cercetătorul Dr. Bob Beck să 
facă următoarea afirmaţie: „Fără a exagera, poate că e timpul să 
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recunoaştem că argintul coloidal nu este numai cea mai sigură 
doctorie de pe pământ, dar şi cea mai puternică!”. 
 
Cum acţionează argintul coloidal? 

Dimensiunile submicroscopice ale particulelor de argint – 
acestea sunt de sute sau mii de ori mai mici decât o celulă 
sanguină umană – le permit să intre şi să iasă cu uşurinţă din 
celule, favorizând acţiunea germicidă. Această acţiune este 
favorizată şi de proprietăţile electrochimice ale argintului 
coloidal, aşa cum sugerează numeroase studii biologice. 
Argintul se ionizează pozitiv în cadrul coloidului, dar 
reactivitatea sa chimică fiind relativ redusă, el nu intră în reacţii 
chimice cu apa sau cu ionii negativi din apă, servind în schimb 
drept catalizator pentru unele procese biologice. Prezenţa 
argintului coloidal în apropierea unui virus, ciupercă, bacterie 
sau de orice alt organism unicelular patogen dezactivează 
enzima acestuia implicată în metabolismul oxigenului. Altfel 
spus, îi blochează sistemul respirator, ceea ce duce la 
„sufocarea” şi apoi moartea agentului patogen. Acest lucru 
explică de ce argintul electrocoloidal are un spectru atât de larg 
de acţiune. Agenţii patogeni morţi sunt apoi eliminaţi din 
organism de către celulele sistemului imunitar, sistemul limfatic 
şi apoi cel excretor.  

Spre deosebire de antibioticele farmaceutice, care distrug şi 
enzimele benefice, argintul coloidal lasă neafectate enzimele 
celulelor din ţesuturi, deoarece acestea sunt radical diferite de 
enzimele vieţii unicelulare, primitive. Astfel, argintul coloidal 
este absolut sigur pentru om, mamifere, reptile, plante, ca şi 
pentru toate organismele multi-celulare. Mai mult decât atât, 
mai mulţi cercetători au evidenţiat faptul că argintul coloidal nu 
atacă bacteriile benefice din organism, cum ar fi cele ce 
alcătuiesc flora intestinală. O explicaţie este aceea că argintul 
coloidal trece în sânge încă din intestinul subţire, neajungând 
până la cel gros unde „domiciliază” flora intestinală. 

Efectul antiparazitar a fost evidenţiat în faza de ou (faza 
unicelulară) şi în faza de larvă, astfel că prezenţa argintului face 
imposibilă înmulţirea paraziţilor. Astfel, pentru a fi eficientă, 
cura antiparazitară cu argint coloidal trebuie să dureze mai mult 
decât viaţa paraziţilor. 

Cercetările medicului american Robert Becker au evidenţiat că 
argintul are efectul de a readuce celulele canceroase la starea lor 
normală, de celule sănătoase.  

Dr. Becker menţionează de asemenea, în lucrările sale, că unele 
celule se dediferenţiază în prezenţa argintului (devenind ceea ce 
numim astăzi celule stem). Numai aceste celule nediferenţiate 
pot fi folosite pentru a înlocui celulele distruse, pentru a vindeca 
rapid o rană sau a reconstrui un ţesut care lipseşte.  
Stimularea dediferenţierii unor celule şi accelerarea generării de 
celule nediferenţiate noi (celule stem) poate constitui o 
explicaţie şi pentru acest fenomen de reîntinerire, după cum 
arată şi rezultatele cercetărilor moderne asupra celulelor stem.  
 
Deşi mecanismele de acţiune ale argintului coloidal nu au fost 
încă pe deplin elucidate, experimentele realizate până în prezent 
au demonstrat efectele sale benefice asupra sănătăţii.  

 
Cum poate fi utilizat argintul coloidal?  

Argintul coloidal poate fi utilizat în mai multe moduri, în 
funcţie de localizarea afecţiunii de tratat: oral (ingerat sau băut); 
inhalat sub formă de vapori foarte fini; sub formă de clismă; la 
nivel vaginal, pulverizat local sau adăugat la spălături; sub 
formă de picături în ochi, urechi şi nas sau aplicat topic, pe piele 
(cu o sticlă cu pulverizator sau cu bandaje îmbibate cu soluţie). 

Administrat oral, argintul coloidal este absorbit din gură în 
sânge, apoi transportat rapid la celulele organismului. Ţinerea 
acestui lichid sub limbă, câteva zeci de secunde înainte de 
înghiţire, poate duce la absorbţia mai rapidă. În trei-patru zile, 
particulele de argint se pot acumula în ţesuturi în cantitate 
suficientă pentru a putea deja observa efectele benefice.  

În cazul expunerii frecvente la germeni patogeni, unii specialişti 
recomandă un aport zilnic de argint coloidal, ca protecţie. Mulţi 
terapeuţi naturişti consideră că viaţa a milioane de persoane, 
care sunt susceptibile să dezvolte infecţii cronice minore, poate 
fi îmbunătăţită prin administrarea preventivă a argintului 
coloidal. 

Doza depinde şi ea de scopul urmărit. În general, doza de 
întreţinere recomandată pentru uz intern, pentru adulţi, este de o 

lingură cu argint 
coloidal pe zi (10 ml 
în concentraţie de 10 
ppm). Bineînţeles, 
cantitatea diferă în 
funcţie de 
concentraţie. Această 
cantitate, considerată 
„nutritivă”, asigură 
aceeaşi cantitate de 
argint pe care o 
asigură dieta zilnică a 
unui adult de la 
începutul secolului 
XX, înainte ca solul 

să fie sărăcit de oligoelemente prin exploatare excesivă. Se 
estimează că în prezent solul din SUA mai conţine, în medie, 
doar 15% din oligomineralele existente în anul 1900. 

Argintul coloidal poate fi utilizat cu succes şi sub formă de cură 
generală de purificare şi detoxifiere. În acest caz, doza poate 
varia de la 1 la 4 linguri pe zi.  

În cazul unor afecţiuni severe şi boli cronice, doza trebuie 
adaptată în funcţie de reacţia organismului, sub îndrumarea unui 
medic competent. În general, orice cantitate peste 5 linguri pe zi 
este considerată doză „terapeutică”. Unii terapeuţi relatează că 
au administrat cu succes unor pacienţi cu infecţii grave, 
considerate incurabile, până la 450 ml de argint coloidal (10 
ppm) pe zi, timp de două săptămâni! 
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În cazul unor arsuri minore, o acumulare de argint coloidal în 
organism poate grăbi vindecarea, reduce posibilitatea infecţiilor 
şi a cicatricelor.  

În unele cazuri medicale grave, precum cangrenele, medicii au 
utilizat de multe ori injectarea directă a zonei afectate. Au fost 
raportate multe cazuri de salvare a membrelor infectate de la 
amputare, atunci când a fost iniţiat tratamentul cu argint 
coloidal. 

Efecte secundare  

Nu s-a dovedit că ar exista efecte secundare ale terapiei cu 
argint coloidal, deoarece acesta nu este toxic şi nu afectează 
ficatul, rinichii sau alt organ al corpului. Argintul coloidal nu 
interacţionează cu niciun alt medicament sau remediu. Argintul 
coloidal este eliminat prin rinichi, sistemul limfatic şi sistemul 
circulator, după o perioadă de timp de la ingerare.  

În cazul utilizării unor suspensii de argint cu particule de 
dimensiuni mari (peste 0,4 microni) eliminarea poate dura mai 
mult sau chiar se pot produce acumulări de argint în organism; 
acestea nu au efecte secundare nocive asupra stării de sănătate, 
dar pot duce, teoretic, la pigmentari gri-albăstrii ale pielii, după 
ani de consum excesiv. De asemenea, consumul excesiv al 
sărurilor de argint a produs în unele cazuri efecte similare, 
cunoscute încă din secolul al XIX-lea sub numele de Argyria. 
Tocmai de aceea NU se recomandă folosirea sărurilor de argint 
şi nici folosirea sărurilor pentru accelerarea procesului de 
obţinere a argintului coloidal. 

Deoarece se absoarbe în sânge înainte de a ajunge în intestinul 
gros, argintul coloidal nu afectează flora benefică din tractul 
digestiv, dacă este administrat în cantităţi rezonabile. În cazul 
unor doze mai mari de 75 ml pe zi (10 ppm) au fost totuşi 
raportate diminuări ale florei intestinale benefice. În cazul 
dozelor de şoc poate fi necesară administrarea suplimentară de 
„probiotice".  

Ce spune medicina alopată?  

FDA (Administraţia Alimentelor şi a Medicamentelor din SUA) 
a permis utilizarea argintului coloidal în 1913.  

Literatura medicală din primele decenii ale secolului XX 
abundă de relatări cu privire la utilizarea cu succes a argintului, 
pentru a stimula sistemul imunitar al organismului. 

Începând cu al doilea război mondial, odată cu descoperirea şi 
producerea pe scară largă a antibioticelor, argintul coloidal şi 
alte remedii naturale au început să fie descurajate şi au ieşit din 
sfera preocupărilor medicinei alopate. Din acel moment, 
industria farmaceutică s-a ocupat îndeosebi de produsele 
medicamentoase chimice, ce aduceau un profit crescut. 

În anul 1983, Ministerul Sănătăţii din SUA a recunoscut şi a 
aprobat argintul coloidal ca fiind un medicament fără reacţii 

adverse, care se poate elibera fără reţetă de la medicul 
specialist. 

În anul 1991, FDA a clasificat argintul coloidal ca un 
medicament anterior anului 1938. O scrisoare a FDA din 
13.09.1991 afirma: „Aceste produse pot continua să fie 
comercializate... atât timp cât sunt promovate şi etichetate 
pentru aceleaşi utilizări ca în anul 1938 şi atât timp cât sunt 
fabricate prin metoda iniţială.”          

În anul 1999 FDA a interzis medicamentele ce se bazează pe 
argint, folosind motivul că nu se cunoaşte formula acestor 
produse şi că ele pretind a vindeca prea multe boli, fără dovezi 
ştiinţifice: „Aceste produse sunt etichetate pentru tratarea 
adulţilor şi a copiilor de boli incluzând HIV, SIDA, cancer, 

tuberculoză, malarie, 
lupus, sifilis, scarlatină, 
zona zoster, herpes, 
pneumonie, febră tifoidă, 
tetanos şi multe altele”. 
Un alt motiv al 

interzicerii 
medicamentelor pe bază 
de argint coloidal a fost 
asocierea forţată a 
acestora cu o boală 
numită Argyria, definită 
de Fuchs în anul 1840, ce 
constă în colorarea 
epidermei cu nuanţe gri-
albăstrui, datorită 
depunerilor de argint 

(nitratul de argint era folosit în secolul al XIX-lea în cazuri de 
epilepsie, tabes doeralis, dezechilibre nervoase etc.).  

În urma acestei decizii a FDA, un producător american de argint 
coloidal a adresat FDA o scrisoare prin care solicită ca, în baza 
legii libertăţii de informare, să i se furnizeze următoarele 
informaţii: 
1. Numărul de decese provocate de consumul de argint coloidal. 
2. Numărul de reacţii alergice la consumul de argint coloidal. 
3. Numărul de  interacţiuni medicamentoase dăunătoare, ale 
medicamentelor OTC sau prescrise, în combinaţie cu argintul 
coloidal. 
4. Numărul de cazuri de Argyria raportate, datorate consumului 
de argint coloidal fabricat prin metode electrice AC sau DC. 
5. Numărul cazurilor de Argyria, datorate consumului de argint 
coloidal ce nu conţine stabilizatori proteici. 

Răspunsul FDA a fost năucitor: „Am căutat în înregistrările de 
la Sistemul de raportare a Evenimentelor adverse (AERS) al 
FDA şi am fost în imposibilitatea de a localiza vreun caz care să 
corespundă solicitării dumneavoastră. Taxele de $ 3.50 (...) vor 
fi incluse într-o factură lunară.” 

Ne întrebăm ce „dovezi ştiinţifice” în favoarea argintului 
coloidal dorea FDA când a luat decizia să-l interzică, de vreme 
ce a putut afirma, într-o hotărâre oficială, că „utilizarea fără 
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discernământ a soluţiilor coloidale de argint a dus la cazuri de 
Argyria, decolorarea permanentă a pielii şi a ţesuturilor 
profunde, de culoare albastră-gri.”, fără a avea nici cea mai 
mică dovadă!  Agenţia de Protecţie a Mediului (EPA) din SUA 
admite ca fiind nepericuloasă (nu se precizează care ar fi 
pericolul n.n.) o doză maximă zilnică de 350 micrograme de 
argint pe zi, pentru un adult cu o greutate de 70 kilograme (kg) 
şi consideră (în alt raport) ca fiind critică o doză de 1mg. Facem 
aici observaţia că este vorba de argint, în general şi nu de 
argintul coloidal. În continuare, EPA afirmă: „Argyria este 
cauzată de acelaşi mecanism care este implicat în developarea 
fotografiilor. Este acelaşi lucru. Dacă se expune la lumină o sare 
de argint, o parte din ea se va reduce la argint metalic. Apoi, 
dacă aveţi un revelator (cofeina este un bun revelator) într-o 
soluţie alcalină (sângele este alcalin, în mod normal), argintul 
suplimentar va precipita din compus în particule metalice, care 
vor creşte. Acesta este procesul fotografic şi astfel se 
dobândeşte Argyria”.  
Este clar în acest caz că EPA se referă la sărurile de argint, mai 
precis la halogenuri, acestea fiind cele utilizate în tehnica 
fotografică. Argyria este, deci, cauzată de consumul excesiv de 
săruri de argint. Argintul coloidal este compus din particule 
metalice şi nu are de-a face cu tehnica fotografică. 
Dacă ar fi, totuşi, să impunem aceste doze şi pentru argintul 
coloidal, acestea ar corespunde unui consum zilnic de 70 ml 
(respectiv 200 ml) argint coloidal de 5 ppm sau 35 ml (respectiv 
100 ml) argint coloidal de 10 ppm.  

Mai multe organizaţii guvernamentale (Elveţia, Germania, 
Australia, Israel etc.) şi-au dat acordul în folosirea argintului 
coloidal (Ag+) şi a peroxidului de hidrogen (H2O2), ca 
dezinfectant al apei, în cantităţi prevăzute de Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii (MLC - valoarea maximă conţinută de 
până la 0,08 ppm-0,1 ppm). 

Supliment alimentar  

În timp ce organizaţiile guvernamentale responsabile cu 
„sănătatea populaţiei” nu fac nicio cercetare pentru a lămuri 
problema argintului coloidal şi a efectelor sale, străduindu-se 
însă să-i limiteze sfera de utilizare, milioane şi milioane de 
utilizatori mulţumiţi doresc să-l aibă în continuare. De 
asemenea, există şi un număr tot mai mare de producători care 
intră pe piaţă cu o gamă largă de produse noi pe bază de argint. 
Între timp, mărturiile cu privire la efectele surprinzătoare, 
adeseori considerate miraculoase, ale argintului coloidal sunt 
într-o continuă creştere, el nu este considerat ca făcând parte 
dintre tratamentele terapeutice alopate, nici alternative şi este 
distribuit, cel mai adesea, sub titulatura de „supliment 
alimentar”.  

Calitatea argintului coloidal  

Există mulţi producători ce fabrică argint coloidal de diferite 
calităţi şi concentraţii. Criteriile de determinare a calităţii 
argintului coloidal sunt: dimensiunea particulelor, puritatea, 
concentraţia şi costul. 

Cel mai bun este argintul electrocoloidal, obţinut fără procese 
chimice, care conţine doar argint şi apă.  
Apa trebuie să fie pură, distilată sau demineralizată. Chiar şi 
pentru distilare. nu este recomandată folosirea apei de la 
robinet. Cea mai bună apă are conductivitatea sub 1uS pe 
centimetru cub. 
  
Argintul trebuie să fie pur, 99,99%. Este foarte important ca să 
nu conţină plumb în aliaj, plumbul este foarte toxic chiar şi în 
cantităţi extrem de mici deoarece particulele foarte mici de 
plumb şi foarte multe au totuşi o suprafaţă mare de contact. 
Argintul de puritate 99,9% nu este deloc recomandat iar cel şi 
mai mic sub nicio formă, vă riscaţi sănătatea. Tocmai din 
această cauză argintul coloidal îşi are renumele pătat, deoarece 
unii oameni, din ignoranţă sau din "merge şi asa" au trecut cu 
vederea aceste atenţionări având ulterior probleme.  

Un argint coloidal de calitate conţine particule super-fine de 
argint, de dimensiuni nanometrice (>50nm), care sunt 
suspendate un timp nedefinit în apă distilată sau demineralizată.  

Dacă argintul coloidal conţine deopotrivă atât nano-particule cât 
şi ioni de argint, el este cu atât mai bun cu cât proporţia 
particule/ioni este mai mare.  Singura modalitate absolut sigură 
de a determina cât de coloidal şi cât de pur este un „argint 
coloidal” este analiza de laborator. Totuşi, pentru o evaluare 
sumară dar nu şi suficientă a caracteristicilor sale se pot folosi şi 
metode la îndemâna oricui.  

Aspectul argintului coloidal de cea mai bună calitate este 
transparent. Culorile gălbui sau mai întunecate indică de obicei 
o suspensie de particule prea mari, ce tind să se precipite în 
partea de jos a recipientului, şi nu sunt coloizi reali.  

O metodă bună pentru a vedea dacă respectivul lichidul 
transparent este un coloid este evidenţierea efectului Faraday-
Tyndall. Acesta presupune trecerea unui fascicul intens de 
lumină printr-un flacon transparent plin cu lichid; dacă lichidul 
este coloidal, drumul luminii prin flacon va fi vizibil în formă 
de con, datorită împrăştierii luminii în particulele de coloid. 
Dacă lichidul respectiv este mai degrabă o suspensie, ce tinde să 
se precipite, având particule prea mari pentru a fi un coloid, 
conul va fi mai evident în partea inferioară a recipientului şi, 
eventual, vom putea observa un precipitat pe fundul vasului. 

O altă metodă de testare implică adăugarea de acid, bază sau 
sare peste soluţia respectivă de argint coloidal. Dacă lichidul 
conţine substanţe care nu reacţionează cu electrolitul adăugat, 
nu se petrece nimic nici după câteva zile. Dacă soluţia 
reacţionează cu electrolitul – bază cu acid, de exemplu – se 
observă imediat o transformare – în culoare, de exemplu. Dacă 
lichidul testat este într-adevăr argint coloidal (sau altă dispersie 
coloidală hidrofobă), atunci, într-o primă fază, nu se observă 
nimic iar mai apoi, în decurs de câteva minute sau ore, lichidul 
se clarifică, deoarece particulele de coloid îşi vor pierde sarcina 
electrică superficială pozitivă şi se vor putea aglomera în 
particule mai mari. Aceste particule mai mari vor cădea apoi pe 
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fundul vasului unde, în general, se disting foarte greu pentru o 
concentraţie mică de argint.  

Dacă un produs conţine un stabilizator sau oligoelemente, altele 
decât argintul, este inferior. Dacă un produs necesită refrigerare, 
înseamnă că el conţine şi un alt element.  Recipientul şi pipeta 
se recomandă a fi din sticlă, plasticul nepermiţând păstra
coloidului de argint pentru o perioadă îndelungată de timp. 
Recipientul nu trebuie să permită pătrunderea în interior a 
razelor ultraviolete. Cele mai potrivite culori pentru sticlele în 
care se pastrează argintul coloidal sunt: brun-chihlimbar închis 
şi albastru-cobalt. Unele produse cu concentraţii mari de argint 
(peste 50ppm) pot să nu fie foarte sigure, concentraţiile standard 
folosite de cabinetele medicale internaţionale fiind de 10
20ppm. 
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«Hrana artificială» produsă de compania 
Impossible Foods, sponsorizată de Bill 

Gates și Google... 
 

... este compusă din organisme modificate genetic (OMG) 
glutamat monosodic (GMS) 

Mai uimește aceasta – oare? – pe cineva?

       Când vine vorba de inovații în Silicon Valley, nimic nu 
este inviolabil – inclusiv carnea! O echipă de ingineri 
chimiști a dezvoltat un nou tip de carne artificială sub
brandul Impossible Foods care, cu sprijinul lui Bill Gates, 
Google și a multor alți suspecți de serviciu, este promovată 
ca o alternativă viabilă a cărnii.  

oul produs arată, are gustul și mirosul cărnii adevărate, 
dar sub stratul suculent se regăsesc ingrediente toxice 
precum organisme modificate genetic, glutamat 

monosodic, vitamine artificiale și tot felul de alte toxine.

Acest concept, care pe mulți deja nu îi mai surprinde, are ca 
argument „sustenabilitatea” omenirii și se centrează pe 
eliminarea din lanțul alimentar a produselor din carne și 
înlocuirea lor cu unele produse etichetate ca fiind „din plante”. 

N
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Impossible Foods, sponsorizată de Bill 
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ții în Silicon Valley, nimic nu 
inclusiv carnea! O echipă de ingineri 

ști a dezvoltat un nou tip de carne artificială sub 
care, cu sprijinul lui Bill Gates, 

și a multor alți suspecți de serviciu, este promovată 

și mirosul cărnii adevărate, 
ngrediente toxice 

precum organisme modificate genetic, glutamat 
și tot felul de alte toxine. 

ți deja nu îi mai surprinde, are ca 
și se centrează pe 

țul alimentar a produselor din carne și 
înlocuirea lor cu unele produse etichetate ca fiind „din plante”. 

Motto-ul Impossible Foods este acela că produsele sunt făcute 
„în totalitate din plante” – o minciună uria
dacă arunci o privire pe lista de ingrediente.

Pe listă sunt incluse delicii precum proteine vegetale 
hidrolizate, făină de soia degresată, folosită adesea ca 
„expandant” al cărnii, a.k.a. umplutură ieftină. Proteinele 
vegetale de toate felurile sunt îmbogă
poziționează în familia GMS (glutamat monosodic). GMS, așa 
cum poate știți, este considerat a fi o excitotoxină ce distruge 
rapid celulele neuronale, astfel că noul tip de carne artificială nu 
este deloc o alternativă sănătoasă și hrănitoare, aș
reclamele Impossible Foods. 

Alte derivate pline cu GMS care se regăsesc în carnea artificială 
de la Impossible Foods sunt extractul de drojdie 
soia sintetizate, ambele fiind de cele mai multe ori de natură 
transgenică. Aceasta înseamnă că inginerii de laborator au 
inserat ADN artificial în plantele originale ce produceau aceste 
ingrediente, iar ulterior acestea sunt extrem de procesate 
ajung să aibă o valoare nutritivă foarte scăzută.

Dar asta nu este tot! „Burgerii” Impossibl
asemenea un ingredient neobișnuit, cunoscut sub denumirea de 
„leghemoglobină” (hemoglobina tulpinii
scriitoare la Recode.net, o descrie ca fiind „
spun că este asemănătoare sângelui din carnea a
provine din plante – sau cel puțin poate fi sintetizat din plante, 
anume ca să imite sângele. 

„Leghemoglobina este o substanță asemănătoare unui compus 
al sângelui, numit «hemo» (NT eng. – 
sângelui), care se găsește în concentra
Inginerii de la Impossible Foods au găsit o cale să îl izoleze 
să îl extragă din cereale precum soia 
leghemoglobina”, scrie Glaser. 

Vă mai este foame cumva? 

Același om care crede că vaccinurile a
populației este un mare sponsor al cărnii artificiale de la 
Impossible Foods. 

Un argument invocat pentru promovarea unor astfel de produse 
sintetice este acela că producția de carne participă la încălzirea 
globală, ce amenință întreaga planetă, ceea ce duce la nevoia de 
mâncare bazată pe plante, precum carnea artificială. Însă 
promotorii hranei sintetice nu menționează deloc care este 
impactul asupra planetei pe care îl are producerea ingredientelor 
artificiale. Organismele modificate gene
sunt un coșmar pentru ambient. 

Bill Gates, omul care în mod repetat a afirmat că dacă mai mul
oameni s-ar vaccina, aceasta ar ajuta la reducerea popula
planetei, este un sponsor major al Impossible Foods
menționam încă de la început. Majoritatea celor 182 milioane 
de dolari capital social folosiți pentru a lansa compania în 2011, 
provin de la Gates, amănunt care ar fi necesar să trezească 

dezbateridezbateridezbateridezbateri    
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următoarea întrebare în mintea tuturor care cunosc câte ceva 
despre acest susținător al eugeniei: Cu ce scop finan
ceva? Răspunsul este unul de natură a descuraja oamenii
recurgă la noile mâncăruri imposibile, cu siguran

Depopulare ascunsă: Coca-Cola şi Pepsi 
contribuie cu aproape 200.000 de decese pe 

an 
 
       Băuturile zaharate precum Cola sau Pepsi omoară 
anual aprox. 200.000 de oameni la nivel mondial, conform 
unui studiu realizat de Universitatea Tuffs. 
 

 
„Multe ţări din lume au un număr semnificativ de decese care 
au drept cauză consumul de băuturi pline de za
autorul Dariush Mozaffarian. Ar fi necesar să fie o prioritate 
globală ca lumea să renunţe la băuturile de acest gen.
 

tudiul a fost dezbătut şi în consiliul Asociaţiei Americane 
pentru Inimă. 
 

Cercetarea a inclus sucurile carbogazoase, băut
energizante, ice-tea. Doctorii au spus că nu există niciun 
beneficiu în consumarea băuturilor de acest fel, iar impactul în 
urma reducerii consumului acestor produse ar fi considerabil 
s-ar salva mii de vieţi.  
 
Primul efect al acestui tip de consum este reprezentat de boli 
precum diabetul şi afecţiunile cardiovasculare. 
 
Pe lângă conținutul foarte ridicat de zahăr care afectează starea 
de sănătate, mai este important să știm că PH
băuturilor răcoritoare, ca de exemplu Coca-Cola şi Pepsi
3,4, ceea ce corespunde unui grad de aciditate suficient de 
puternic ca să dizolve oasele şi dinţii! 
 
În funcţie de gradul de aciditate al hranei ingerate, oasele se 
dizolvă progresiv an de an. Compușii de calciu rezultați se 
depun în artere, vene, piele, ţesuturi iar o parte se elimină, ceea 
ce duce la formarea de calculi renali (pietre). 
 
Băuturile răcoritoare nu au niciun fel de valoare nutritivă (nu 
conțin vitamine şi mineralele), în schimb au un conţinut ridicat 
de zahăr, o aciditate mare şi multe elemente chimice adăugate, 
cum ar fi coloranţii şi conservanţii. 
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Cola şi Pepsi 
contribuie cu aproape 200.000 de decese pe 

rile zaharate precum Cola sau Pepsi omoară 
anual aprox. 200.000 de oameni la nivel mondial, conform 

 

Multe ţări din lume au un număr semnificativ de decese care 
au drept cauză consumul de băuturi pline de zahăr”, spune 
autorul Dariush Mozaffarian. Ar fi necesar să fie o prioritate 
globală ca lumea să renunţe la băuturile de acest gen.  

tudiul a fost dezbătut şi în consiliul Asociaţiei Americane 

Cercetarea a inclus sucurile carbogazoase, băuturile 
tea. Doctorii au spus că nu există niciun 

beneficiu în consumarea băuturilor de acest fel, iar impactul în 
urma reducerii consumului acestor produse ar fi considerabil – 

m este reprezentat de boli 

ținutul foarte ridicat de zahăr care afectează starea 
știm că PH-ul mediu al 

Cola şi Pepsi este de 
3,4, ceea ce corespunde unui grad de aciditate suficient de 

În funcţie de gradul de aciditate al hranei ingerate, oasele se 
șii de calciu rezultați se 

, piele, ţesuturi iar o parte se elimină, ceea 

Băuturile răcoritoare nu au niciun fel de valoare nutritivă (nu 
țin vitamine şi mineralele), în schimb au un conţinut ridicat 

ulte elemente chimice adăugate, 

Un caz dramatic, care are în prim plan Coca
edifica, daca nu v-ați convins încă, despre cât de periculoasă 
este această băutură. Cu ceva timp în urmă, la Universitatea di
Delhi, a avut loc o competiţie cu tema „
mai multă Coca-Cola”. „Câştigătorul” a băut 8 sticle şi a murit 
pe loc, din cauza cantităţii mari de dioxid de carbon ajunsă în 
sânge şi a unei insuficiente cantităţi de oxigen. De atunci, 
directorul universităţii a interzis toate băuturile răcoritoare în 
cantina universităţii. 
 
Într-un experiment inedit, cineva a pus un dinte într
Pepsi şi în 10 zile nu mai era nici urmă de el. Iar oasele şi dinţii 
sunt singurele părţi din trupul uman care rezistă intacte timp de 
sute de ani după moarte. 
 
Acestea două sunt mici exemple care ilustrează caracterul 
extrem de coroziv şi toxic al acestor băuturi şi, de asemenea, 
ameninţarea chiar imediată pe care ele o reprezintă, prin 
consum excesiv, la adresa vieţii fiinţei umane. Prin consum 
constant, minim sau mediu se ajunge la diabet, boli 
cardiovasculare, afecţiuni osoase sau ale ţesutului conjunctiv 
etc. Pe scurt, la degradarea sănătăţii şi vitalităţii fiinţei umane.
 
Astăzi aproape toată lumea spune „ştim că de fapt Coca
nu este bună pentru noiˮ. Şi totuşi, este băută peste tot în lume. 
Doar Bolivia a interzis-o.  
 
O muncă de investigaţie jurnalistică aduce în prim plan 
problemele sub un alt unghi. 
Coca-Cola este foarte mult asociată cu moart
forme, astfel că este surprinzător că această băutură rămâne atât 
de populară, dat fiind interesul în creştere al oamenilor pentru 
propria sănătate. Foarte multe explicaţii ale acestui paradox se 
centrează pe acelaşi aspect – cel mai probab
modalitate de control al conştiinţei şi bullying corporatist din 
partea companiei producătoare. De asemenea, unii reporteri de 
investigaţie asociază acest aspect cu includerea inten
consumului de Coca-Cola de către umanitate pe 
depopulare planetară a grupului Bilderberg.
 
Coca-Cola pare a fi condusă ca o maşină de război împotriva 
fiinţelor umane. Unii chiar afirmă că această băutură a fost 
concepută ca o maşină de război tip gangster corporatist care 
răspândeşte toxine şi obţine profit, şi care poluează solul, apa şi 
aerul zonei unde este amplasată fabrica. Băutura este vândută şi 
cumpărată de localnici, chiar dacă acestora le lipsesc anumite 
necesităţi bazale. Astfel, şi prin această companie, se 
răspândeşte moarte în fiecare ţară de pe planetă.
 
Această idee – de „a profita de oameni cu orice risc
poate observa cu claritate din modul în care este impusă această 
băutură, fundamental nocivă biologiei organismului uman, 
consumului obişnuit al oamenilor, se 
demersurile ocultelor mondiale împotriva umanităţii. Pentru a 
face aceasta cu acordul şi participarea victimelor, cel mai mult 
se folosesc de produse otrăvitoare care dau dependenţă. Printre 
acestea se numără şi Coca-Cola şi Pepsi.
 
Coca-Cola, afirmă unii jurnalişti de investigaţie, este un jucător 
important în Programul de Depopulare şi Noua Ordine 

dezbdezbdezbdezbateriateriateriateri    

Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019 

Un caz dramatic, care are în prim plan Coca-Cola, vă poate 
ți convins încă, despre cât de periculoasă 

este această băutură. Cu ceva timp în urmă, la Universitatea din 
Delhi, a avut loc o competiţie cu tema „Cine poate să bea cea 

”. „Câştigătorul” a băut 8 sticle şi a murit 
pe loc, din cauza cantităţii mari de dioxid de carbon ajunsă în 
sânge şi a unei insuficiente cantităţi de oxigen. De atunci, 

ectorul universităţii a interzis toate băuturile răcoritoare în 

un experiment inedit, cineva a pus un dinte într-o sticlă de 
Pepsi şi în 10 zile nu mai era nici urmă de el. Iar oasele şi dinţii 

man care rezistă intacte timp de 

Acestea două sunt mici exemple care ilustrează caracterul 
extrem de coroziv şi toxic al acestor băuturi şi, de asemenea, 
ameninţarea chiar imediată pe care ele o reprezintă, prin 

adresa vieţii fiinţei umane. Prin consum 
constant, minim sau mediu se ajunge la diabet, boli 
cardiovasculare, afecţiuni osoase sau ale ţesutului conjunctiv 
etc. Pe scurt, la degradarea sănătăţii şi vitalităţii fiinţei umane. 

ştim că de fapt Coca-Cola 
ˮ. Şi totuşi, este băută peste tot în lume. 

O muncă de investigaţie jurnalistică aduce în prim plan 

Cola este foarte mult asociată cu moartea sub diferite 
forme, astfel că este surprinzător că această băutură rămâne atât 
de populară, dat fiind interesul în creştere al oamenilor pentru 
propria sănătate. Foarte multe explicaţii ale acestui paradox se 

cel mai probabil este vorba de o 
modalitate de control al conştiinţei şi bullying corporatist din 
partea companiei producătoare. De asemenea, unii reporteri de 
investigaţie asociază acest aspect cu includerea intenționată a 

Cola de către umanitate pe Agenda 21 de 
depopulare planetară a grupului Bilderberg.  

Cola pare a fi condusă ca o maşină de război împotriva 
fiinţelor umane. Unii chiar afirmă că această băutură a fost 
concepută ca o maşină de război tip gangster corporatist care 

xine şi obţine profit, şi care poluează solul, apa şi 
aerul zonei unde este amplasată fabrica. Băutura este vândută şi 
cumpărată de localnici, chiar dacă acestora le lipsesc anumite 
necesităţi bazale. Astfel, şi prin această companie, se 

în fiecare ţară de pe planetă. 

a profita de oameni cu orice riscˮ – care se 
poate observa cu claritate din modul în care este impusă această 
băutură, fundamental nocivă biologiei organismului uman, 
consumului obişnuit al oamenilor, se regăseşte în toate 
demersurile ocultelor mondiale împotriva umanităţii. Pentru a 
face aceasta cu acordul şi participarea victimelor, cel mai mult 
se folosesc de produse otrăvitoare care dau dependenţă. Printre 

Cola şi Pepsi. 

Cola, afirmă unii jurnalişti de investigaţie, este un jucător 
important în Programul de Depopulare şi Noua Ordine 
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Mondială, reprezentanți ai companiei participând în mod 
constant la întrunirile Bildernerg şi ale altor grupări oculte, 
care sponsorizează tot ceea ce ţine de Agenda 21 de 
Depopulare. Sunt foarte puţini care ştiu că Coca-
procese intentate că nimeni nu poate să facă o listă clară din 
toate registrele în care sunt înscrise. Compania are procese peste 
tot în lume, şi doar Bolivia s-a dovedit a fi numărul 1 în lume, 
reuşind la 21 decembrie 2012 să o interzică pe teritoriul ţării. Pe 
când şi în rest? 
 

Noi cercetări tocmai au dovedit că o serie 
întreagă de pesticide agricole sunt vinovate 

pentru căderea bruscă a intelectului
 

Irva Hertz

        S-a descoperit că o clasă întreagă de pesticide agricole 
dăunează creierului copiilor… Nivelul IQ-
scară națională. 

acă ați bănuit vreodată că oamenii devin mai proști pe 
zi ce trece, iată că noile cercetări tocmai a
oamenii nu mai sunt la fel de inteligen

obișnuiau să fie. Studiile arată că nivelul mediu al IQ
scăzut cu fiecare generație născută după 1975 
oamenii de știință cred că cel puțin un pesticid poate fi vinovat 
pentru scăderea bruscă a intelectului – dacă nu mai mul

Studii nenumărate au legat expunerea la pesticide de o serie de 
probleme de sănătate la om, dar oamenii de știință încep acum 
să identifice organofosfații, o clasă de pesticide, ca fiind o 
amenințare deosebit de periculoasă. Printre numeroasele efecte 
dăunătoare cauzate de expunerea la organofosfa
arată că acești compuși sunt pe deplin capabili să dăuneze 
creierului copiilor. Și, desigur, aceste tipuri de pesticide sunt 
folosite fără restricții. Organofosfații sunt atât de periculoși, 
încât cercetătorii de top cer acum interzicerea totală a acestor 
toxine, datorită potențialului lor de a dăuna copiilor. 

Pesticidele sunt legate de leziuni cerebrale 
IQ-ului  

După cum relatează Waking Times, multe studii au legat 
clorpirifosul, un organofosfat, de afectarea creierului la copii. 
Compania Dow Chemical a început să producă clorpirifos în 
1965. Ca și alți organofosfați, clorpirifosul vizează sistemul 
nervos central, prin suprimarea acetilcolinesterazei, o enzimă 

D
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ți ai companiei participând în mod 
constant la întrunirile Bildernerg şi ale altor grupări oculte, și 

tot ceea ce ţine de Agenda 21 de 
-Cola are atâtea 

procese intentate că nimeni nu poate să facă o listă clară din 
toate registrele în care sunt înscrise. Compania are procese peste 

a dovedit a fi numărul 1 în lume, 
reuşind la 21 decembrie 2012 să o interzică pe teritoriul ţării. Pe 

Noi cercetări tocmai au dovedit că o serie 
întreagă de pesticide agricole sunt vinovate 

pentru căderea bruscă a intelectului 

Hertz-Picciotto 

a descoperit că o clasă întreagă de pesticide agricole 
-ului scade la 

ți bănuit vreodată că oamenii devin mai proști pe 
zi ce trece, iată că noile cercetări tocmai au dovedit că 
oamenii nu mai sunt la fel de inteligenți așa cum 

șnuiau să fie. Studiile arată că nivelul mediu al IQ-ului a 
ție născută după 1975 – iar acum, 

știință cred că cel puțin un pesticid poate fi vinovat 
dacă nu mai mulți.  

 

Studii nenumărate au legat expunerea la pesticide de o serie de 
știință încep acum 

ții, o clasă de pesticide, ca fiind o 
deosebit de periculoasă. Printre numeroasele efecte 

dăunătoare cauzate de expunerea la organofosfați, dovezile 
ști compuși sunt pe deplin capabili să dăuneze 

Și, desigur, aceste tipuri de pesticide sunt 
ții. Organofosfații sunt atât de periculoși, 

încât cercetătorii de top cer acum interzicerea totală a acestor 
țialului lor de a dăuna copiilor.  

Pesticidele sunt legate de leziuni cerebrale și de scăderea 

, multe studii au legat 
clorpirifosul, un organofosfat, de afectarea creierului la copii. 
Compania Dow Chemical a început să producă clorpirifos în 

și alți organofosfați, clorpirifosul vizează sistemul 
cetilcolinesterazei, o enzimă 

esențială pentru neurotransmisie. În timp ce aceste substanțe 
chimice sunt destinate să ucidă insecte, cercetările au arătat în 
mod consistent că organofosfații sunt toxici pentru oameni. 
Copiii sunt în mod special susceptibil
organofosfaților, cum ar fi clorpirifosul 
încă în uter.  

Deși clorpirifosul este cel mai infam dintre organofosfați, 
cercetările arată că întreaga clasă de pesticide este periculoasă. 
În anul 2013, un alt organofosfat, monocrotofos, a ucis 23 de 
copii în India. Estimările sugerează că aproximativ 200.000 de 
oameni mor anual prin intoxicații cu organofosfați. 

După cum notează CBS, organofosfa
utilizați în fabricarea unor gaze care atacă sistemul nervo
alte arme chimice. De fapt, înainte ca organofosfa
utilizați pentru a ucide insecte, au fost folosiți ca arme de război 
– destinate să omoare oameni. Deci, atunci când ne pulverizăm 
culturile cu pesticide pe bază de organofosfa
pulverizăm asupra resurselor noastre alimentare o armă 
chimică, proiectată să vizeze sistemul nervos central. 

Este atunci de mirare că IQ-urile copiilor au scăzut, începând cu 
anii 1970? Cercetările recente arată că scorurile IQ ale copiilor 
scad în fiecare deceniu, începând din 1975. Oamenii de 
știu acest aspect, însă guvernele continuă să permită utilizarea 
acestor substanțe chimice, cu destulă lipsă de reținere. Din 
fericire, un număr tot mai mare de exper
omenire.  

Apel pentru interzicere  

Lideri din domeniul sănătății publice afirmă că există dovezi 
copleșitoare privind efectele nocive ale expunerii la 
organofosfați, iar mulți dintre aceștia solicită în prezent 
interzicerea totală a acestor substan
prenatală a fost asociată cu un risc semnificativ de tulburări de 
dezvoltare la copii. O echipă de cercetători de la Universitatea 
din California-Davis a publicat o lucrare în prestigioasa revistă 
PLoS ONE, la sfârșitul anului 2018, descriind pericolele 
organofosfaților și cerând acțiuni guvernamentale imediate. 
Autorul principal al studiului, Irva Hertz
științe ale sănătății publice și director al Centrului de Științe ale 
Sănătății la UC Davis, afirmă: „Există dovezi convingătoare c
expunerea femeilor gravide la un nivel foarte mic de pesticide 
pe bază de organofosfați este asociată cu IQ
dificultăți de învățare, memorie sau atenție la copiii lor

Hertz-Picciotto, cercetător la Institutul MIND al UC Davis, ne 
lămurește că deși clorpirifosul este cel mai recunoscut pentru 
astfel de efecte nefaste, cercetările echipei arată că întreaga 
clasă de organofosfați este periculoasă. Referenții spun că 
organofosfații sunt extrem de periculoși, chiar și în cantități 
foarte mici. Chiar și la niveluri considerate în prezent în condiții 
de siguranță, expunerea la organofosfați înainte de naștere este 
legată de slaba dezvoltarea cognitivă, socială 
comportamentală.  

dezbateridezbateridezbateridezbateri    

Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019 

țială pentru neurotransmisie. În timp ce aceste substanțe 
chimice sunt destinate să ucidă insecte, cercetările au arătat în 

ții sunt toxici pentru oameni. 
Copiii sunt în mod special susceptibili la efectele 

ților, cum ar fi clorpirifosul – în special când sunt 

și clorpirifosul este cel mai infam dintre organofosfați, 
cercetările arată că întreaga clasă de pesticide este periculoasă. 

monocrotofos, a ucis 23 de 
copii în India. Estimările sugerează că aproximativ 200.000 de 

ții cu organofosfați.  

, organofosfații sunt de asemenea 
ți în fabricarea unor gaze care atacă sistemul nervos și 

alte arme chimice. De fapt, înainte ca organofosfații să fie 
ți pentru a ucide insecte, au fost folosiți ca arme de război 

destinate să omoare oameni. Deci, atunci când ne pulverizăm 
culturile cu pesticide pe bază de organofosfați, literalmente 
pulverizăm asupra resurselor noastre alimentare o armă 
chimică, proiectată să vizeze sistemul nervos central.  

urile copiilor au scăzut, începând cu 
anii 1970? Cercetările recente arată că scorurile IQ ale copiilor 

ecare deceniu, începând din 1975. Oamenii de știință 
știu acest aspect, însă guvernele continuă să permită utilizarea 

țe chimice, cu destulă lipsă de reținere. Din 
fericire, un număr tot mai mare de experți iau atitudine pentru 

ții publice afirmă că există dovezi 
șitoare privind efectele nocive ale expunerii la 

ți, iar mulți dintre aceștia solicită în prezent 
interzicerea totală a acestor substanțe chimice. Expunerea 
prenatală a fost asociată cu un risc semnificativ de tulburări de 
dezvoltare la copii. O echipă de cercetători de la Universitatea 

Davis a publicat o lucrare în prestigioasa revistă 
șitul anului 2018, descriind pericolele 

ților și cerând acțiuni guvernamentale imediate. 
Autorul principal al studiului, Irva Hertz-Picciotto, profesor de 
științe ale sănătății publice și director al Centrului de Științe ale 

Există dovezi convingătoare că 
expunerea femeilor gravide la un nivel foarte mic de pesticide 

ți este asociată cu IQ-uri mai mici și 
ți de învățare, memorie sau atenție la copiii lor”.  

Picciotto, cercetător la Institutul MIND al UC Davis, ne 
ște că deși clorpirifosul este cel mai recunoscut pentru 

astfel de efecte nefaste, cercetările echipei arată că întreaga 
ți este periculoasă. Referenții spun că 

ții sunt extrem de periculoși, chiar și în cantități 
și la niveluri considerate în prezent în condiții 

ță, expunerea la organofosfați înainte de naștere este 
legată de slaba dezvoltarea cognitivă, socială și 
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Nu ar trebui să fie o surpriză faptul că studiile confirmă că 
aceste substanțe chimice modifică dezvoltarea creierului, 
deoarece acestea au fost concepute de la început să afecteze 
negativ sistemul nervos central, afirmă Hertz-Picciotto.

Aromele din ţigările electronice produc 
leziuni la nivelul vaselor de sânge

 
Jessica Fetterman, Gregory Conley, Dr. Satjit Bhusri

          Aromele utilizate în ţigările electronice pot afecta în 
mod nefast vasele de sânge contribuind ulterior la apariţia 
unor probleme cardiovasculare, sugerează un studiu 
efectuat în Statele Unite, citat de UPI.  

inci arome testate în laborator au produs leziuni la 
nivelul funcţiilor cu rol protector al celulelor endoteliale 
care căptuşesc interiorul vaselor de sânge şi al inimii, a 

notat una dintre autorii studiului, Jessica Fetterman, profesor
asistent la Facultatea de Medicină a Universităţii din Boston. 

Aceste arome – mentol (mentă), acetil-piridină (fum), vanilină 
(vanilie), aldehidă cinamică (scorţişoară) şi eugenol (trifoi) 
blocat capacitatea celulelor de a produce oxid nitric, a explicat
Fetterman. „Celulele endoteliale produc acest gaz atunci când 
sunt bine şi sănătoase. Acesta reprezintă un factor de protecţie 
cu o multitudine de funcţii benefice, precum prevenirea formării 
cheagurilor de sânge şi inhibarea inflamaţiilor
specialista. „Am descoperit că celulele pe care le
aceşti aditivi aromatici nu au mai produs acest gaz
ea.  

Sporirea procesului inflamator şi reducerea cantităţii de oxid 
nitric sunt unele dintre primele schimbări precursoare bolilor de 
inimă, infarcturilor şi accidentelor vasculare cerebrale, a notat 
Fetterman.  

Preşedintele Asociaţiei americane de vaping, Gregory Conley, a 
declarat că aceste rezultate „nu schimbă cu nimic
unor „organizaţii respectate”, precum Institutul de 
Cancerului din Marea Britanie (Cancer Research UK) sau 
Colegiul Regal al Medicilor (Royal College of Physicians) care 
au declarat că „posibilele riscuri ale vapingului nu le
nici măcar cu 5% pe cele ale fumatului” ţigărilor cu tutun. 

În luna mai 2018, un studiu prezentat în cadrul congresului 
anual Societatea Americană Toracică (American Thoracic 
Society) a relevat că aroma aldehidă cinamică inhibă o funcţie
cheie din mecanismul antibacterian al plămânilor.

 În cadrul studiului realizat de Fetterman şi colegii săi, celulele 
endoteliale au fost expuse la nouă arome utilizate în mod 
obişnuit în ţigările electronice. Celelalte arome testate au fost 
diacetil (unt), dimetilpirazină (căpşune), acetat de izoamil 
(banană) şi eucaliptol (efect răcoritor). Toate cele nouă 
substanţe chimice au cauzat moartea celulelor în cazul celor mai 
înalte niveluri de expunere testate, informează UPI

C
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Nu ar trebui să fie o surpriză faptul că studiile confirmă că 
țe chimice modifică dezvoltarea creierului, 

deoarece acestea au fost concepute de la început să afecteze 
Picciotto. 

Aromele din ţigările electronice produc 
leziuni la nivelul vaselor de sânge 

sica Fetterman, Gregory Conley, Dr. Satjit Bhusri 

Aromele utilizate în ţigările electronice pot afecta în 
mod nefast vasele de sânge contribuind ulterior la apariţia 
unor probleme cardiovasculare, sugerează un studiu 

inci arome testate în laborator au produs leziuni la 
nivelul funcţiilor cu rol protector al celulelor endoteliale 
care căptuşesc interiorul vaselor de sânge şi al inimii, a 

notat una dintre autorii studiului, Jessica Fetterman, profesor-
tent la Facultatea de Medicină a Universităţii din Boston.  

piridină (fum), vanilină 
(vanilie), aldehidă cinamică (scorţişoară) şi eugenol (trifoi) – au 
blocat capacitatea celulelor de a produce oxid nitric, a explicat 

Celulele endoteliale produc acest gaz atunci când 
sunt bine şi sănătoase. Acesta reprezintă un factor de protecţie 
cu o multitudine de funcţii benefice, precum prevenirea formării 
cheagurilor de sânge şi inhibarea inflamaţiilor”, a spus 

Am descoperit că celulele pe care le-am tratat cu 
aceşti aditivi aromatici nu au mai produs acest gaz”, a adăugat 

Sporirea procesului inflamator şi reducerea cantităţii de oxid 
nitric sunt unele dintre primele schimbări precursoare bolilor de 
inimă, infarcturilor şi accidentelor vasculare cerebrale, a notat 

Preşedintele Asociaţiei americane de vaping, Gregory Conley, a 
nu schimbă cu nimic” concluziile 

unor „organizaţii respectate”, precum Institutul de Cercetare a 
Cancerului din Marea Britanie (Cancer Research UK) sau 
Colegiul Regal al Medicilor (Royal College of Physicians) care 

posibilele riscuri ale vapingului nu le-ar depăşi 
” ţigărilor cu tutun.  

În luna mai 2018, un studiu prezentat în cadrul congresului 
anual Societatea Americană Toracică (American Thoracic 
Society) a relevat că aroma aldehidă cinamică inhibă o funcţie-
cheie din mecanismul antibacterian al plămânilor. 

at de Fetterman şi colegii săi, celulele 
endoteliale au fost expuse la nouă arome utilizate în mod 
obişnuit în ţigările electronice. Celelalte arome testate au fost 
diacetil (unt), dimetilpirazină (căpşune), acetat de izoamil 

răcoritor). Toate cele nouă 
substanţe chimice au cauzat moartea celulelor în cazul celor mai 

UPI. Însă, chiar 

şi cel mai scăzut nivel de expunere la aromele de vanilie, 
scorţişoară, trifoi sau fum au afectat producţia de oxid nitric şi 
au stimulat o substanţă chimică cu rol inflamator numită 
interleukina 6 (IL-6), acest fapt sugerând că celulele endoteliale 
sunt în mod special sensibile la aceste arome. Şi dozele mici de 
mentol au redus cantitatea de oxid nitr
IL-6 a crescut doar în prezenţa unor concentraţii mari. 

Dr. Satjit Bhusri, cardiolog la Spitalul Lenox Hill din New York 
City, a lăudat acest studiu deoarece „demonstrează în mod cert 
o asociere directă între inflamaţie şi lez
aditivii din ţigările electronice”, însă a notat că studiul efectuat 
în laborator nu poate dovedi că aceste dispozitive cauzează 
daune directe utilizatorilor. Fetterman a fost de acord cu Bhusri 
şi a menţionat că următorul pas va f
fumătorilor de ţigări electronice pentru a afla „
aditivi aromatici ajunge în sânge după ce o persoană utilizează 
o ţigară electronică”. Studiul a fost publicat în jurnalul 
Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biol

Margarina, chipsurile, popcornul, 
mezelurile și supele la plic interzise din 

2021. Decizie a Comisiei Europene

 

          Unele produse alimentare care fac parte din 
alimentația noastră zilnică vor dispărea, începând cu 1 
aprilie 2021.  

limentele precum produsele de patiserie, popcornul sau 
mezelurile vor dispărea de pe pia
potrivit unui nou regulament al Comisiei Europene.

Oficialii UE își propun prin această inițiativă legislativă ca 
cetățenii să aibă o dietă alimentară cât mai ec
sănătoasă. În acest fel, toate statele membre UE vor fi nevoite să 
limiteze cantitatea de acizi grași din alimentele de pe piață. 
Toate produsele care nu se încadrează noilor norme vor dispărea 
până în 2021. 

Printre alimentele care nu se vor mai putea găsi la rafturi peste 
doi ani se numără margarina, produsele de tip fast food, 
mezelurile, produsele de patiserie, prăjiturile, biscui

A
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şi cel mai scăzut nivel de expunere la aromele de vanilie, 
producţia de oxid nitric şi 

au stimulat o substanţă chimică cu rol inflamator numită 
6), acest fapt sugerând că celulele endoteliale 

sunt în mod special sensibile la aceste arome. Şi dozele mici de 
mentol au redus cantitatea de oxid nitric, însă în cazul acestora 

6 a crescut doar în prezenţa unor concentraţii mari.  

 

Dr. Satjit Bhusri, cardiolog la Spitalul Lenox Hill din New York 
demonstrează în mod cert 

o asociere directă între inflamaţie şi lezarea vaselor de sânge şi 
”, însă a notat că studiul efectuat 

în laborator nu poate dovedi că aceste dispozitive cauzează 
daune directe utilizatorilor. Fetterman a fost de acord cu Bhusri 
şi a menţionat că următorul pas va fi examinarea directă a 
fumătorilor de ţigări electronice pentru a afla „cât din aceşti 
aditivi aromatici ajunge în sânge după ce o persoană utilizează 

”. Studiul a fost publicat în jurnalul 
Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology.  

Margarina, chipsurile, popcornul, 
și supele la plic interzise din 

2021. Decizie a Comisiei Europene 

Unele produse alimentare care fac parte din 
ția noastră zilnică vor dispărea, începând cu 1 

precum produsele de patiserie, popcornul sau 
mezelurile vor dispărea de pe piață până în 2021, 
potrivit unui nou regulament al Comisiei Europene. 

și propun prin această inițiativă legislativă ca 
țenii să aibă o dietă alimentară cât mai echilibrată și 

sănătoasă. În acest fel, toate statele membre UE vor fi nevoite să 
și din alimentele de pe piață. 

Toate produsele care nu se încadrează noilor norme vor dispărea 

ai putea găsi la rafturi peste 
doi ani se numără margarina, produsele de tip fast food, 
mezelurile, produsele de patiserie, prăjiturile, biscuiții, 
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popcornul pentru microunde, supele la plic, chipsurile 
mâncarea semi-preparată. 

Conform inițiativei, statele trebuie să reducă canditatea de acizi 
trans la maximum 2 grame la 100 de grame de grăsime din 
conținutul produselor alimentare. Acest tip de acizi este 
responsabil pentru cele mai multe boli cardiovasculare, 
accidente vascular cerebrale, cazuri de dia
Alzheimer. Din cauza acestor boli, anual 50 000 de oameni mor 
în Europa. 

Proiectul Comisiei Europene există şi la noi în ţară, însă 
momentan este blocat în Parlament. Un număr de 3.000 de 
români mor anual din cauza bolilor enumerate mai sus.
capital.ro 

Şase motive argumentate, care ne permit 
să credem că în imensul univers fizic în 
care trăim există viață extraterestră

... cât şi făpturi extraterestre inteligente
 

Prof.  George BIANU 

           Până nu de mult timp, aşa-zisul subiect al vie
extraterestre era ceva bun pentru romanele SF sau pentru 
filmele de acelaşi gen.  

a ora actuală, viziunea asupra vieții extraterestre s
modificat şi din ce în ce mai mulți oameni de știință 
consideră că viața trebuie să existe și în alte locuri din 

Univers. 

În cele ce urmează, vă vom oferi unele motivații pertinente, care 
vor fi luate în considerare mai ales de către fiin
inteligente şi pline de bun simț. 

1. Rețeta cea tainică a vieții este în acelaşi timp simplă şi 
complexă  

Pentru apariţia unei ființe vii este nevoie de intervenția 
misterioasă şi atotputernică a lui Dumnezeu Tatăl, la care se 
adaugă carbon, apă şi energie. Aceste ingrediente se găsesc cu 
uşurinţă în întregul Univers fizic... Iar dincolo de toate aceste
Dumnezeu îmbrăţişează întreaga manifestare fizică şi, prin 

L
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tele trebuie să reducă canditatea de acizi 
trans la maximum 2 grame la 100 de grame de grăsime din 

ținutul produselor alimentare. Acest tip de acizi este 
responsabil pentru cele mai multe boli cardiovasculare, 
accidente vascular cerebrale, cazuri de diabet, cancer și 
Alzheimer. Din cauza acestor boli, anual 50 000 de oameni mor 

Proiectul Comisiei Europene există şi la noi în ţară, însă 
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români mor anual din cauza bolilor enumerate mai sus. Sursa: 
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... cât şi făpturi extraterestre inteligente 

George BIANU – Bucureşti 
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extraterestre era ceva bun pentru romanele SF sau pentru 

ții extraterestre s-a 
ți oameni de știință 

în alte locuri din 

 

ții pertinente, care 
vor fi luate în considerare mai ales de către ființele umane 

țeta cea tainică a vieții este în acelaşi timp simplă şi 

țe vii este nevoie de intervenția 
misterioasă şi atotputernică a lui Dumnezeu Tatăl, la care se 
adaugă carbon, apă şi energie. Aceste ingrediente se găsesc cu 
uşurinţă în întregul Univers fizic... Iar dincolo de toate acestea, 
Dumnezeu îmbrăţişează întreaga manifestare fizică şi, prin 

atotputernicia Sa, face să apară viața. În urmă cu peste 3,5 
miliarde de ani, prima formă de viaţă a apărut pe Pământ printr
o misterioasă „supă primordială”. 

În afara enigmaticei scântei dumnez
anumitor ingrediente miracol, în meniu a fost, totodată, necesar 
să existe carbon, felurite energii și apă. Pe lângă omniprezența 
lui Dumnezeu, care îmbrăţişează fără încetare întreaga 
manifestare fizică, aceste elemente, am putea s
abundente în Universul material, se află, fără îndoială, la 
originea multor forme de viață extraterestre. Mulți dintre noi ar 
putea să se întrebe: de ce este neapărat necesar carbonul? 
Răspunsul este evident. Pur și simplu pentru că întreaga
a vieţii are la bază acest element în cazul multor forme de via
Atât în celulele trupului nostru, cât şi într
mare parte a moleculelor constitutive con
Care este secretul carbonului? 

Înainte de toate, carbonul (C) este capabil să se lege cu patru 
atomi diferiți; aceasta permite crearea şi apariția unor molecule 
complexe şi variate ce prezintă o mul
actuală, astrofizicienii au identificat peste 80 de nori interstelari 
ce conțin astfel de molecule carbonice. De asemenea, o mul
de meteoriți ce au căzut pe Pământ au oferit geologilor 
numeroase probe de aminoacizi, aceiaşi aminoacizi care sunt 
necesari fabricării proteinelor ce se cunosc la ora actuală... Iată 
de ce, după părerea oamenilor de ştiinţă, aceste molecule 
carbonice sunt destul de răspândite în Universul fizic. Mai mult 
decât atât, ele sunt prezente în special pe exoplanetele pe care 
savanţii le consideră candidate fie la existen

Toate planetele ce există în universul fizic sunt înzestrate cu 
anumite energii, care sunt prezente din plin în ambian
lor...  

În afara condițiilor pe care le-am enumerat anterior, al doilea 
ingredient indispensabil este o sursă de energie pentru ca fiin
noastră vie să poată funcționa, reuşind astfel să crească şi apoi 
să se multiplice... 

La ființele umane, în afara energiilor tainice ale vieții, 
alimentația este principala sursă de energie. Dar în realitate, 
dincolo de aceasta, sursele exploatabile sunt foarte variate 
pentru fiinţele vii: razele Soarelui, căldura ce provine din 
adâncimile planetei, radioactivitatea... Adeseori, chiar şi unele 
minerale precum pirita (o sulfură de fier) sau zincul generează 
anumite forme de energie, reacționând chimic în cazul 
contactului cu apa. Cu toate acestea, este evident că există multe 
resurse disponibile şi nu rămâne decât ca ele să fie alese.

Să vedem acum care este cel de-al treilea ingredient esen
Acest ingredient este şi rămâne apa... care, totodată, este cel mai 
dificil de obţinut. Cu toate acestea, apa (H
răspândită în Cosmos: numai în cadrul sistemului nostru solar o 
regăsim, spre exemplu, atât pe planeta Marte, cât şi pe satelitul 
Europa al lui Jupiter şi, dincolo de aceasta, s
este prezentă în numeroase comete. Dar s
găseşte mult mai rar în formă lichidă; totuşi, o regăsim, cel mai 
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ța. În urmă cu peste 3,5 
miliarde de ani, prima formă de viaţă a apărut pe Pământ printr-

În afara enigmaticei scântei dumnezeiești (Spiritul), şi a 
anumitor ingrediente miracol, în meniu a fost, totodată, necesar 

și apă. Pe lângă omniprezența 
lui Dumnezeu, care îmbrăţişează fără încetare întreaga 
manifestare fizică, aceste elemente, am putea spune comune şi 
abundente în Universul material, se află, fără îndoială, la 

ță extraterestre. Mulți dintre noi ar 
putea să se întrebe: de ce este neapărat necesar carbonul? 

și simplu pentru că întreaga chimie 
a vieţii are la bază acest element în cazul multor forme de viață. 
Atât în celulele trupului nostru, cât şi într-o bacterie, cea mai 
mare parte a moleculelor constitutive conțin atomi de carbon. 

onul (C) este capabil să se lege cu patru 
ți; aceasta permite crearea şi apariția unor molecule 

complexe şi variate ce prezintă o mulțime de funcții. La ora 
actuală, astrofizicienii au identificat peste 80 de nori interstelari 

de molecule carbonice. De asemenea, o mulțime 
ți ce au căzut pe Pământ au oferit geologilor 

numeroase probe de aminoacizi, aceiaşi aminoacizi care sunt 
necesari fabricării proteinelor ce se cunosc la ora actuală... Iată 

lor de ştiinţă, aceste molecule 
carbonice sunt destul de răspândite în Universul fizic. Mai mult 
decât atât, ele sunt prezente în special pe exoplanetele pe care 
savanţii le consideră candidate fie la existența, la apariţia vieții. 

ă în universul fizic sunt înzestrate cu 
anumite energii, care sunt prezente din plin în ambianța 

am enumerat anterior, al doilea 
ingredient indispensabil este o sursă de energie pentru ca ființa 

ționa, reuşind astfel să crească şi apoi 

țele umane, în afara energiilor tainice ale vieții, 
ția este principala sursă de energie. Dar în realitate, 

dincolo de aceasta, sursele exploatabile sunt foarte variate 
fiinţele vii: razele Soarelui, căldura ce provine din 

adâncimile planetei, radioactivitatea... Adeseori, chiar şi unele 
minerale precum pirita (o sulfură de fier) sau zincul generează 

ționând chimic în cazul 
. Cu toate acestea, este evident că există multe 

resurse disponibile şi nu rămâne decât ca ele să fie alese.  

al treilea ingredient esențial. 
Acest ingredient este şi rămâne apa... care, totodată, este cel mai 

nut. Cu toate acestea, apa (H2O) este destul de 
răspândită în Cosmos: numai în cadrul sistemului nostru solar o 
regăsim, spre exemplu, atât pe planeta Marte, cât şi pe satelitul 
Europa al lui Jupiter şi, dincolo de aceasta, s-a constatat că apa 

tă în numeroase comete. Dar s-ar părea că apa se 
găseşte mult mai rar în formă lichidă; totuşi, o regăsim, cel mai 
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adesea, fie sub formă de gheață, fie sub formă de gaz. Este 
evident că doar în această apă în formă lichidă, toate 
ingredientele vieții pot să se dizolve, să se amestece între ele... 
şi apoi să reacționeze unele cu altele. În absența apei, toate 
acestea nu sunt decât nişte molecule inerte, ce sunt adunate 
unele lângă altele. În plus, se mai adaugă la toate acestea 
intervenția misterioasă a lui Dumnezeu Tatăl. 

 

Intervenția lui Dumnezeu, carbon, energie şi apă. Unii ar putea 
să se întrebe: „Cum poate să apară viața din nişte elemente atât 
de simple?”. 

Oamenii de ştiinţă au elaborat mai multe scenarii pentru a oferi 
în această direcţie explicații. Unul dintre scenariile lor preferate 
este aşa-zisul „METABOLISM PRIMORDIAL”. În viziunea 
lor, istoria vieţii începe într-o aşa-zisă „supă originară”, care 
conține tot felul de molecule ce au la bază carbon şi în special 
grăsimi. Acestea „nu agreează” apa şi au tendința de a forma 
bule pentru a se proteja. Cu acea ocazie, şi alte molecule se pot 
regăsi captive în interiorul acestor bule. Acestea vor începe apoi 
să interacţioneze între ele şi vor ajunge să utilizeze anumite 
surse de energie (spre exemplu, căldura unui gheizer care se află 
în apropiere) pentru a capta nu numai materie, ci şi energie din 
exterior. Moleculele se vor acumula atunci în interiorul unei 
bule de grăsime, aceasta se va dilata gradat şi va sfârși prin a se 
diviza în două bule, sub efectul acestei presiuni specifice 
interne... Această mică uzină chimică ce pare la prima vedere a 
fi izolată de mediul exterior este, totuşi, capabilă să extragă 
anumite forme de energie şi materie din exterior, și după aceea 
va ajunge să se reproducă... Cam în felul acesta apare o ființă 
vie rudimentară, sub impulsul tainic pe care îl oferă Dumnezeu 
Tatăl. Apoi, o astfel de ființă primitivă va avea toate şansele să 
trăiască, să evolueze şi să se transforme: toate reacțiile chimice 
care se vor derula în interiorul ei pot deveni apoi din ce în ce 
mai complexe şi după aceea, în timp, pot să dea naştere la noi 
molecule, ce vor fi capabile să le protejeze sau chiar să stocheze 
informație... Pe scurt, în felul acesta, cu ajutorul misterios al lui 
Dumnezeu, evoluţia apare și este în derulare. 

...Dar, cu toate acestea, viața nu are întotdeauna timpul care 
îi este necesar pentru a ajunge să evolueze  

Aceasta este ceea ce consideră unii oameni de ştiinţă că s-a 
produs, probabil, cândva pe planeta noastră Pământ. Dar cu 
toate acestea, partizanii metabolismului primordial cred că 

făptura „ce a fost născută din această supă” este suficient de 
simplă încât ea să poată să apară, aproape într-un mod automat, 
în orice altă parte din Universul fizic, de îndată ce sunt reunite 
toate ingredientele ce sunt necesare, la care se adaugă 
intervenția misterioasă a lui Dumnezeu. Pentru ei este dincolo 
de orice îndoială că viața a apărut în multe alte locuri ce există 
în Universul fizic... Și la fel s-a petrecut aceasta, în viziunea lor, 
chiar şi în sistemul nostru solar. Pe planeta Marte, de exemplu, 
în vremurile îndepărtate, pe când aşa-zisa planetă roşie avea 
încă o atmosferă şi apă în stare lichidă... Este necesar, însă, să 
nu pierdem din vedere că tot ceea ce se poate evoca aici nu este 
decât o formă de viaţă destul de rudimentară, ce este compusă 
din câteva molecule încapsulate. Ori, dincolo de toate acestea, 
nu trebuie să pierdem din vedere că evoluția către forme mai 
complexe de viață necesită mult timp şi intervenția misterioasă 
a lui Dumnezeu Tatăl. 

 

În viziunea unor oameni de știință, pe planeta Pământ primele 
aşa-zise „animale mari” au fost niște viermișori lungi de câțiva 
centimetri care au apărut în urmă cu peste 570 de milioane de 
ani, adică după mai bine de 3 miliarde de ani de evoluție. Prin 
voia lui Dumnezeu, planeta noastră (Pământ) a beneficiat, fără 
îndoială, de un regim favorabil, care s-ar părea că nu este la fel 
de răspândit în întregul Univers fizic: printre altele, mediul la 
suprafața planetei a rămas extrem de stabil. Mai mult decât atât, 
planeta Pământ nu şi-a pierdut din atmosferă precum planeta 
Marte, și nu a ajuns să fie un sui generis furnal, încălzit la 
maxim datorită efectului de seră, precum planeta Venus. În 
această stare de calm aparent, viața a avut timp să se dezvolte în 
ambianța planetei Pământ și să se adapteze la felurite medii. 
Chiar și astăzi, ea este prezentă aproape pretutindeni: regăsim 
anumite bacterii în viața lacurilor arctice sau chiar în gheizerele 
din Noua Zeelandă, în cazul cărora temperatura depășește totuși 
1000oC. 

Mai mult decât atât, la ora actuală s-a descoperit viață chiar și în 
scoarța terestră, la mai bine de 3 km adâncime: prin urmare, în 
aceste condiții, chiar și presupunând intervenția distrugătoare a 
unui meteorit uriaș, prin intermediul căreia viața ar fi fost 
măturată de pe toată suprafața Pământului, la adâncime această 
viață nu ar fi fost totuși afectată... 

Cei care caută viața în altă parte pot fi mulțumiți: extratereștrii, 
unii dintre ei nu mai mari decât bacteriile, trăiesc fără îndoială 
pe unele planete, chiar cu mediul în aparență infernal. În ceea ce 
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priveşte descoperirea unor ființe vii extraterestre mai elaborate, 
înzestrate cu inteligență, situația în astfel de cazuri este mult 
mai complexă, dar niciodată nu este imposibilă. Este suficient 
pentru aceasta să fie doar detectată o planetă care, asemenea 
planetei Pământ, le-a oferit suficient timp și condiții prielnice 
pentru a evolua... 

2. La ora actuală, unii oameni de ştiință caută viață peste tot 
în universul fizic  

Pentru a detecta cele mai infime urme de viață, chiar la miliarde 
de kilometri distanță de planeta Pământ, astrofizicienii dispun la 
ora actuală de anumite instrumente de o putere inimaginabilă. 
Speranțele lor sunt focalizate fie să audă unele mesaje sau 
semnale, fie să vadă făpturi inteligente extraterestre şi, mai mult 
decât atât, ei aspiră să intre în legătură cu ele. 

Pe Pământ a început deja procesul de „ascultare”, de captare a 
unor semnale venind din anumite zone extrem de îndepărtate 
din Universul fizic. Unii oameni de ştiinţă consideră că înainte 
să ajungem să vedem creaturile inteligente ale altor lumi, 
trebuie să fim în măsură să le captăm şi să le ascultăm mesajele 
sau semnalele inteligente pe care le transmit. La ora actuală, 
unii oameni de ştiinţă fac totul pentru a reuşi aceasta. Spre 
exemplu, în S.U.A, în inima unui parc național din localitatea 
Lassen, în California, se va finaliza montarea a 350 de antene 
parabolice, care au, fiecare, un diametru de 6 metri și ele vor fi 
apoi orientate către anumite zone din Cosmos, întocmai ca nişte 
sui generis urechi metalice. Cele 350 de antene parabolice vor 
forma ceea ce se numeşte Radiotelescopul Allen, după numele 
iniţiatorului proiectului, Paul Allen, co-fondator al consorțiului 
Microsoft. Această sui-generis „bijuterie” ce a costat peste 16 
milioane de euro a fost deja inaugurată la sfârşitul anului 2008.  

 

Acesta este ultimul instrument ce a fost creat de Institutul SETI 
(Search for Terrestrial Intelligence). Acest institut a fost fondat 
în anul 1984 de către astronomul şi autorul american de romane 
SF, Karl Sagan. La originea programului SETI se află o remarcă 
foarte simplă și inteligentă: o bună parte din emisiile radio pe 
care noi le producem pe planetă „scapă”, totodată, în afara ei, în 
spațiu. Respectivele emisii radio călătoresc apoi în ambianța 
Cosmosului cu viteza luminii. Pornind de la această idee 
simplă, se poate spune că extratereștrii ce se află la 50 de ani 
lumină distanță ar putea deja să capteze astăzi cântecele 

cântărețului american Elvis Presley care au fost difuzate pe 
calea undelor începând cu anul 1955. 

Radio-astronomii speră ca, în felul acesta, să descopere emisii 
de semnale radio care nu pot fi explicate într-un mod natural 
măcar de pe una dintre planetele ce gravitează în jurul acestor 
sori. În această alternativă, receptarea unui concert muzical care 
să fi fost retransmis de către un aşa-zis ,,RADIO-CLASIC-
EXTRATERESTRU” este, fără îndoială, o cerință pretențioasă, 
mai ales că pentru a ne convinge, ar fi suficient un simplu 
,,beep-beep” radio, pe care să-l recepționăm, însă, cu claritate. 

Este necesar să amintim că de când s-a început ascultarea 
undelor radio ce provin din spațiu, din anumite puncte din 
Universul fizic (cercetare care a demarat prin 1960), unele mici 
bucurii nu au lipsit. De fiecare dată când, la un moment dat, era 
receptat un semnal care părea a fi artificial, adică elaborat de 
ființe extraterestre, se dovedea ulterior fie că acesta provenea de 
pe planeta Pământ (fiind emis, spre exemplu, de către un avion), 
fie că semnalul era datorat unui fenomen din Univers ce era 
deocamdată necunoscut, dar care era perfect natural. Toate 
aceste descoperiri au fost totuşi foarte interesante pentru 
astrofizică, dar adeseori au fost profund dezamăgitoare pentru 
aşa-zişii „vânători” de semnale ce provin de la extratereștri. 
Altfel spus, în ciuda celor 40 de ani de „linişte radiofonică” din 
partea altor civilizații extraterestre, optimismul este încă viu şi 
prezent în cazul proiectului SETI. Despre aceasta, chiar 
inițiatorii acestui proiect afirmă cu optimism: „DEOCAMDATĂ, 
ABSENŢA DOVEZILOR NU REPREZINTĂ O DOVADĂ A 
ABSENȚEI”. 

Observarea atentă  

La vremea la care a fost începută detectarea planetelor ce sunt 
într-o anumită măsură asemănătoare cu planeta Pământ, 
frustrarea era mare. Aceasta persista, deoarece instrumentele 
actuale, asemenea telescopului Corot, ce a fost lansat în anul 
2007, reperează numai acele planete care au o anumită influență 
asupra Soarelui, în jurul căruia ele gravitează. Dar cu toate 
acestea, deocamdată, ele nu pot fi observate direct. Există însă 
mari speranțe, iar confruntarea este uluitoare. Să luăm, de 
exemplu, cazul lui Gliese 581 C, care este unul dintre aşa-zisele 
super-Pământuri ce au fost recent descoperite. Faptul de a-l 
vedea implică să distingi un astru de peste 20 km diametru, ce 
se află la aproximativ 194 de mii de miliarde de km distanță de 
Terra. În acest caz, mai există și o altă dificultate: este necesar 
să fie separată lumina unei planete de aceea a stelei sale, de un 
miliard de ori mai strălucitoare, iar acest efort se  aseamănă, 
analogic vorbind, cu strădania de a percepe cât mai clar posibil, 
de la o distanţă de mii de kilometri, un micuț licurici ce este 
aşezat pe un far aprins. În această direcție, unii oameni de ştiinţă 
spun: ,,În fond, nu avem nimic de pierdut dacă urmărim să 
descoperim ceea ce există acolo, pentru că nu se știe niciodată 
ce surprize ne rezervă Universul fizic”. La ora actuală, nu 
lipsesc proiectele care urmăresc să ofere primele clişee ale 
planetelor care sunt asemănătoare cu planeta Pământ. Cel mai 
ambițios proiect de acest gen este supranumit Darwin, a fost 
propus de oamenii de știință europeni și americani în cadrul 
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Agenției de Cercetare a Spațiului care a luat ființă în Europa şi 
va fi demarat în anul 2025. 

 
super-Pământul Gliese 581 C 

Ineditul proiect va implica trei sau patru telescoape de 3 metri 
diametru fiecare, şi toate aceste telescoape vor fi lansate prin 
intermediul anumitor sateliți pe diferite orbite, cu scopul de a 
capta şi prelucra toate imaginile ce vor fi furnizate de aceste 
telescoape, printr-un procedeu care este numit „interferomie”. 
Se crede că experimentele ce vor fi realizate în cadrul 
proiectului Darwin vor fi capabile „să stingă” pe imaginile 
recepționate steaua (Soarele) în jurul căreia gravitează 
respectivul corp ceresc şi va fi astfel cu putinţă să se mărească 
vizibilitatea planetei, uşurându-se observarea distinctă a 
acesteia. În felul acesta, prin asocierea mai multor telescoape de 
acest gen, va fi posibil, combinând lumina recepționată de 
fiecare dintre ele, să se vadă și chiar să se distingă la fel de 
multe detalii ca în cazul unui telescop cu un diametru de mai 
multe sute de metri. Datorită acestei dotări, proiectul Darwin va 
fi capabil să „vadă” în direct unele planete ce sunt asemănătoare 
Pământului, și mai mult decât atât, va fi astfel posibil să se 
analizeze atmosfera acestora, observând radiația infraroşie, care 
se situează într-un spectru de frecvență ce este invizibil cu 
ochiul liber. Studiul atent al acestor radiații va permite să se 
detecteze prezența dioxidului de carbon (CO2), a ozonului şi a 
vaporilor de apă. Se va proceda în felul acesta pentru că se 
consideră aprioric că aceste trei gaze constituie semnătura 
existenței vieţii. De fapt, pe noi, oamenii, experiența terestră ne-
a învățat că fără apă nu poate să existe viață. În cazul în care vor 
fi descoperite şi celelalte două gaze, toate acestea vor face să 
apară speranța că pe acea planetă se derulează un proces de 
fotosinteză. De ce? Pentru că aceasta ar însemna că, pe de o 
parte, planeta respectivă respiră, iar pe de altă parte, pentru că 
acea planetă ar absoarbe astfel dioxid de carbon şi ar emite 
oxigen, care la o anumită altitudine s-ar transforma apoi în 
ozon. 

Dacă proiectul Darwin regăseşte, în felul acesta, tripletul magic 
pe o anumită planetă, abia atunci va veni momentul să se treacă 
la o etapă superioară: utilizarea ,,HIPERTELESCOPULUI”, aşa 
cum a fost el imaginat de către un astronom francez, Antoine 
Labeyrie. Cu toate că, la prima vedere, totul pare a fi 
disproporţionat în proiectul său, totuşi respectivul proiect este 

frumos și perfect realizabil din punct de vedere tehnic. Este 
vorba de a lansa pe orbită zece mii de oglinzi de 3 metri 
diametru, care vor fi asamblate pe o sferă de 400 de km 
diametru. În centrul acesteia, un instrument specific va colecta 
lumina primită de la toate acele oglinzi. Grosismentul1 ce este 
anunțat: de 100 de milioane de ori. Prin intermediul acestui 
dispozitiv, se vor putea distinge oceanele de continente, şi de ce 
să nu visăm un pic, va fi chiar posibilă distingerea vegetației şi 
chiar a oraşelor ce există pe astfel de planete... 

Deocamdată însă, niciun proiect de acest tip nu este anunțat. 
Dar nu există nicio îndoială că, dacă proiectul Darwin 
descoperă pe anumite planete existența unor atmosfere 
specifice, ce vor trezi un mare interes şi care vor fi într-un 
număr suficient de mare, atunci hipertelescoapele de acest gen 
vor deveni, apoi, prioritatea agențiilor spațiale din întreaga 
lume. 

Notă:  
1. Mărire aparentă a dimensiunilor unui obiect cu ajutorul unor 
instrumente optice. 

3. Chiar dacă pentru unii este de necrezut, există în 
imensitatea universului fizic miliarde de planete care sunt 
asemănătoare cu planeta pământ  

Ultimele veşti bune care provin din Universul fizic în care trăim 
sunt acelea că există, fără îndoială, o mulțime nebănuită de 
planete care sunt la fel de primitoare și frumoase precum 
planeta noastră albastră (Pământul). În viitorul apropiat vor fi, 
fără îndoială, descoperite unele dintre acele planete care sunt, 
fără îndoială, locuite. Nu ne rămâne decât să fim optimişti şi să 
sperăm că, în viitorul apropiat, astfel de planete locuite vor 
putea fi identificate. Pentru ca viața să apară şi să se manifeste, 
este necesar înainte de toate ca ea să dispună de un mediu 
favorabil sau, altfel spus, de un cuibuşor cald şi adecvat pentru 
a putea să existe. Pe scurt, este necesar să existe unele planete 
având condiții asemănătoare cu cele de pe planeta Pământ. Fără 
îndoială că ar fi o imensă naivitate din partea noastră să 
considerăm că în întreaga vastitate a Universului fizic, planeta 
noastră, Pământul, este singura planetă pe care se află o 
civilizaţie inteligentă. Referitor la aceste aspecte, este necesar să 
ştiţi că ultimele veşti sunt chiar excelente. Timp de patru ani, 
unii astronomi din Geneva au scrutat peste 100 de stele cu 
ajutorul telescopului Harps, care este instalat undeva în Chile. 
Cu ocazia unui colocviu, care a avut loc în oraşul Nantes, în 
Franța, în iunie, 2008, ei şi-au prezentat observațiile. 

Vestea cea bună este că au fost deja descoperite 
planete, care ar putea fi supranumite super-

planete, ce sunt asemănătoare cu planeta Pământ 

Rezultatul cercetărilor lor este surprinzător şi chiar îmbucurător. 
Numai în galaxia noastră, măcar una din trei stele au planete 
asemănătoare cu planeta Pământ, care au fost supranumite 
super-Pământuri (li s-a dat această denumire deoarece astfel de 
planete sunt de patru sau de cinci ori mai mari decât planeta 
noastră). Este cazul ca toți aceia dintre noi care avem inteligența 
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necesară să ne dăm seama de consecințele acestei descoperiri. 
Este uimitor să ştim, la ora actuală, că în realitate, unul din trei 
sisteme solare are, totuşi, planete asemănătoare cu planeta 
noastră, Pământul. Gândind într-un mod inteligent, această 
concluzie ne face să ne cutremurăm: doar galaxia noastră, Calea 
Lactee, numără cel puțin 200 de miliarde de stele. Aceasta 
înseamnă că, în realitate, mai mult de 60 de miliarde de stele 
conțin, în cadrul sistemului lor planetar, planete ce sunt 
asemănătoare cu planeta Pământ. Analizând cu atenție această 
descoperire, realizăm că astfel de planete ar putea fi chiar cu 
mult mai multe, dacă luăm în considerare faptul că o stea ce este 
însoțită de un sistem planetar poate avea mai multe planete. 
Aceiaşi astronomi elveţieni au semnalat, printre altele, 
descoperirea recentă a unui sistem solar ce conține cel puțin trei 
planete, ce sunt considerate a fi super-Pământuri. Pe scurt, 
avem, fără îndoială, în fața noastră o sui-generis „avalanşă“ atât 
de mare de planete ce sunt asemănătoare cu planeta Pământ, 
încât cercetătorii nici măcar nu riscă să se pronunțe asupra unui 
număr estimativ pentru galaxia Calea Lactee. 

Dar este important să ne dăm seama că faţă de imensitatea 
Universului fizic, galaxia Calea Lactee este doar una printre 
toate galaxiile ce există la ora actuală în Cosmos. În cazul 
acestei cercetări, s-a descoperit că acest număr atât de mare de 
planete ce sunt asemănătoare cu planeta Pământ se află doar în 
galaxia noastră (Calea Lactee). Reflectând la această 
descoperire uluitoare, merită să ne amintim, totodată, un fapt 
incontestabil. Universul fizic în care trăim conține miliarde de 
astfel de galaxii. Chiar și cei mai sceptici nu pot să conteste 
acest adevăr evident. Ştiind aceasta, am da dovadă de o imensă 
naivitate şi ignoranță să continuăm să ne imaginăm că în aceste 
condiţii, planeta noastră (Pământul) este la ora actuală singura 
planetă din Universul fizic pe care există o civilizație. 
Întrebarea pe care mulți dintre noi ar putea să şi-o pună este 
următoarea: ,,Vom putea oare, vreodată, să vedem aceste 
miliarde de lumi, care există fără îndoială în cadrul 
Universului fizic?” Răspunsul la această întrebare este: „O 
astfel de reuşită nu este chiar atât de simplă...” 

Nu trebuie să pierdem nicio clipă din vedere faptul semnificativ 
că, în cazul planetelor asemănătoare cu Pământul, numai 
planetele foarte mari sunt detectabile în mod direct. La ora 
actuală, se ştie că astronomii elveţieni au utilizat o anumită 
metodă de detectare ce este numită VELOCIMETRIE. Această 
modalitate face apel la acțiunea şi influența specifică pe care o 
are o planetă asupra stelei sale şi ia, totodată, în considerație și 
forțele gravitaţionale care se exercită între ele. Datorită utilizării 
velocimetriei, astronomii reuşesc să determine cu precizie două 
dintre caracteristicile planetelor: orbita şi masa acestora. 

În felul acesta, ei au aflat că aceste planete noi se află mult mai 
aproape de steaua lor decât suntem noi de Soare şi că ele sunt 
cu mult mai mari decât Pământul. Aceasta nu înseamnă că toate 
planetele ce au fost catalogate ca fiind super-Pământuri sunt în 
această categorie. Deocamdată, este evident că velocimetria ne 
permite să vedem doar acest tip de planete. În felul acesta, în 
cazul unui sistem solar cu trei planete ce a fost recent 
descoperit, masele planetelor respective sunt de 4, 7 şi chiar de 
9 ori mai mari decât masa Pământului. Chiar dacă sunt cu mult 

mai mari decât planeta noastră (Pământul), aceasta nu înseamnă 
că acele planete sunt gigantice. Presupunând că acele planete 
sunt alcătuite din aproximativ aceleaşi elemente, o planetă cu 
masa de cinci ori mai mare decât masa terestră (Pământul) ar 
avea un diametru de aproximativ 9.000 de kilometri (față de 
6.300 de km cât are planeta Pământ). 

Totuşi, aceste cercetări au evidențiat că unele dintre 
acele planete sunt prea aproape de Soarele lor... 

Dat fiind faptul că astfel de planete sunt asemănătoare cu 
planeta Pământ, am putea spune că viața ar putea să apară pe 
aceste planete, atâta doar că ea ar fi nevoie să facă față unei 
gravitaţii cu mult mai mari decât este aceea ce există în cazul 
planetei Pământ. Date fiind condițiile existente, totul ar fi mult 
mai greu pe acele planete, dar nimic nu ar împiedica evoluţia să 
înzestreze, de exemplu, păsările cu nişte muşchi mai voluminoși 
pentru a putea zbura. Luând în considerare aceste aspecte, am 
putem spune că nu mărimea planetei este o problemă. Ceea ce 
este mult mai problematic este faptul că acele planete gravitează 
foarte aproape de Soarele lor. Cea mai distantă planetă nu se 
află decât la aproximativ 200 de milioane de kilometri de steaua 
sa (Soarele său). Ca un element de comparație, merită să ne 
amintim că, în cazul planetei Mercur, cea mai apropiată planetă 
de Soare din sistemul nostru, ea se află la o distanță de 60 de 
milioane de kilometri. Toate aşa-zisele super-Pământuri ce au 
fost descoperite până în prezent sunt aproape „lipite” de steaua 
lor, ceea ce face ca aceste lumi să fie destul de irespirabile în 
ceea ce priveşte condițiile care există pe suprafața lor: datorită 
acestor condiții, temperatura la suprafața lor poate să ajungă 
până la 1500°C. Iată de ce aceste planete au fost botezate 
,,Super-Pământuri calde”. 

În mod evident, până la proba contrarie, viața nu poate să se 
dispenseze de apa lichidă şi pare greu de conceput ca oceanele 
să poată acoperi aceste aspre suprafețe, care sunt încălzite până 
la 1500°C. Este evident că, pentru ca viața să aibă o şansă, este 
necesar să fie căutate planete ce sunt situate în aşa-zisele „zone 
locuibile ale stelelor”. Un astfel de loc nu ar trebui să fie nici 
prea aproape, dar nici prea departe de steaua respectivă, pentru 
ca temperatura la suprafața planetei să permită prezența apei în 
stare lichidă. Luând în considerare acest aspect, descoperim că 
este vorba de o zonă destul de îngustă la scara unui sistem solar. 
Spre exemplu, în cazul sistemului nostru solar, ea măsoară 
numai 40 de milioane kilometri lățime – merită să comparăm 
aceasta cu cele 4,5 miliarde kilometri care separă Soarele nostru 
de planeta Neptun, spre exemplu. 

Dar, dincolo de toate acestea, mai rămân încă 100.000 de 
stele, care va fi necesar să fie analizate şi trecute prin sită!  

Deocamdată, instrumentele pe care le au la dispoziție 
observatoarele astronomice care există pe planeta Pământ nu 
sunt suficient de precise pentru a permite observarea 
Pământurilor sau a super-Pământurilor ce se află în zonele 
locuibile ale planetelor ce există în sistemele stelelor studiate. 
Cu cât distanţa este mai mare, cu atât acțiunea planetelor asupra 
Soarelui lor este mai dificil de măsurat. Pentru a şti cu mult mai 
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mult în această direcţie, ar fi necesar să fie îmbunătățită precizia 
telescopului Harps cu un factor de ordinul 10. La ora actuală, 
echipa astronomilor elveţieni are deja în proiect un 
supertelescop de tip Harps, care a intrat în funcţiune în anul 
2014 şi care furnizează o mulțime de date. În anul 2009, un 
telescop spaţial american, Kepler, a fost plasat pe orbită, pentru 
a începe să ,,cearnă” cele 100.000 de stele din galaxia noastră, 
în căutarea planetelor ce sunt asemănătoare cu planeta Pământ, 
folosind o metodă ce este diferită de velocimetrie. Această 
metodă nouă implică scăderea aparentă, pe imaginile 
recepționate, a luminozității stelei în momentul trecerii planetei 
prin dreptul ei şi, în felul acesta, vor putea fi obţinute informații 
despre mărimea şi orbita planetei respective. În cazul acestei 
cercetări, am putea spune că ar fi o culme a ghinionului dacă nu 
am găsi măcar o planetă pe care există viață în acea preţioasă 
zonă locuibilă. La ora actuală, datorită cercetărilor ce au fost 
realizate de astronomii elveţieni, noi ştim că aproape o treime 
dintre aceste stele includ în stare potențială planete ce sunt 
asemănătoare cu planeta Pământ. sau conțin planete care sunt 
supranumite Super-Pământuri. Altfel, avem cel puțin 30.000 de 
motive pentru a spera că vom descoperi că există în alte zone 
din Universul fizic mici paradisuri, în care deja viața este 
prezentă. 
Un ocean, aşa cum ar putea fi imaginat ca existând pe Luna 
unei planete gigante ce gravitează în jurul uneia dintre cele 
două stele îndepărtate (aceasta este viziunea unui artist).  
Astronomii speră să observe, în viitorul apropiat, cu ajutorul 
hipertelescoapelor, un astfel de spectacol: continente şi oceane 
ce există pe un Pământ îndepărtat. Deocamdată, aceasta este 
doar viziunea unui artist. 

Cum putem să detectăm o planetă datorită mişcării 
stelei sale 

Tocmai datorită faptului că între astre se exercită întotdeauna 
anumite forțe gravitaţionale, o planetă exercită o astfel de 
acţiune asupra stelei în jurul căreia gravitează. Aceasta 
determină steaua şi, împreună cu ea, planeta, să se învârtă în 
jurul unui punct pe care îl putem numi „centrul de gravitație al 
sistemului stea-planetă”. Viteza cu care steaua se roteşte în jurul 
acestui punct este în strânsă legătură cu masa planetei şi cu 
distanța planetei față de acea stea. Cu cât planeta este mai mare 
şi mai aproape de ea, cu atât viteza stelei este mai mare. 
Astronomii de pe Pământ reuşesc să măsoare această viteză, 
deducând în felul acesta orbita şi masa planetei. 

  

  

4. Universul fizic în care şi noi trăim este structurat, 
pretutindeni, asemănător. Ceea ce am enunțat în titlul 
acestei secțiuni este, totodată, un principiu de bază al fizicii 

Reflectând la aceasta, merită să ne punem întrebarea: ,,Putem să 
fim chiar atât de siguri că până în prezent viața a apărut în 
întregul Univers fizic numai pe Pământ?”. 

Ce este în realitate Universul fizic în care existăm şi noi, cei ce 
trăim pe această planetă? Acest Univers fizic este alcătuit din 
miliarde de galaxii, în care gravitează mii de miliarde de sori 
care au, aproape toți, planete. Am da dovadă de o imensă 
naivitate şi ignoranță dacă am considera că în tot acest Univers 
fizic imens, viața se limitează doar la micuța planetă care este 
Pământul.  

 

Dacă am porni de la premisa că există o mulțime de planete 
exotice ce sunt populate de făpturi inteligente, dintre cele mai 
diverse, multe dintre acestea reprezentând, de fapt, nişte 
civilizații extraterestre care sunt extrem de avansate în 
comparație cu civilizația ce există pe planeta Pământ, unii ar 
putea replica: ,,Toate acestea sunt nişte proiecții imaginative 
care nu conțin niciun sâmbure de adevăr”. 

Să expunem, însă, acest aspect dintr-un alt punct de vedere: 
este, oare, cu putință să credem că în întregul Univers fizic în 
care existăm, şi care este imens, viața nu a apărut decât pe 
această planetă, în acest colţişor din spațiul cosmic, în ciuda 
imensității evidente a Universului? La urma urmei, având în 
vedere că există cele 200 de miliarde de stele, dintre care 
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zdrobitoarea lor majoritate au sisteme planetare, galaxia noastră 
dispune de miliarde de locuri care ar putea să conțină organisme 
vii. Nu este straniu şi pueril să fim convinşi că în toată această 
imensitate a Universului fizic, în care există miliarde de galaxii, 
viața nu a apărut decât pe această planetă pe care trăim noi 
(Pământul)?! 

Credeam că noi şi această planetă suntem în centrul lumii...  

Cam aceasta este ceea ce gândesc partizanii vieții din afara 
Sistemului Solar. Mulți dintre ei se sprijină pe principiul lui 
Copernic (1473-1543) – astronomul polonez care, după cum 
ştim, a „alungat“ umanitatea din centrul Universului. Acesta a 
fost doar începutul unei adevărate degringolade. Pentru a 
înţelege mai bine toate acestea, să ne întoarcem la secolul al 
XVI-lea. În acea vreme, în Occident, astronomia se baza întru 
totul pe convingerile învățaților greci din antichitate, şi în 
special pe convingerea lui Aristotel (384-322 î. Hr.). El afirma 
că planeta noastră, Pământul, se află în centrul Universului 
fizic. În exterior, cu excepţia orbitei Lunii, atât planetele, cât şi 
stelele se deplasau în Cosmos pe traiectorii aflate pe suprafața 
unor sui-generis sfere concentrice, transparente, în al căror 
centru se afla Pământul. Acest sistem a fost apoi revizuit şi 
completat de Ptolemeu (90168 d. Hr.) pentru a explica mai bine 
mişcările aparente ale astrelor pe cer. Să nu pierdem din vedere 
că acesta a fost sistemul de referință fundamental şi sacrosanct 
timp de 13 secole. 

 
În imensitatea Universului fizic, în orice direcție privim, 
spectacolul care ne apare este oarecum acelaşi: la o privire de 
departe, vedem pe cer pete şi puncte luminoase, care sunt, de 
fapt, galaxii, fiecare alcătuită din puzderia miliardelor sale de 
stele (aşa cum se vede în detaliul de mai sus, în care avem 
reprezentarea mărită la scară a unei astfel de galaxii). 
Apropiindu-ne mai mult şi focalizându-ne corespunzător 
privirea, observăm că în jurul stelelor care fac parte din galaxii 
gravitează o mulțime de planete (vezi detaliile de mai jos, în 
care avem reprezentarea mărită la scară a vecinătății unei 
stele). Toate acestea au fost până la Copernic. Chiar în anul 
morții sale, Copernic a propus o descriere mult diferită în 
comparație cu sferele lui Ptolemeu. În viziunea occidentalilor, 
abia de atunci încolo Pământul cedează locul său central şi 
devine o planetă care gravitează în jurul Soarelui, asemenea 
celorlalte planete. Toate rămân însă neschimbate în privința 
Soarelui, care este considerat mai departe centrul Universului. 
Astfel, s-a crezut în continuare că galaxia noastră, Calea Lactee, 
constituie, de fapt, tot Universul. Această convingere a persistat 

până în anul 1924... când Edwin Hubble a demonstrat că „petele 
difuze” – după cum fuseseră numite nebuloasele spirale care 
erau văzute cu telescopul printre stele – sunt, de fapt, galaxii. 
Abia atunci galaxia noastră, care este Calea Lactee, a devenit 
pentru savanții de pe Pământ o simplă galaxie, printre multe 
altele. Tot cam în aceeași perioadă s-a descoperit că, de fapt, 
Soarele nu se află în centrul galaxiei noastre, ci undeva la 
periferie. 

 

... Şi iată că am ajuns să ne dăm seama că suntem un infim 
fir de praf în universul fizic  

Să rezumăm acum: în cinci secole, am trecut de la viziunea unui 
Pământ fix ce se află în centrul lumii la cea a unei planete aflate 
în mişcare de rotație în jurul unui Soare comun, care se află la 
periferia unei galaxii cât se poate de banale. Ne mai rămânea o 
singură consolare: continuam să credem că cel puțin steaua 
noastră (Soarele) este singura stea în jurul căreia gravitează 
planete. A urmat o altă surpriză de proporţii: această iluzie a 
fost şi ea spulberată în anul 1995, odată cu descoperirea primei 
planete extrasolare. În felul acesta, planetele au devenit, şi ele, 
nişte obiecte cât se poate de comune. 

Și astfel, a devenit cu putinţă să trecem, din degringoladă în 
degringoladă, de la principiul lui Copernic la principiul 
cosmologic. Altfel spus, la ora actuală, aproape fiecare loc din 
spațiu are însemnătatea sa. În fiecare punct din spațiu, mişcarea 
astrelor este determinată de gravitație, iar fuziunea nucleară face 
ca stelele să strălucească, să emită energie şi, înţelegând 
fenomenele în felul acesta, ne-am dat seama că nu există locuri 
în Universul fizic în care legile fizicii să fie total diferite. 

Analizând cu luciditate, inteligenţă şi bun-simţ toate aceste 
aspecte şi realizând cum se prezintă realitatea fizică, ne putem 
pune, în mod firesc, întrebarea: ,,Pe ce anume ne bazăm atunci 
când ne închipuim că numai sistemul nostru solar ar fi singurul 
din Universul fizic în care există viață?”. Toate acestea se 
aseamănă cu o reconsiderare a principiului cosmologic. ,,Ba 
aceasta nu se poate!”, ar răspunde imediat astrofizicienii, pe 
care această interpretare a faimosului principiu cosmologic îi 
face să devină foarte îngrijorați şi gravi. 
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Prin urmare, nu este cazul să pierdem nicio clipă din vedere că, 
în realitate, viața nu numai că poate să apară peste tot în 
Universul fizic, dar mai mult decât atât, ea a şi apărut deja, în 
mod efectiv... Aceasta este o nuanță foarte importantă, care cere 
o explicație. 

Analizând cu luciditate şi obiectivitate toate acestea, ne 
putem pune întrebarea: Oare de ce nu ar exista viață şi în 
altă parte, în acest imens univers?  

Cu cât studiem mai atent şi mai mult condițiile ce sunt necesare 
apariției vieții, cu atât realizăm că numărul criteriilor pe care le 
crezusem noi inițial ca necesare este prea mic şi este necesar să 
fie mereu mărit. Spre exemplu, este important ca o planetă cât 
mai asemănătoare cu planeta Pământ să fie situată la o distanță 
corespunzătoare față de Soarele ei. De fapt, într-o asemenea 
situație, temperatura medie este necesar să permită existența 
apei în stare lichidă. 

Analizând toate acestea, putem răspunde cu „da“, fără să 
şovăim, principiului cosmologic, care afirmă că nimic nu poate 
împiedica apariția vieții, în absolut orice loc din acest univers 
imens în care aceste condiții sunt respectate. Dar aceasta nu 
înseamnă că întotdeauna şi peste tot, aceste condiții sunt 
îndeplinite, toate în acelaşi timp. Spre exemplu, să ne imaginăm 
că pentru apariţia vieții sunt necesare o sută de condiţii, şi că 
fiecare dintre ele are o şansă la un milion să fie îndeplinită. 
Probabilitatea ca aceasta să se petreacă ar fi de o şansă la un 
milion înmulțit cu o şansă la un milion... şi aşa mai departe de 
100 de ori. În final, avem o şansă la câteva miliarde de miliarde 
de miliarde de miliarde... 

Morala: viața este, fără îndoială, un fenomen ce este în mod 
evident permis peste tot în Univers, în Universul fizic, dar cu 
toate acestea, acest fenomen este foarte puțin probabil. 

La ora actuală, oamenii de ştiinţă nu cunosc foarte precis toate 
condițiile ce sunt necesare vieţii şi cunosc încă şi mai puțin 
probabilitatea ca acestea să fie îndeplinite. Numărul planetelor 
care gravitează în jurul altor stele se dovedeşte, însă, a fi din ce 
în ce mai mare, şi putem spera că, deşi viața este foarte 
exigentă, ea dispune, dat fiind faptul că beneficiază şi de 
ajutorul lui Dumnezeu, de foarte multe lumi care îi permit să 
existe. 

5. La ora actuală, pentru cei lucizi, inteligenți şi intuitivi 
există deja o mulțime de dovezi că extratereștrii sunt 
aici, pe această planetă, şi acționează, în taină, în 
multe moduri!  

Dar ce rost are ca noi să căutăm cu înfrigurare prezența 
extratereştrilor pe alte planete îndepărtate, în timp ce ei se 
plimbă nestingheriți chiar în diferite locuri de pe această 
planetă şi zboară pe cerul ei? Dacă această afirmație vi se pare 
a fi de necrezut, puteți să studiați miile de cazuri şi fotografii 
despre OZN-uri şi să descoperiți apoi unele situații 
tulburătoare. La această secțiune, am grupat unele mărturii 
veridice şi cu totul extraordinare despre OZN-uri. 

 

Deşi la prima vedere pare a fi incredibil, totuşi este adevărat. 
Este chiar culmea... Imaginați-vă: noi răscolim înfrigurați 
profunzimile cele mai îndepărtate ale Universului în căutarea 
unor dovezi despre existența extraterestră, în timp ce o mulțime 
de dovezi de acest gen sunt deja aici, sub ochii noştri. Mulți 
dintre voi veți replica prompt: „Cum așa, sub ochii noştri?”. 
„Chiar aşa!”, vă voi răspunde. Existența extratereştrilor este 
evidentă la ora actuală pe această planetă. Manifestările 
neîncetate ale extratereştrilor implică apariția lor, împreună cu 
farfuriile lor zburătoare sau cu lungile lor aşa-zise „țigări” 
luminoase, toate acestea fiind, de fapt, apariții încă neexplicate 
pe care le grupăm sub numele de „OZN” (Obiecte Zburătoare 
Neidentificate). 

La ora actuală există, fără îndoială, zeci de mii de fotografii sau 
chiar filmări autentice care sunt probe incontestabile. Toate 
aceste filmări, toate aceste fotografii sunt dovada manifestării 
pe planeta Pământ a unor ființe inteligente extraterestre. 

Unii dintre voi, mai ales cei naivi sau cei îndârjiţi şi sceptici veți 
spune: ,,Toate acestea sunt halucinații, păcăleli, confuzii legate 
de anumite fenomene naturale” (cum ar fi fulgere globulare, 
meteoriți arzând în atmosferă, nori...). Nu contestăm că există şi 
astfel de situații, dar este cazul să ne gândim că nu toate 
fenomenele de acest gen sunt numai astfel de păcăleli, confuzii 
sau halucinații. 

Spre exemplu, în multe țări din Europa, există servicii speciale, 
un fel de centre naţionale de studii spaţiale care repertoriază şi 
uneori chiar fotografiază OZN-urile ce au fost văzute pe 
teritoriul anumitor ţări. Astfel de centre, unde sunt stocate 
asemenea informații, urmăresc apoi să găsească o explicație. În 
Franța, un astfel de centru de studii spațiale numit Geipan 
(Grupul de studiu şi informații asupra fenomenelor aerospațiale 
neidentificate) nu a putut să ofere răspunsuri ,,raționale” în 23% 
dintre cele 1600 de cazuri ce au fost studiate, mai ales că 
fenomenele ce au fost constatate s-au derulat cu adevărat, 
pentru că ele au fost descrise cu precizie de anumiți martori 
demni de încredere. 

Dacă luăm în considerare acest procentaj de 23% numai pentru 
Franța, este necesar, totodată, să ne dăm seama că acesta este 
enorm, cu atât mai mult cu cât OZN-urile nu au o predilecție 
pentru această ţară. Astfel de cazuri de apariții de OZN-uri au 
fost înregistrate de multe ori, chiar şi în România. 
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Încă de la primul caz de apariție de OZN ce a fost înregistrat în 
S.U.A. în 1947, pe toate continentele s-au observat, apoi, o 
mulțime de astfel de apariții OZN, s-au realizat fotografii, s-au 
făcut o mulțime de filmări şi la ora actuală există, fără îndoială, 
o cantitate enormă de informații, fotografii şi filmări care atestă 
prezenţa OZN-urilor, ce implică, totodată, manifestarea pe 
planeta Pământ a extratereştrilor. 

În cazul unor manifestări de acest gen, se ştie cu precizie că au 
existat chiar contacte directe, care pot fi considerate cu atât mai 
mult drept probe ale existenței vieţii extraterestre ce persistă și 
se manifestă pe planeta Pământ. Luând în considerare toate 
aceste probe, nu putem să ne permitem să dăm la o parte această 
ipoteză extraordinară. În cele ce urmează, am selecționat câteva 
astfel de mărturii care sunt veridice şi profund tulburătoare... 

Apariții multiple de OZN-uri în Peru, în anul 2007  

Mii de martori oculari au văzut apărând pe cerul oraşului Lima, 
capitala statului Peru, un număr de aproximativ 30 de sfere albe. 
Deocamdată, nicio încercare de explicație nu a rămas în 
picioare. Era, oare, vorba de o lansare de baloane? Cu siguranță 
nu, pentru că vântul le-ar fi împrăştiat rapid. Ori, ceea ce este 
straniu este că acele sfere au rămas, în cea mai mare parte, 
nemişcate, timp de peste 2 ore si jumătate, înainte de a se 
deplasa, cu mişcări neregulate, pe care existenţa vântului nu le-
ar putea explica. În cazul acelor apariţii, s-a constatat în mod 
evident că nu era vorba de maşini zburătoare de provenienţă 
umană, dotate cu motor. În primul rând, toate acele sfere nu se 
asemănau cu aşa ceva şi apoi, este misterios faptul că sferele, ce 
se aflau la o altitudine de aproximativ 2000 de metri, nu scoteau 
niciun fel de zgomot... 

 
Această imagine fotografică, surprinsă în plină zi, a fost in 

prealabil în mod intenţionat întunecată, pentru a pune cât mai 
bine în evidență sferele luminoase misterioase care au fost 

fotografiate. 
 

O apariție misterioasă la Teheran, în anul 1976  

În noaptea de 18 spre 19 septembrie a anului 1976, în jurul orei 
1:30, un avion de vânătoare F4 al armatei aeriene iraniene a 
decolat în cadrul unei misiuni fulger din apropierea capitalei, 

Teheran. Acest avion de vânătoare avea misiunea să 
intercepteze imediat un obiect zburător neidentificat ce fusese 
văzut de către un mare număr de martori, în partea de nord al 
oraşului Teheran. Printre aceşti martori se afla şi Hossain 
Perouzi, care era responsabilul turnului de control al 
aeroportului. El a văzut atunci cu binoclul un obiect cilindric 
foarte luminos, mai degrabă alb, dar cu străluciri roşii şi verzi. 
Piloții respectivului avion de vânătoare nu au întârziat în a 
localiza cu exactitate ținta. Uluitoarea luminozitate a acelui 
obiect cilindric îl făcea vizibil de la mai multe zeci de kilometri. 
După mărturiile pilotului şi ale copilotului, o astfel de lumină 
nu putea proveni nici de la o stea, nici de la un avion. Întrebarea 
care se pune este: „Oare de la ce provenea, atunci, acea 
lumină?”. Este imposibil de răspuns. Ei nu distingeau niciun 
detaliu... Erau însă optimişti şi sperau să afle mai multe 
apropiindu-se cu toată viteza de țintă. Iată, însă, că la un 
moment dat a apărut un element surpriză. 

Cam la 45 de km distanţă de obiectul respectiv, s-a manifestat, 
fulgerător, o misterioasă ecranare totală a comunicațiilor, care a 
făcut să nu mai funcționeze niciun mijloc care ar fi permis 
avionului de vânătoare să ia legătura cu baza. Pur şi simplu, 
sistemul de comunicare al avionului părea a fi în pană. Pilotul a 
decis, atunci, să se întoarcă la bază. Iar atunci când a făcut 
virajul de întoarcere, a apărut o nouă surpriză. De îndată ce s-a 
îndepărtat, toate instrumentele de comunicare ale avionului de 
vânătoare au reînceput să funcționeze. 

La scurt timp după aceea, un al doilea avion F4 a decolat. El 
avea aceeași misiune, iar la comenzile celui de-al doilea avion 
se afla locotenentul Parviz Jafari. Copilotul care îl însoțea a 
observat obiectul pe radarul său. În mod evident, nu era vorba 
de o halucinație. Avionul F4 s-a îndreptat apoi către ţintă... dar 
cu toate acestea, i-a fost imposibil să o ajungă, aceasta 
menținând permanent o distantă de aproximativ 45 de km față 
de avion. Deodată, echipajul avionului a văzut un OZN ceva 
mai mic, care s-a desprins din obiectul „țigară” şi s-a îndreptat 
cu viteză către ei. Cei doi membrii ai echipajului şi-au pus 
întrebarea: ,,Este vorba de un atac?”. 

Fără a mai sta pe gânduri, Jafari a intenționat să lanseze către 
obiectul respectiv o rachetă. Pentru aceasta, el a acţionat 
comenzile specifice, dar stupoare! Comenzile de declanşare a 
tirului rachetei respective nu mai funcționau. Imediat după 
aceea, instrumentele de comunicaţie ale avionului au încetat să 
mai funcționeze, întocmai precum în cazul primului avion. 
Singura sa şansă era să fugă! Avionul F4 a făcut imediat 
manevra de întoarcere, dar a fost de îndată ajuns din urmă de 
micul OZN, care l-a depăşit, i-a tăiat calea şi apoi s-a întors şi s-
a îndreptat către OZN-ul care l-a lansat. Imediat după aceea, 
echipajul avionului respectiv a văzut un al doilea OZN, care a 
părăsit „vehiculul mamă” şi apoi a aterizat pe fundul unui lac 
secat, iluminând solul în zona de aterizare. 

Fiind foarte uimiți, cei doi membri ai echipajului au fost nevoiți 
să mai aştepte câteva minute înainte să aterizeze la bază. A doua 
zi, examinarea atentă a locului de aterizare a celui de-al doilea 
OZN nu a scos la iveală nimic special, cu excepția locuitorilor 
speriați, ce au fost treziți în plină noapte de un zgomot foarte 
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puternic şi de o lumină extraordinar de intensă. Nici până în 
ziua de azi, acest eveniment nu a primit nicio explicație. 

O apariție misterioasă într-o anumită zonă din Marea 
Mânecii  

Pe data de 23 aprilie 2007, comandantul Ray Bowyer, care se 
afla la bordul unui avion ce a decolat din localitatea 
Southampton, îndreptându-se către insula anglo-normandă 
Aurigni, a observat un obiect având o formă stranie deasupra 
Mării Mânecii, la aproximativ 20 de km distanţă de Insula 
Guernesei. Ceea ce era cu atât mai straniu, era faptul că acel 
obiect semăna cu un tub lung luminos. Mărimea sa? De-a 
dreptul înfricoşătoare, aproximativ 1 km lungime! Pe bună 
dreptate, pilotul s-a întrebat cum era posibil ca o asemenea 
imensitate ciudată să apară pe cer? Comandantul navei a 
avertizat imediat controlorii de trafic francezi, care i-au răspuns 
că nu văd nimic de acest gen pe radare. Să fi înnebunit oare 
comandantul Ray Bowyer? Cu siguranță că nu, deoarece mulți 
dintre pasagerii avionului au confirmat la rândul lor mărturia 
acestuia. Unul dintre ei a reuşit chiar să facă o fotografie a 
,,tubului”, dar pe care nu se distinge niciun detaliu. 

 
Un „tub” OZN luminos care măsura 1 km în lungime, aşa cum 

a apărut el în fotografia luată de un pasager. 

Continuându-şi zborul, la aproximativ 50 de km de acel loc 
Bowyer a observat un al doilea OZN, identic cu primul. În 
acelaşi timp, un alt pilot al companiei Blueisland semnala, de 
asemenea, un OZN controlorilor de trafic aerian britanici. 
Descrierea pe care el a făcut-o este identică. Şi în acest caz, 
pasagerii avionului au confirmat, la rândul lor, această apariție. 
Câteva ore mai târziu, Bowyer, aflat încă sub stare de şoc, a 
depus mărturie în fața unui post de televiziune local despre 
extraordinara sa întâlnire din văzduh. 

Dat fiind faptul că avea peste 20 de ani de experiență de zbor, el 
cunoştea foarte bine feluritele fenomene aeriene pentru a putea 
afirma cu tărie că nu a fost vorba nici de un fenomen 
meteorologic şi nici de un avion. Numărul mare de martori şi 
seriozitatea piloților nu au lăsat loc la niciun fel de îndoială. 
Toți au văzut ceva deasupra Mării Mânecii, în ziua de 23 aprilie 

2007. Ce anume au văzut atunci cu toții? Aceasta continuă să 
rămână un mister de nepătruns. 

6. Demonstrația pertinentă, făcută prin reducere la absurd  

În logica matematică, „reducerea la absurd” este o tehnică de 
demonstrare a adevărului unei afirmații, care porneşte de la 
presupunerea „prin absurd” că afirmația ar fi falsă. Se ajunge 
apoi, printr-o serie de deducții logice care rezultă pe cale de 
consecință din negarea afirmației noastre, la o propoziție despre 
care se ştie cu certitudine că este falsă şi absurdă, ceea ce face 
cu neputință negarea primei afirmații. 

Demonstrația prin reducere la absurd urmăreşte, deci, să 
dovedească, pornind oarecum invers, adevărul unei afirmații, 
reducând negarea sau contrariul ei la absurd. 

 

În cazul nostru, dacă am considera că în întregul Univers fizic 
viaţa, şi chiar mai mult decât atât, o civilizaţie avansată există 
doar pe planeta Pământ, atunci această presupunere ar evidenția, 
totodată, inutilitatea deplină şi absurdă a tot ceea ce Dumnezeu 
a manifestat în întregul Univers fizic care, după cum ştim, 
cuprinde miliarde de galaxii. Dacă am considera, prin reducere 
la absurd, că singura planetă din tot Universul fizic pe care 
există viaţă şi, totodată, o civilizație avansată este planeta 
Pământ, întrebarea firească ce s-ar pune este: ,,De ce ar fi fost, 
atunci, necesar să facă Dumnezeu Tatăl o asemenea risipă, 
manifestând, totodată, miliarde de alte galaxii?“. Este pur şi 
simplu absurd, pueril şi complet lipsit de înțelepciune să 
continuăm să gândim în mod dogmatic, şi aceasta în condiţiile 
în care apar tot mai multe argumente împotriva acestei 
convingeri, că în tot acest imens Univers fizic – în care este 
evident, la ora actuală, că există miliarde de galaxii, dintre care 
cele mai multe se află, în plus, în afara puterii noastre de 
cuprindere – Dumnezeu a făcut să apară şi să existe o singură 
civilizaţie, şi anume aceea care se află pe planeta Pământ. 

Este de la sine înțeles că acest argument are valoare numai 
pentru fiinţele umane înzestrate cu inteligență, intuiţie şi bun-
simţ. În cazul celor proşti, acest argument pertinent nu 
înseamnă nimic. În cazul celor sceptici, de asemenea, acest 
argument nu are nicio valoare. 

Dincolo de toate acestea, noi suntem siguri că în viitorul 
apropiat vor apare dovezi evidente, incontestabile, ce vor proba 
existenta vieții extraterestre și a civilizaţilor extraterestre 
avansate.  
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Mașinăriile venite dintr-o altă lume, care 
sfidează legile fizicii 

          În august 1954, în Tanararive, Madagascar, a fost 
înregistrat un fenomen care a afectat întregul ora
Deasupra orașului a fost observat un OZN care a survolat 
silențios, la joasă altitudine, toată zona.  

e măsură ce se deplasa, luminile din ora
Orașul a rămas în beznă preț de mai multe zeci de
minute. Când misteriosul obiect a dispărut, ora

revenit la normalitate și toate sursele de energie electrică 
funcționau. 

Obiectul avea un fuzelaj sub formă de țigară, având strălucirea 
aluminiului. În spatele obiectului, la o distanță de 50 de metri,
apăreau scântei intermitente de culoare portocalie. 

În oraș s-a lăsat o tăcere generală, cu toate că oamenii erau 
panicați. Timp de câteva zeci de minute au rămas muți și 
incapabili să reacționeze. 

Conform estimărilor, obiectul s-a deplasat cu o viteză m
joasă altitudine, iar în momentul în care a survolat grădina 
zoologică, animalele au devenit agitate, unele dintre ele 
încercând să rupă gardurile de protecţie. 

Istoria s-a repetat în anul 1957, pe o autostradă din Texas, SUA, 
atunci când un obiect zburător neidentificat a survolat zona 
zeci de automobile au avut pană de motor.  

În numeroase cazuri de apariții OZN s-a observat că acestea 
produc un efect electromagnetic puternic, care afectează atât 
oamenii cât și aparatele ce au componente electronice. 

Un fenomen inexplicabil din perspectiva cunoștințelor actuale 
de fizică este acela că OZN-urile, cu toate că se deplasează cu 
viteze foarte mari, nu produc bang-ul sonic. Mul
relatat faptul că au întâlnit OZN-uri care se deplasau cu vit
de 4.800 mile/h și bang-ul sonic nu se producea. Conform 
legilor fizicii, în aceste cazuri ar fi fost să se producă un 
sonic devastator. 

P

                                                                                                                                                                                    Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019

o altă lume, care 
 

În august 1954, în Tanararive, Madagascar, a fost 
trat un fenomen care a afectat întregul oraș. 

șului a fost observat un OZN care a survolat 

 

e măsură ce se deplasa, luminile din oraș se stingeau. 
șul a rămas în beznă preț de mai multe zeci de 

minute. Când misteriosul obiect a dispărut, orașul a 
și toate sursele de energie electrică 

țigară, având strălucirea 
ță de 50 de metri, 

apăreau scântei intermitente de culoare portocalie.  

a lăsat o tăcere generală, cu toate că oamenii erau 
ți. Timp de câteva zeci de minute au rămas muți și 

a deplasat cu o viteză mică, la 
joasă altitudine, iar în momentul în care a survolat grădina 
zoologică, animalele au devenit agitate, unele dintre ele 

a repetat în anul 1957, pe o autostradă din Texas, SUA, 
zburător neidentificat a survolat zona și 

a observat că acestea 
produc un efect electromagnetic puternic, care afectează atât 

onice.  

ștințelor actuale 
urile, cu toate că se deplasează cu 

ul sonic. Mulți piloți au 
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Mai multe fenomene corelate cu apari
explicate prin mijloace convenționale. Vehiculele
sunt capabile să atingă o viteză uluitoare, să efectueze zbor în 
zig-zag, mișcări în cerc sau manevre bruște. Toate acestea au 
făcut ca demersurile avioanelor de vânătoare performante care 
au încercat să doboare misterioasele obiecte să nu a
rezultat. Ba mai mult, în numeroase cazuri, avioanele de 
vânătoare au rămas în mod ciudat fără combustibil sau li s
defectat brusc aparatura de la bord. 

Importanța telefoanelor mobile inteligente 
în semnalizarea obiectivelor pentru 

rachete și debarcarea trupelor 
aerotransportate

         SUA livrează telefoane mobile Solarin din Israel în 
cadrul ajutorului umanitar în Venezuela

elefoanele mobile Solarin cumpărate de Pentagon vor 
permite civililor și militarilor venezueleni să semnaleze 
prin satelit – abandonându-le sau purtându

exacte pentru a indica țintele pentru rachete și, ulterior, 
aterizarea trupelor aerotransportate. Utilizarea exclusivă a 
imaginilor prin satelit s-a dovedit a fi limitată 
aici utilizarea semnalizării fizice cu Solarin înainte de invazie.

Militarilor SUA li se interzice să cumpere celulare chineze

Telefoanele mobile Huawei chinezești ale căror softuri nu pot fi 
controlate și urmărite în totalitate (cel puțin înainte de 2019, 
când se pare că au ajuns la un acord după arestarea CEO
Huawei în SUA), concurează cu mobilele Solarin ale Sirin labs.

Solarin se pare că va deveni telefonul invaziei în Venezuela. 
Camioane cu „ajutor umanitar militar”… trec frontiera 
Venezuelei dinspre Brazilia. 

Implicarea Israelului alături de SUA este inerentă pentru a lua 
în stăpânire Venezuela și Belize. 

Sirin Labs este o extensie a fabricii de microcipuri INTEL din 
Israel, fiind finanțate cu bani americani. Aceste cipuri sunt 
purtate de toate rachetele de pe piață, mai putin cele chinezești 
(de aceea le dorea Turcia), și sunt capabile să modifice în zbor 
ruta și țintele atribuite fiecărei rachete. 

T
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Asaltul noilor tehnologii: Amazon ar vrea 
să deschidă în jur de 3.000 de magazine 

«inteligente» până în 2021
 
      Amazon ia în considerare un plan de deschidere a 3.000 
de magazine inteligente Amazon Go, în următorii ani. 
Bloomberg scrie că specialiştii din domeniu consideră că 
această expansiune agresivă şi costisitoare ar putea 
ameninţa marile lanţuri de magazine clasice. 
 

EO-ul Amazon, Jeff Bezos, crede că aceste magazine 
inteligente, care nu acceptă plata cash, sunt potrivite 
pentru oraşele aglomerate şi vor reinventa experienta 

cumpărăturilor. El continuă să experimenteze ca să vadă care 
este cel mai bun format: un magazin cu alimente proaspăt 
pregătite şi o selecţie limitată de produse alimentare 
asemănătoare ca în franciza 7-Eleven sau un loc de unde 
oamenii aflaţi în grabă îşi pot lua mâncare, precum lanţul 
britanic Pret a Manger, spune unul dintre specialişti.
 
Compania a lansat primul său magazin care nu acceptă plata 
cash în apropierea sediul din Seattle în 2016 şi apoi a deschis 
alte două locaţii, una în Seattle şi una în Chicago. Două dintre 
noile magazine oferă doar o selecţie limitată de salate
sandvişuri şi gustări, arătând că Amazon experimentează 
conceptul. Alte două magazine, inclusiv originalul Amazon Go, 
au, de asemenea, o mică selecţie de produse alimentare, 
făcându-le mai apropiate de un magazin convenţional.
 
Cumpărătorii folosesc o aplicaţie mobilă pentru a face 
cumpărături, iar după ce au intrat în magazin, nu mai este 
nevoie să treacă pe la o casă pentru că senzorii şi tehnologia de 
vizionare a computerului detectează ce achiziţionează 
consumatorii şi le facturează automat, eliminând
Clienţii intră, iau produsele pe care le doresc şi ies din magazin 
fără să stea la coadă şi fără să plătească la casă. Nimic în 
această lume nu este însă gratis, iar nota de plată vine câteva 
minute mai târziu, prin aplicaţia Amazon Go. 
 
Cum decurge procesul de cumpărare  
 
Cumpărătorul este necesar să aibă un cont Amazon, aplicaţia 
gratuită Amazon Go şi un telefon mobil iPhone sau Android de 
generaţie recentă. Aplicaţia se poate descărca din Apple App 
Store, Google Play sau Amazon Appstore. Cân
magazin, cumpărătorul deschide aplicaţia, scanează telefonul şi 
apoi pune telefonul în buzunar. Apoi este liber să meargă prin 
magazin şi să aleagă produsele pe care le vrea. Când a terminat, 
cumpărătorul pleacă pur şi simplu din magazin, nu ma
coadă, nu mai plăteşte la casă, urmând ca plată să fie făcută 
automat prin contul Amazon. 
 
Provocarea acestui plan al companiei este costul ridicat pentru 
deschiderea unei locaţii. Primul magazin inteligent Amazon Go 
din centrul oraşului Seattle a necesitat mai mult de 1 milion de 
euro investiţie doar în hardware. 
 

C

                                                                                                                                                                                    Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019

Asaltul noilor tehnologii: Amazon ar vrea 
să deschidă în jur de 3.000 de magazine 

21 

Amazon ia în considerare un plan de deschidere a 3.000 
de magazine inteligente Amazon Go, în următorii ani. 

scrie că specialiştii din domeniu consideră că 
această expansiune agresivă şi costisitoare ar putea 

 

ul Amazon, Jeff Bezos, crede că aceste magazine 
inteligente, care nu acceptă plata cash, sunt potrivite 
pentru oraşele aglomerate şi vor reinventa experienta 

cumpărăturilor. El continuă să experimenteze ca să vadă care 
un format: un magazin cu alimente proaspăt 

pregătite şi o selecţie limitată de produse alimentare 
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sandvişuri şi gustări, arătând că Amazon experimentează 
conceptul. Alte două magazine, inclusiv originalul Amazon Go, 
au, de asemenea, o mică selecţie de produse alimentare, 
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cumpărături, iar după ce au intrat în magazin, nu mai este 
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Clienţii intră, iau produsele pe care le doresc şi ies din magazin 
fără să stea la coadă şi fără să plătească la casă. Nimic în 
această lume nu este însă gratis, iar nota de plată vine câteva 

Cumpărătorul este necesar să aibă un cont Amazon, aplicaţia 
gratuită Amazon Go şi un telefon mobil iPhone sau Android de 
generaţie recentă. Aplicaţia se poate descărca din Apple App 
Store, Google Play sau Amazon Appstore. Când ajunge la 
magazin, cumpărătorul deschide aplicaţia, scanează telefonul şi 
apoi pune telefonul în buzunar. Apoi este liber să meargă prin 
magazin şi să aleagă produsele pe care le vrea. Când a terminat, 
cumpărătorul pleacă pur şi simplu din magazin, nu mai stă la 
coadă, nu mai plăteşte la casă, urmând ca plată să fie făcută 

Provocarea acestui plan al companiei este costul ridicat pentru 
deschiderea unei locaţii. Primul magazin inteligent Amazon Go 

necesitat mai mult de 1 milion de 

Extinderea cu 3.000 de unități ar însemna că Amazon Go va 
deveni unul dintre cele mai mari lanţuri de magazine din SUA. 
Compania ia în considerare să deschidă aproximativ 50 de 
locaţii în zonele aglomerate de lângă metrou până în 2019 şi 
apoi 3.000 până în 2021, au estimat specialiştii.
 

Minciuna în care trăim! 
 

     În fiecare zi ne trezim în aceea
aceeași cale, să trăim fiecare zi ca pe cea de ieri. Cu toate 
acestea, fiecare zi a fost o nouă aventură. Pe parcurs ceva s
a schimbat. Înainte, zilele noastre erau atemporale, acum 
zilele noastre sunt programate. 

sta înseamnă a fi adult? A fi liber? Dar suntem cu 
adevărat liberi? 

Alimente, apă, pământ. 

Elementele de care avem nevoie pentru a supravie
deținute de corporații. Nu avem hrană pentru noi în copaci, nici 
apă proaspătă în izvoare, nici teren pentru a construi o casă. 
Dacă încerci să iei ceea ce îți oferă Pământul, vei fi închis. Deci 
ne supunem regulilor. 

Descoperim lumea printr-un manual. De ani de zile stăm 
regurgităm ceea ce ni s-a spus. Testați și clasificați ca subiecții 
într-un laborator. Crescuți să nu facem nici o diferență în 
această lume, crescuți pentru a nu fi diferiți. Suficient de 
deștepți pentru a ne face treaba, dar nu pentru a pune întrebări 
de ce o facem. Deci, lucrăm și lucrăm, nu mai avem timp pentru 
a ne trăi viața pentru care lucrăm. Până când va veni o zi când 
suntem prea bătrâni ca să ne facem treaba. Aici suntem lăsa
murim. Copiii noștri ne iau locul în joc.

Pentru noi calea noastră este unică, dar împreună nu suntem 
nimic altceva decât combustibil. Combustibilul
alimentează elita. Elita care se ascunde în spatele logoului 
corporațiilor. Aceasta este lumea lor. Iar resursele lor cele mai 
valoroase nu sunt în pământ. Noi suntem.

Construim orașele lor, conducem mașinile, luptăm războaiele 
lor. La urma urmei, banii nu sunt ceea ce îi conduce. Este 
puterea. Banii sunt pur și simplu instrumentul pe care îl folosesc 
pentru a ne controla. Hârtii lipsite de valoare de care depindem 
pentru a ne hrăni, a ne mișca, a ne distra.

Ne-au dat bani și în schimb le-am dat lumea
copaci care curățau aerul nostru, acum sunt fabrici care o 
otrăvesc. Acolo unde era apă de băut, sunt de
put. Acolo unde erau animale libere, sunt ferme de produc
care acestea sunt născute și sacrificate fără sfârși
satisfacția noastră. Peste un miliard de oameni suferă de 

A
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șca, a ne distra. 

am dat lumea. Acolo unde erau 
țau aerul nostru, acum sunt fabrici care o 

otrăvesc. Acolo unde era apă de băut, sunt deșeuri toxice care 
put. Acolo unde erau animale libere, sunt ferme de producție în 

și sacrificate fără sfârșit pentru 
ția noastră. Peste un miliard de oameni suferă de 
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foamete, în ciuda faptului că avem suficientă mâncare pentru 
toată lumea. Unde merge totul? 70% din grânele pe care le 
cultivăm sunt folosite pentru a îngrășa animalele pe care le 
consumați pentru cină. De ce ajutați foametea? Nu puteți profita 
din ea. 

Suntem ca o ciumă care zdrobește pământul, distrugând chiar 
mediul care ne permite să trăim. Vedem totul ca pe ceva ce 
trebuie vândut, ca obiect ce trebuie deținut. Dar ce se întâmplă 
când am poluat ultimul râu? Am otrăvit ultima suflare de aer? 
Nu mai aveți benzină pentru camioanele care ne aduc 
mâncarea? Când vom realiza că banii nu pot fi mâncați, că ei nu 
au valoare? 

Noi nu distrugem planeta. Distrugem toată viața de pe ea. În 
fiecare an mii de specii dispar. Și timpul se scurge. Dacă locuiți 
în America există o șansă de 41% să faceți cancer. Boala de 
inimă va ucide unul din trei americani. Luăm medicamente 
prescrise pentru a face față acestor probleme, dar îngrijirea 
medicală este a treia cauză principală de deces după cancer și 
bolile de inimă. Ni se spune că totul poate fi rezolvat prin 
aruncarea de bani la oamenii de știință, astfel încât ei să poată 
descoperi o pastilă pentru a face ca problemele noastre să 
dispară. Dar companiile de medicamente și societățile de cancer 
se bazează pe suferința noastră pentru a face un profit. Credem 
că fugim pentru un tratament, dar într-adevăr fugim de cauză. 
Corpul nostru este un produs a ceea ce consumăm și mâncarea 
pe care o consumăm este destinată exclusiv profitului. Ne 
hrănim singuri cu substanțe chimice toxice. Cu corpurile 
animalelor infestate cu droguri și boli. Dar nu vedem asta. 
Grupul mic de corporații care dețin media nu vrea să facem 
asta. Ne înconjoară cu o fantezie despre care ni s-a spus că este 
realitatea. 

Este amuzant să credem că oamenii credeau odată că pământul 
era centrul universului. Dar, din nou, acum ne vedem pe noi 
înșine ca centrul planetei. Ne arătăm tehnologia noastră și 
spunem că suntem cei mai deștepți. Dar computerele, mașinile 
și fabricile ilustrează cu adevărat cât de inteligenți suntem? Sau 
arată cât de leneși am devenit? Am pus această mască de 
“civilizat”. Dar când renunțați la asta, ce suntem noi? 

Cât de repede uităm că doar în ultimii o sută de ani, am permis 
femeilor să voteze; am permis negrilor să trăiască ca egali. Ne 
comportăm ca și cum suntem ființe a totul cunoscătoare, dar 
există multe pe care nu le putem vedea. Mergem pe stradă 
ignorând toate lucrurile mici. Ochii care privesc. Povestirile pe 
care le împărtășesc. Văzând totul ca un fundal pentru “eu”. 

Poate ne temem că nu suntem singuri. Că facem parte dintr-o 
imagine mult mai mare. Dar nu reușim să facem conexiunea. 
Suntem în regulă omorând porci, vaci, pui, străini din țări 
străine. Dar nu vecinii noștri, nu câinii noștri, pisicile noastre, 
cele pe care am ajuns să le iubim și să le înțelegem. Noi numim 
alte creaturi proaste, dar arătăm spre ele pentru a ne justifica 
acțiunile. Dar ucidem pur și simplu pentru că putem, pentru că 
întotdeauna am făcut, facem dreptate? Sau arătăm cât de puțin 

am învățat. Că vom continua să acționăm mai degrabă din 
agresiunea primară decât din gândire și compasiune. 

Într-o zi, această senzație pe care o numim viață ne va părăsi. 
Corpurile noastre vor putrezi, valorile noastre vor fi recolectate. 
Acțiunile de ieri rămân. Moartea ne înconjoară constant, totuși 
pare atât de îndepărtată de realitatea noastră de zi cu zi. Trăim 
într-o lume în pragul colapsului. Războaiele de mâine nu vor 
avea câștigători. Căci violența nu va fi niciodată răspunsul; va 
distruge orice soluție posibilă. 

Dacă ne uităm cu toții la dorința noastră interioară cea mai 
mare, vom vedea că visele noastre nu sunt atât de diferite. 
Împărtășim un obiectiv comun. Fericirea. Distrugem lumea 
căutând bucurie, fără să ne uităm niciodată în interiorul nostru. 
Mulți dintre cei mai fericiți oameni sunt cei care au cel mai 
puțin. Dar suntem cu adevărat atât de fericiți de iPhone-urile 
noastre, de casele noastre mari, de mașinile noastre moderne? 

Am devenit deconectați. Idolatrizăm persoane pe care nu le-am 
întâlnit niciodată. Suntem martori ai extraordinarului pe ecrane, 
dar al obișnuitului peste tot. Așteptăm ca cineva să aducă 
schimbări fără să ne gândim vreodată să ne schimbăm pe noi 
înșine. 

Alegerile prezidențiale ar putea fi, de asemenea, o monedă 
aruncată. Sunt două fețe ale aceleiași monede. Alegem ce parte 
ne dorim și iluzia alegerii, a schimbării este creată. Dar lumea 
rămâne aceeași. Nu reușim să înțelegem că politicienii nu ne 
servesc; ei servesc pe cei care îi pun la putere. 

Avem nevoie de lideri, nu de politicieni. Dar în această lume de 
urmăritori, am uitat să ne conducem pe noi înșine. Opriți 
așteptarea schimbării și fiți schiumbarea pe care doriți să o 
vedeți. Nu am ajuns la acest punct, stând pe loc. Rasa umană a 
supraviețuit nu pentru că suntem mai rapizi sau cei mai 
puternici, ci pentru că am lucrat împreună. 

Am stăpânit actul de ucidere. Acum haideți să stăpânim bucuria 
de a trăi.  

Nu este vorba despre salvarea planetei. Planeta va fi aici 
indiferent dacă noi suntem sau nu. Pământul a fost aici de 
miliarde de ani, fiecare dintre noi va fi norocos să trăiască 
optzeci de ani. Suntem un fulger în timp, dar impactul nostru 
este pentru totdeauna. 

Deseori mi-am dorit să trăiesc într-o epocă înaintea celei a 
calculatoarelor, când nu aveam ecrane pentru a ne distrage 
atenția. 

Dar îmi dau seama că există un motiv pentru care acesta este 
unicul timp în care vreau să fiu în viață. Pentru că aici astăzi 
avem o ocazie pe care nu am mai avut-o niciodată până acum. 
Internetul ne dă puterea de a împărtăși un mesaj și de a uni 
milioane de oameni din întreaga lume. Cât timp mai avem, 
putem să folosim ecranele pentru a ne apropia, nu pentru a ne 
despărți. 

dezbateridezbateridezbateridezbateri    
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Pentru mai bine sau mai rău, generația noastră va determina 
viitorul vieții de pe această planetă. Putem să continuăm să 
slujim acestui sistem de distrugere până când nu mai rămâne 
nici o amintire a existenței noastre. Sau ne putem trezi. Realizați 
că nu mergem în sus, ci mai degrabă cădem … avem doar 
ecrane în fața noastră, astfel încât nu vedem încotro ne 
îndreptăm. 

Momentul prezent este ceea ce a dus la fiecare pas, fiecare 
respirație și fiecare moarte. Noi suntem chipurile tuturor celor 
care au venit înaintea noastră. Și acum este rândul nostru. Puteți 
alege să vă sculptați propria cale sau să urmați drumul pe care 
nenumărați alții l-au făcut deja. 

Viața nu este un film. Scenariul nu este încă scris. Noi suntem 
scriitorii. 

Aceasta este Povestea Ta, Povestea Lor, Povestea Noastră.

– Written by Spencer Cathcart     https://www.theinvestigative.com

Cele 6 mari iluzii care ne țin sclavi în 
Matrix 

       Pentru un magician a păcăli publicul este meseria sa 
pentru asta trebuie să distragă atenția de la realitate. În 
timp ce publicul este fascinat, actul înșelător este comis și 
pentru un prost realitatea apoi devine inexplicabil 
construită pe o minciună. Asta este, până ce prostul se 
trezește și recunoaște adevărul prin faptul că a fost 
Menținerea suspendării neîncrederii în iluzie este de multe 
ori mai confortabilă decât recunoașterea secretelor 
magicianului. 

răim într-o lume a iluziei. Astfel, multe dintre 
preocupările care ne ocupă mintea și sarcinile care ne 
umplu calendarul rezultă din impulsuri plantate pentru a 

deveni cineva sau ceva ce nu suntem. Acesta nu este un 
accident. Așa cum suntem îndoctrinați în această cultură 
autoritară corporatistă de consumatori care domină în prezent 
rasa umană, suntem pregătiți ca anumite aspecte ale societă
noastre să fie adevăruri intangibile, și sunt de preferat ca 
modalități specifice de a fi și de a ne comporta. Acesti psihopați 
privează de putere oamenii în acest fel. Ei ne orbesc cu baraje 
nu încetează cu sugestii absolute care au ca scop spargerea 
încrederii în sine și a încrederii în viitor. 

Publicitatea este doar vârful ghețarului. Când privim mai 
departe, vedem că organizarea generală a vieții este centrată în 
jurul desfășurării iluziei și supunerea automată față de instituț
și idei care nu sunt deloc ceea ce par. Suntem într
real înrobiți. Mulți au acest sentiment oarecum intangibil de 
opresiune a „matricei”, un sistem de control total care ne 
invadează mintea, indivizii sunt programați după un model, în 
conformitate cu o versiune conformistă de masă a realită
indiferent de cât de rea devine. 

T
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Pentru un magician a păcăli publicul este meseria sa și 
ția de la realitate. În 
șelător este comis și 

pentru un prost realitatea apoi devine inexplicabil 
Asta este, până ce prostul se 

ște și recunoaște adevărul prin faptul că a fost păcălit. 
ținerea suspendării neîncrederii în iluzie este de multe 

șterea secretelor 

o lume a iluziei. Astfel, multe dintre 
și sarcinile care ne 

l rezultă din impulsuri plantate pentru a 
deveni cineva sau ceva ce nu suntem. Acesta nu este un 

șa cum suntem îndoctrinați în această cultură 
autoritară corporatistă de consumatori care domină în prezent 

aspecte ale societății 
și sunt de preferat ca 

ți specifice de a fi și de a ne comporta. Acesti psihopați 
privează de putere oamenii în acest fel. Ei ne orbesc cu baraje și 

au ca scop spargerea 

țarului. Când privim mai 
ții este centrată în 

șurării iluziei și supunerea automată față de instituții 
și idei care nu sunt deloc ceea ce par. Suntem într-un sens foarte 

ți. Mulți au acest sentiment oarecum intangibil de 
opresiune a „matricei”, un sistem de control total care ne 

ți după un model, în 
formitate cu o versiune conformistă de masă a realității, 

Cele mai grandioase din iluziile care ne 
cele de care atât de mulți dintre noi sunt încă fermecați, sunt 
prezentate mai jos. 

1. Iluzia domniei Legii, Ordinii și Autorității 

Pentru mulți dintre noi, respectarea legii este considerată o 
obligație morală, și mulți dintre noi fac cu bucurie acest lucru, 
chiar dacă corupția, scandalul și răutatea demonstrează în mod 
repetat că legile sunt lucruri flexibile pentru cei care au 
,,mușchi” să le-ndoaie. Brutalitatea și criminalitatea poliției este 
agresivă, mai ales în SUA, instanțele favorizează pe cei bogați, 
și nu ne mai putem duce chiar viața noastră privată datorită 
pătrunderii supravegherii statului. Și în tot acest timp de război 
ilegal și imoral permanent orwellian, există o furie în fundalul 
vieții pentru uciderea și distrugerea întregii națiuni și culturi.

Ordinea socială nu este ceea ce pare, pentru că este bazată în 
întregime pe supunere și acceptare, ce este pusă în aplicare prin 
teama de consecințe. Istoria ne învață din nou și din nou că 
legea nu trebuie folosită ca un instrument de opresiune, control 
social și jaf individual și național, astfel orice așa
autoritate în această privință este falsă, ipocrită și nedreaptă. 
cazul în care legea în sine nu respectă legea, nu există nicio 
lege, nu există nicio ordine și nu există nicio dreptate. Fastul și 
capcanele autorității, pe care ordinea mondială actuală le 
predică, sunt doar de ascundere a adevărului pentru control, fără 
consimțământul nostru. 

2. Iluzia Prosperității și Fericirii    

Împodobirea cu haine scumpe și bijuterii, colecții, acumulând 
bunuri materiale care ar invidia pe orice monarh al secolului 19 
a devenit un substitut pentru prosperitatea autentică. Men
iluziei de prosperitate este critică pentru economia noastră, 
pentru că de la înființarea sa este construită pe consum, fraudă, 
credit și datorii. Sistemul bancar în sine a fost proiectat de sus 
în jos pentru a crea bogăție nelimitată pentru unii, prin 
impozitarea eternă a noastră a celorlal
este un mediu vibrant și o abundență de sănătate, fericire, 
dragoste și relații. Așa cum mulți oameni percep bunurile 
materiale ca pe o formă de auto-identificare în această cultură, 
am alunecat tot mai departe de experien
prosperități. Prosperitate înseamnă să ai ceea ce ai nevoie atunci 
când ai nevoie, fără acumulare sau risipă.

3. Iluzia Alegerii și Libertății   

Citește printre rânduri și uită-te la amprenta fină, nu suntem 
liberi, nu prin orice standard inteligent. Libertatea înseamnă a 
putea alege, dar în lumea de astăzi, alegerea a ajuns să însemne 
o selecție între opțiunile disponibile, întotdeauna în limitele 
unui sistem juridic și fiscal corupt 
cultural acceptate și aplicate. Priviți doar falsa instituție a 
democrației moderne pentru a găsi un exemplu strălucit de 
alegeri false care apar reale. Câteva partide înrădăcinate, 
corupte, arhaice politic, defilează c
națiunii, dar terțe părți și vocile independente sunt blocate în 

dezbateridezbateridezbateridezbateri    
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mod intenționat, ridiculizate și anihilate. Iluzia alegerii și 
libertatea este un opresor puternic, pentru că ne face pro
acceptarea lanțurilor și lesei scurte ca și cum acestea sunt 
semnele distinctive ale libertății. 

4. Iluzia Adevărului    

Adevărul a devenit un subiect sensibil în cultura noastră 
fost programați să credem că adevărul vine de la ,,semizeii” din 
mass-media, celebrități și guverne. Dacă telev
ceva a fi adevărat, atunci suntem eretici să credem altfel. În 
scopul de a menține ordinea actuală, puterile care depind de 
acceptarea noastră au versiunea lor de adevăr. În timp ce 
gânditori independenți și jurnaliști aruncă în aer continuu
versiunile oficiale ale realității, iluzia adevărului este atât de 
puternică încât este nevoie de o răsturnare completă a viziunii 
individuale pentru a evita disonanța cognitivă necesară pentru a 
funcționa într-o societate care urmărește în mod deschis re
false. 

5. Iluzia Timpului  

Ei spun că timpul înseamnă bani, dar aceasta este o minciună. 
Timpul este viața ta. Viața ta este o manifestare continuă a 
evoluției în acum. Privind dincolo de lumea celor cinci sim
unde am fost instruiți să ne mișcăm în conformitate cu ceasul 
calendarul, găsim că spiritul este etern și că fiecare suflet 
individual este parte a acestei eternități. Marea înșelăciune aici 
este consolidarea ideii că momentul prezent este de foarte mică 
valoare, că trecutul este ceva ce nu putem anula sau vreodată 
uita, și că viitorul este intrinsec mai important atât decât trecutul 
cât și decât prezentul. Aceasta poartă atenția de la ceea ce se 
întâmplă de fapt chiar acum și ne direcționează spre viitor. 
Odată complet concentrat pe ceea ce va veni, mai degrabă decât 
ceea ce este, suntem o pradă ușoară pentru agenții de publicitate 
și proxeneții temerilor care tulbură viziunea noastră asupra 
viitorului cu fiecare grijă posibilă și îngrijorări imaginabile. 
Suntem cei mai fericiți atunci când viața nu ne bagă într
când spontaneitatea și aleatoriul ne oferă șansa de a afla mai 
multe despre noi înșine. Pierzând prezentul în scopul fanteziilor 
despre viitor este o capcană. Cele mai intense momente 
atemporale de bucurie spirituală se găsesc într
liniștită și sunt dovada că timpul este o construcție a minții 
omenirii și nu este neapărat obligatoriu pentru experiența 
umană. Dacă timpul înseamnă bani, atunci via
măsurată în bani. Când nu ai bani, așa este și viața. 
este o înșelăciune totală, pentru că viața este, într
absolut de neprețuit. 

6. Iluzia Separării   

La nivel strategic, tactica ,,dezbină și cucerește” este procedura 
standard de operare pentru autoritari și armatele invadatoare, 
dar iluzia separării rulează chiar mai adânc decât atât. Suntem 
programați să credem ca indivizi, că suntem în competiție cu 
toată lumea și cu tot ce ne înconjoară, inclusiv cu vecinii noștri 
și chiar cu mama natură. Noi versus ei la extrem ! Aceasta 
neagă categoric adevărul că viața pe această planetă este infinit 
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acceptarea noastră au versiunea lor de adevăr. În timp ce 

ți și jurnaliști aruncă în aer continuu 
ții, iluzia adevărului este atât de 

puternică încât este nevoie de o răsturnare completă a viziunii 
ța cognitivă necesară pentru a 

ște în mod deschis realități 

Ei spun că timpul înseamnă bani, dar aceasta este o minciună. 
ța ta. Viața ta este o manifestare continuă a 
. Privind dincolo de lumea celor cinci simțuri, 

ăm în conformitate cu ceasul și 
și că fiecare suflet 

ți. Marea înșelăciune aici 
este consolidarea ideii că momentul prezent este de foarte mică 

ce nu putem anula sau vreodată 
și că viitorul este intrinsec mai important atât decât trecutul 
și decât prezentul. Aceasta poartă atenția de la ceea ce se 

și ne direcționează spre viitor. 
ea ce va veni, mai degrabă decât 

șoară pentru agenții de publicitate 
și proxeneții temerilor care tulbură viziunea noastră asupra 

și îngrijorări imaginabile. 
ța nu ne bagă într-o cutie, 

și aleatoriul ne oferă șansa de a afla mai 
șine. Pierzând prezentul în scopul fanteziilor 

despre viitor este o capcană. Cele mai intense momente 
găsesc într-o meditație 

ștită și sunt dovada că timpul este o construcție a minții 
și nu este neapărat obligatoriu pentru experiența 

umană. Dacă timpul înseamnă bani, atunci viața poate fi 
șa este și viața. Acest lucru 

șelăciune totală, pentru că viața este, într-adevăr, 

și cucerește” este procedura 
și armatele invadatoare, 

ia separării rulează chiar mai adânc decât atât. Suntem 
ți să credem ca indivizi, că suntem în competiție cu 

și cu tot ce ne înconjoară, inclusiv cu vecinii noștri 
și chiar cu mama natură. Noi versus ei la extrem ! Aceasta 

ța pe această planetă este infinit 

interconectată. Fără aer curat, apă curată, sol sănătos, precum 
un sentiment global vibrant al comunită
supraviețui aici. În timp ce iluzia separării ne mângâie 
îmbucurător egoul și ne oferă un sentiment de control, în 
realitate nu servește decât pentru a ne înrobi și izola.

   Concluzie  

Marile iluzii menționate aici au fost puse în scenă în fața 
noastră ca o campanie pentru a încuraja acceptarea oarbă a 
mașinațiunilor Matricei. Într-o încercare de a ne 
dezâmputernici, ei ne cer conformarea 
noi nu trebuie să uităm că toate acestea sunt doar un pas 
elaborat de vânzare. Ei nu pot vinde ceva ce mie nu
ce nu vreau să cumpăr. Fiți voi înșivă, nu 
din exterior, voi nu trebuie să deveniți, voi sunteți deja !

Degradarea învăţământului, degradarea 
omului: condiţii pentru impunerea 

mondializării

Karine Bechet

        50 de ani de destructurare a învăţământului au permis 
dezorientarea indivizilor, anihilarea lor, producerea de 
fiinţe fără repere, fără cunoştinţe şi, mai ales, au permis 
înlocuirea raţiunii cu slogane.  

eea ce este un eşec pentru om, este o reuşită pentru acest 
sistem ideologic globalizat, care nu poate pros
cu acest preţ. Un preţ pe care îl plătim cu noi înşine, în 

sensul cel mai direct al termenului. 

După cum afirmă cu litere mari Organizaţia pentru cooperare şi 
dezvoltare economică – OCDE (ei da, aceasta este sursa 
reformelor şcolii din ultimii zeci de ani din întreaga lume):

Direcţia educaţiei şi competenţelor OCDE ajută indivizii şi 
naţiunile să identifice şi să câştige cunoştinţele şi competenţele 
care să permită accesul la locuri de muncă mai bune şi la vieţi 
mai bune, creând prosperitatea şi 
socială. 

Este vorba despre decesul educaţiei: nu se mai formează fiinţe 
umane care trebuie să se emancipeze şi să
sunt ajutaţi indivizii să obţină „competenţe” pentru ca să
găsească un loc de muncă, iar ţările să nu se mai neliniştească, 
căci structurile internaţionale veghează. Deci, dacă direcţia 
învăţământului nu mai este determinată de state, acestea nu mai 
stăpânesc nici viziunea lumii care va fi, rezultatul fiind că: 
punctul de echilibru, referinţa, nu va mai fi statul naţional, ci o 
viziune globalizată deznaţionalizată. 

Aruncând o privire rapidă asupra anumitor practici dezvoltate în 
aceşi ani din urmă în şcoală, vom remarca, în general, 
respingerea efortului şi întărirea ideologizării ei: uitaţi 
memorarea cunoştinţelor, căci aceasta necesită un efort şi astăzi 

C
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interconectată. Fără aer curat, apă curată, sol sănătos, precum și 
un sentiment global vibrant al comunității și iubirii nu putem 

țui aici. În timp ce iluzia separării ne mângâie 
și ne oferă un sentiment de control, în 

ște decât pentru a ne înrobi și izola. 

ționate aici au fost puse în scenă în fața 
noastră ca o campanie pentru a încuraja acceptarea oarbă a 

o încercare de a ne 
dezâmputernici, ei ne cer conformarea și ascultarea noastră, dar 
noi nu trebuie să uităm că toate acestea sunt doar un pas 
elaborat de vânzare. Ei nu pot vinde ceva ce mie nu-mi pasă și 

ți voi înșivă, nu aveți nevoie de nimic 
ți, voi sunteți deja ! 

Degradarea învăţământului, degradarea 
omului: condiţii pentru impunerea 

mondializării 

Karine Bechet-Golovko  

50 de ani de destructurare a învăţământului au permis 
zorientarea indivizilor, anihilarea lor, producerea de 

fiinţe fără repere, fără cunoştinţe şi, mai ales, au permis 

eea ce este un eşec pentru om, este o reuşită pentru acest 
sistem ideologic globalizat, care nu poate prospera decât 
cu acest preţ. Un preţ pe care îl plătim cu noi înşine, în 

După cum afirmă cu litere mari Organizaţia pentru cooperare şi 
OCDE (ei da, aceasta este sursa 
eci de ani din întreaga lume): 

Direcţia educaţiei şi competenţelor OCDE ajută indivizii şi 
naţiunile să identifice şi să câştige cunoştinţele şi competenţele 
care să permită accesul la locuri de muncă mai bune şi la vieţi 
mai bune, creând prosperitatea şi favorizând incluziunea 

Este vorba despre decesul educaţiei: nu se mai formează fiinţe 
umane care trebuie să se emancipeze şi să-şi construiască viaţa, 
sunt ajutaţi indivizii să obţină „competenţe” pentru ca să-şi 

le să nu se mai neliniştească, 
căci structurile internaţionale veghează. Deci, dacă direcţia 
învăţământului nu mai este determinată de state, acestea nu mai 
stăpânesc nici viziunea lumii care va fi, rezultatul fiind că: 

va mai fi statul naţional, ci o 

Aruncând o privire rapidă asupra anumitor practici dezvoltate în 
aceşi ani din urmă în şcoală, vom remarca, în general, 
respingerea efortului şi întărirea ideologizării ei: uitaţi 

rea cunoştinţelor, căci aceasta necesită un efort şi astăzi 
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totul trebuie să fie joc, copilul, fără a avea cunoştinţele 
necesare, este pus să realizaze „proiecte” pe teme fundamentale 
ale epocii: ecologie, încălzirea climei, egalitatea bărbat-femeie 
devenită feminism, migraţiile şi cultul ruşinei faţă de istoria 
naţională etc. La şcoală, copilul nu mai învaţă, el îngurgitează 
reflexe condiţionate care îi permit să integreze această societate 
globalizată. 

Rezultatele sunt „impresionante” şi media pare a se trezi brusc: 
ceva nu funcţionează! Ce surpriză, nici nu ne îndoiam… 
Observaţia unui profesor: 

De 30 de ani, se vede că nivelul elevilor scade, mai ales la 
elementele de bază. De exemplu, în ceea ce priveşte operaţiile 
elementare, numai 37% dintre elevi ştiu astăzi să facă o 
împărţire. Înainte erau 74%. În ceaa ce priveşte cunoştinţele 
fundamentale avem, cu siguranţă, o scădere a nivelului.  

Am putea spune: În sfârşit, au înţeles, se vor pune pe treabă, îi 
vor învăţa din nou pe copii. Ei bine, nu, pentru că nu ajunge, 
trebuie mers mai departe: e vina şcolii care înfricoşează cu 
controalele sale: 

O treime dintre elevii care intră în clasă au dureri de stomac şi 
mă întreb cum să înveţi atunci când te doare stomacul. Avem un 
sistem de evaluare care porneşte de la principiul că elevul nu 
vrea să înveţe, deci trebuie să-l înspăimântăm cu controale, ceea 
ce nu merge.  

Logic, dacă nu mai sunt controale, nu se va mai putea spune că 
nivelul copilului a scăzut şi vom continua să egalizăm înspre în 
jos. Mai ales că, se pare, nu serveşte absolut de loc să faci mai 
multe ore atunci când elevul nu înţelege (ceea ce este normal). 
Atunci, cum să le combini pe cele două? Am putea reveni la 
cunoaşterea spontană… Şi atunci vom putea închide şcolile, 
înlocuindu-le cu centre de formare specializate, lăsând şi câteva 
şcoli adevărate – dar numai pentru elite (ceea ce, în realitate, 
există deja). 

Şi liniştiţi-vă, această constatare nu are în vedere matematica. 
Se ajunge la aceeaşi concluzie cu engleza, ceea ce este 
„dăunător” într-o perioadă de globalizare, mai puţini cei care nu 
sunt chemaţi. A te îngrijora de nivelul francezei (la facultate, 
am ajuns să fiu nevoită să citesc lucrările de la primul an cu 
voce tare pentru a înţelege ce era scris în ele … totuşi aceşti 
oameni au avut un bacalaureat!) este în afara discuţiei, căci cine 
va mai citi altceva în afara câtorva exclamaţii şi onomatopee de 
pe reţelele sociale? Rezultatul: 

Franţa, care reuşea să-şi păstreze rangul la nivel european în 
cadrul primei anchete din 2001, se găseşte astăzi la coada 
plutonului, mult în spatele unor naţiuni cu tradiţii şcolare mai 
noi, cum sunt Kazahstanul, Bulgaria sau Irlanda de Nord. 
Numai belgienii (francofoni) reuşesc să se situeze mai prost, dar 
măcar ei au avut un salt între 2006 şi 2011. În timp ce Franţa şi-
a văzut nivelul scăzând continuu în ultimii 15 ani.  

Predarea istoriei şi geografiei a avut aceeaşi soartă, în special 
pentru că aceste materii sunt fundamentale pentru întărirea 
sentimentului naţional. Or, în epoca globalizării şi a migraţiilor 
în masă, istoria nu mai poate fi naţională şi geografia devine un 
concept cu dimensiune variabilă. Această furie ideologică a 
început în anii ’70. Iată un text teribil: 

În sistemul şcolar, o disciplină nu este niciodată izolată, pentru 
că ea se înscrie în mod necesar într-un context politic, social şi 
ştiinţific. Astfel, sistemul francez a funcţionat timp îndelungat 
pe principiul emancipării individuale. Adică, al eliberării 
spiritelor şi al întăririi raţiunii. În această perspectivă, geografia 
trebuia să favorizeze crearea şi însuşirea creuzetului naţional şi 
republican. Conţinutul acestui învăţământ era astfel fondat pe o 
cunoaştere pozitivistă şi, ideologic, „naţional-centristă” în anii 
1970.  

Dar asta era înainte. Cine mai are nevoie de raţiune sau de 
naţiune astăzi? În schimb avem nevoie de indivizi fără legătură 
cu un loc anumit, deci predarea istoriei şi geografiei a fost 
modificată: 

De la centrată pe naţiune, această lectură devenea mondializată 
şi europeană. Din acel moment, mesajul geografic pe care 
sistemul şcolar trebuia să-l aducă elevilor a suferit de o lipsă de 
claritate şi lizibilitate. În plus, principiul de predare care viza 
emanciparea individuală s-a transformat într-un proces de 
socializare generaţională şi intergeneraţională.  

Dacă tot mai mulţi tineri de astăzi nu mai ştiu ce înseamnă 5,2, 
tot mai mulţi liceeni trimit Ministerului Educaţiei Naţionale 
propuneri minunate în ceea ce priveşte lupta împotriva încălzirii 
climei. Ceea ce, nu-i aşa, este important. Căci aşa este posibil să 
produci fanatici înfricoşaţi, cum este această sărmană Greta 
Thunberg, complet instrumentalizată, după cum este revelat de 
această anchetă surprinzătoare: 

Dar este adevărat că şi profesorii joacă jocul distructiv al acestei 
ideologii, incitând copii, manipulabili, să se joace „de-a oamenii 
mari”, fără a avea nici depărtarea necesară, nici bazele. Este 
cunoscut totuşi că vârsta de aur a sistemului de învăţământului 
se situează la nivelul anilor …20. Încă o remarcă: 

Spiritul critic la care facem apel prin voinţa noastră este cu atât 
mai dificil de inculcat la acest început de secol 21 când elevii 
sunt în acelaşi timp privaţi de o memorie reală raţională şi 
îmbibaţi cu o memorie falsă. 

Dar cum să dezvolţi un spirit critic fără cunoaştere? Este 
imposibil. Şi am putea spune că pică foarte bine. Căci cum am 
putea noi rescrie istoria funcţie de nevoile noastre de moment, 
cum am putea arunca oamenii, ca pe nişte mici soldaţi docili, în 
lupte ideologice, care nu sunt ale lor, cu un slogan pe buze şi un 
deget pe ecran? Vanitatea şi vidul acestei lumi de consum şi de 
comunicare stau pe degradarea interioară a omului şi pe 
zgomotul exterior. Dacă majoritatea dintre noi nu are alt scop 
decât să cumpere, să se ghiftuiască, adică, pe scurt, să consume 
tot şi orice cât mai mult posibil, dacă oamenii nu mai pot să-şi 
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măsoare reuşita vieţii lor decât prin puterea de c
revolta riscă să fie o bombăneală.  

Actualul sistem financiar mondial 
sclavagist este în pragul prăbu

 
Ing. Marvin ATUDOREI 

 
 
       Sistemul financiar reprezintă - alături de componenta 
politică și de cea militară - o pârghie esențială a exercitării 
din umbră a controlului mondial.  

ocmai de aceea „elitele” globaliste au orchestrat 
funcționarea mecanismelor financiare astfel încât să 
asigure dominația dolarului american, valuta din țara pe 

care ele o controlează cel mai bine. În ultima perioadă au apărut 
însă semnalmente evidente că actualul sistem financiar, care 
urmărește să înrobească toate națiunile, este pe cale să 
colapseze. O spun nu doar cei care cunosc resorturile ascunse 
ale sistemului, dar și reprezentanții oficiali ai multor state.
 
Vom urmări în acest articol să prezentăm o serie de date 
semnificative ce indică faptul că o resetare globală a sistemului 
financiar este iminentă. Pentru a înțelege mai bine dinamicile 
specifice, este util să începem cu un scurt istoric al modului în 
care a fost fundamentat stabilimentul financiar aflat încă în 
desfășurare. 
 
Crearea sistemului financiar internațional bazat pe dolar
 
Din motive care au fost în principal legate de ra
securitate, după al Doilea Război Mondial puterile învingătoare 
au convenit să își conserve o importantă parte din rezervele lor 
naționale de aur în America. Mai exact, la Banca Federală a 
Rezervelor (FED) din New York. În lumea postbelică, acest 
lucru apărea ca fiind cât se poate de justificat: nu numai că 
Statele Unite erau atunci cea mai bogată și mai prosperă națiune 
din lume, dar America era, de asemenea, foarte bine protejată de 
orice atac exterior. Astfel, în iulie 1944, reprezentan
națiuni aliate s-au întâlnit în Bretton Woods, New Hampshire, 
într-un efort de a crea o nouă ordine economică globală. Cu o 
mare parte a economiei țărilor participante distruse de război, 
Statele Unite, care suferise cele mai mici pierderi în război, 
apăreau atunci ca noul lider economic mondial. Ca 
tânără și impetuoasă din punct de vedere economic, SUA a 
devenit atunci proaspătul înlocuitor al fostului hegemon al 
lumii, Marea Britanie, ruinată de datorii și de război.
 
Pe lângă introducerea unui număr de agenții financiare globale, 
întâlnirea istorică de la Bretton Woods a creat, de asemenea, un 
standard internațional monetar garantat prin echivalarea sa în 
aur, care s-a bazat în mare măsură pe dolarul american.
stabilit ca în cadrul comunității economice mondiale dolarul 
SUA să fie considerat complet convertibil în aur la o rată fixă 
de 35 de dolari pe uncie. Această convertibilitate interna
în aur a potolit îngrijorarea cu privire la regimul ratei fi
creat un sentiment de securitate financiară între na
stabilirea valorii fiecărei monede în raport cu dolarul. Totul 

T
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măsoare reuşita vieţii lor decât prin puterea de cumpărare, 

Actualul sistem financiar mondial 
sclavagist este în pragul prăbușirii 

Ing. Marvin ATUDOREI - Bucureşti 

alături de componenta 
țială a exercitării 

ocmai de aceea „elitele” globaliste au orchestrat 
ționarea mecanismelor financiare astfel încât să 

ția dolarului american, valuta din țara pe 
care ele o controlează cel mai bine. În ultima perioadă au apărut 
însă semnalmente evidente că actualul sistem financiar, care 

ște să înrobească toate națiunile, este pe cale să 
doar cei care cunosc resorturile ascunse 

și reprezentanții oficiali ai multor state. 

Vom urmări în acest articol să prezentăm o serie de date 
semnificative ce indică faptul că o resetare globală a sistemului 

țelege mai bine dinamicile 
specifice, este util să începem cu un scurt istoric al modului în 
care a fost fundamentat stabilimentul financiar aflat încă în 

țional bazat pe dolar 

fost în principal legate de rațiuni de 
securitate, după al Doilea Război Mondial puterile învingătoare 

și conserve o importantă parte din rezervele lor 
ționale de aur în America. Mai exact, la Banca Federală a 

k. În lumea postbelică, acest 
lucru apărea ca fiind cât se poate de justificat: nu numai că 

și mai prosperă națiune 
din lume, dar America era, de asemenea, foarte bine protejată de 

lie 1944, reprezentanți ai 44 de 
au întâlnit în Bretton Woods, New Hampshire, 

un efort de a crea o nouă ordine economică globală. Cu o 
țărilor participante distruse de război, 

ai mici pierderi în război, 
apăreau atunci ca noul lider economic mondial. Ca țară relativ 

și impetuoasă din punct de vedere economic, SUA a 
devenit atunci proaspătul înlocuitor al fostului hegemon al 

război. 

ții financiare globale, 
întâlnirea istorică de la Bretton Woods a creat, de asemenea, un 

țional monetar garantat prin echivalarea sa în 
a bazat în mare măsură pe dolarul american. S-a 

ții economice mondiale dolarul 
SUA să fie considerat complet convertibil în aur la o rată fixă 
de 35 de dolari pe uncie. Această convertibilitate internațională 
în aur a potolit îngrijorarea cu privire la regimul ratei fixe și a 
creat un sentiment de securitate financiară între națiuni în 
stabilirea valorii fiecărei monede în raport cu dolarul. Totul 

părea în regulă, nimeni nu se simțea constrâns pentru că, la 
urma urmei, dacă o anumită națiune nu se mai simțea 
confortabil în ideea de a face tranzac
ușurință să-și convertească/schimbe dolarii înapoi în aur și să 
facă tranzacțiile în acest fel. Acordul de la Bretton Woods a 
contribuit la refacerea unei stabilități atât de necesare după 
război în sistemul financiar. Dar, aten
lucru foarte important: a generat implicit o cerere globală 
puternică pentru dolari americani, ca mijloc preferat de schimb. 
Pentru că - nu-i așa? - era mult mai complicat să faci plă
monede și lingouri de aur. 
 
În acest punct devine necesar să clarificăm un lucru: sistemul 
global financiar nu avantajează Statele Unite ca stat, ci doar 
„Elita” financiară internațională, care și
control global în această țară. Așa cum vom detalia î
continuare, SUA însăși este o țară îngenuncheată și dominată 
prin scamatorii financiare. 
 
Ce reprezintă dolarul american? 
 
Dolarul este o bancnotă emisă de banca Rezervei Federale 
(FED), un cartel privat ce are puterea 
transforma pur și simplu hârtia în bani. Această putere a fost 
statuată în Legea privind rezervele federale din 1913 (Federal 
Reserve Act, 1913, Section 16 
https://insidefraser.stlouisfed.org/2018/10/federal
notes/). De fapt, Banca Federală nu doar că „produce” bani din 
nimic, dar îi și împrumută guvernului SUA cu titulatura de 
„Note ale Rezervei Federale”. Iar pentru acest împrumut, 
desigur, percepe și o dobândă, a cărei rată tot FED o stabile
Evident, cu cât sumele sunt mai mari, cu atât dobânzile sunt mai 
uriașe. Așa se face că Statele Unite au căzut în această capcană 
și au început să acumuleze datorii colosale. 
Înțelegând foarte bine că acest sistem financiar î
distruge economia americană, în anul 
Kennedy a emis un ordin executiv (ordinul cu nr. 11110) prin 
care a autorizat Trezoreria SUA să tipărească dolari. El urmărea 
în feul acesta să stopeze frauda prin care Federal Reserv
extorca poporul american prin bani fal
dobândă. După cum știm, la foarte scurt timp după ce a semnat 
acest ordin, în noiembrie 1963, J.F. Kennedy a fost asasinat.
Lucrurile au mers și mai departe pentru că FED era încă limitată 
de condiția de a menține aparența că dolarii au acoperire în aur. 
În data de 15 august 1971 președintele american Richard M. 
Nixon a șocat piața globală atunci când în mod oficial a pus 
capăt convertibilității internaționale a dolarilor americani în aur, 
aducând astfel sfârșitul acordului Bretton Woods. Din acel 
moment moneda americană a devenit „monedă fiat” (o entitate 
abstractă, care nu mai este susținută de vreo valoare fizică) și 
întreaga autoritate a tipăririi dolarilor a trecut de la 
Departamentul de Trezorerie - așa cum stabilise Kennedy 
Banca Rezervelor Federale. De atunci toate bancnotele emise de 
FED au inscripționate (de obicei în partea de sus) cu mențiunea 
„Notă a Băncii Federale”. 
Este important să înțelegem că prin anularea acoperirii în aur 
dolarilor, Washingtonul a afectat nu numai politica economică 
americană, ci și politica economică globală. În sistemul Bretton 
Woods toate monedele își echivalau valoarea în raport cu 
dolarul. Iar dolarul își deriva valoarea din prețul fix stabilit al 
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țea constrâns pentru că, la 
țiune nu se mai simțea 

în ideea de a face tranzacții în dolari, ea putea cu 
și convertească/schimbe dolarii înapoi în aur și să 
țiile în acest fel. Acordul de la Bretton Woods a 

ți atât de necesare după 
temul financiar. Dar, atenție, a realizat și un alt 

lucru foarte important: a generat implicit o cerere globală 
puternică pentru dolari americani, ca mijloc preferat de schimb. 

era mult mai complicat să faci plăți în 

În acest punct devine necesar să clarificăm un lucru: sistemul 
global financiar nu avantajează Statele Unite ca stat, ci doar 

țională, care și-a stabilit centre de 
țară. Așa cum vom detalia în 

și este o țară îngenuncheată și dominată 

Dolarul este o bancnotă emisă de banca Rezervei Federale 
(FED), un cartel privat ce are puterea și autoritatea de a 

i simplu hârtia în bani. Această putere a fost 
statuată în Legea privind rezervele federale din 1913 (Federal 
Reserve Act, 1913, Section 16 – detalii aici 

.stlouisfed.org/2018/10/federal-reserve-
). De fapt, Banca Federală nu doar că „produce” bani din 

și împrumută guvernului SUA cu titulatura de 
„Note ale Rezervei Federale”. Iar pentru acest împrumut, 

ei rată tot FED o stabilește. 
Evident, cu cât sumele sunt mai mari, cu atât dobânzile sunt mai 

șe. Așa se face că Statele Unite au căzut în această capcană 
și au început să acumuleze datorii colosale.  
țelegând foarte bine că acest sistem financiar înrobește și 

distruge economia americană, în anul 1963, preşedintele J.F. 
Kennedy a emis un ordin executiv (ordinul cu nr. 11110) prin 
care a autorizat Trezoreria SUA să tipărească dolari. El urmărea 
în feul acesta să stopeze frauda prin care Federal Reserve 
extorca poporul american prin bani falși pentru care lua și 

știm, la foarte scurt timp după ce a semnat 
acest ordin, în noiembrie 1963, J.F. Kennedy a fost asasinat. 

și mai departe pentru că FED era încă limitată 
ția de a menține aparența că dolarii au acoperire în aur. 
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ținută de vreo valoare fizică) și 

întreaga autoritate a tipăririi dolarilor a trecut de la 
șa cum stabilise Kennedy - la 

Banca Rezervelor Federale. De atunci toate bancnotele emise de 
ționate (de obicei în partea de sus) cu mențiunea 

țelegem că prin anularea acoperirii în aur a 
dolarilor, Washingtonul a afectat nu numai politica economică 

și politica economică globală. În sistemul Bretton 
și echivalau valoarea în raport cu 

și deriva valoarea din prețul fix stabilit al 
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rezervelor de aur. Dar când valoarea dolarului a fost detașată de 
aur, el a devenit ceea ce economiștii numesc o „monedă 
plutitoare” (floating currency). Prin termenul „plutitor” se 
înțelege că moneda nu este atașată și nici nu își derivă valoarea 
dintr-o valoare fizică, externă. Termenul cel mai utilizat este 
„fiat money” sau în limba română „monedă fiduciară”. 
Bineînțeles, de când dolarul a devenit o monedă „plutitoare”, și 
restul monedelor care anterior fuseseră echivalate în dolari, au 
devenit la rândul lor „valute plutitoare” (monede fiat). 
 

 
 
Crearea sistemului petrodolar 
 
Doi ani mai târziu, în 1973, într-un efort de a menține cererea 
globală pentru dolari SUA, „elitele” globaliste de la 
Washington au creat un alt sistem, numit „sistemul petrodolar”. 
S-a ajuns la o înțelegere între Arabia Saudită (a doua țară cea 
mai bogată în petrol după Venezuela) și Statele Unite conform 
căreia fiecare baril de petrol achiziționat de orice stat de la 
saudiți să fie cuantificat (valorizat) în dolari americani. Așadar 
de atunci s-a stabilit că orice țară care dorește să achiziționeze 
petrol din Arabia Saudită trebuie să își schimbe mai întâi 
propria monedă națională în dolari SUA. În schimbul condiției 
ca Arabia Saudită să își efectueze vânzările de petrol exclusiv în 
dolari americani, Statele Unite i-au oferit arme și protecția 
câmpurilor petroliere față de țările vecine. În plus, cele mai 
multe dintre națiunile care dețineau mari rezerve de petrol au 
fost integrate într-o mare organizație (considerată de mulți ca 
fiind un cartel) numită „Organizația Țărilor Exportatoare de 
Petrol (OPEC - Organization of the Petroleum Exporting 
Countries). Până în 1975, toate națiunile OPEC au fost convinse 
să își valorizeze propriile resurse petroliere exclusiv în dolari 
SUA. Ca argument stimulativ Casa Albă le-a promis armament 
și protecție militară. 
Sistemul petrodolar, sau mai simplu cunoscut sub numele de 
sistemul „petrol pentru dolari”, a creat în mod suplimentar și 
artificial o cerere imediată de dolari SUA pe piața mondială. 
Aceasta deoarece pe măsură ce cererea de petrol a crescut (prin 
dezvoltarea exponențială a industriei pe plan global) a crescut și 
cererea de dolari americani. 
 
Mecanismul de înrobire a statelor 
 
Prin emiterea la scară mondială a unei valute care nu este fixată 
de vreo valoare fizică, Federal Reserve Banck și-a dezvoltat un 
interes puternic în menținerea unei cereri globale stabile și în 
creștere pentru dolari SUA. Să nu uităm că FED creează dolari 

din nimic și apoi câștigă profit cu dobânzi pe care și le-a stabilit 
singură. Ce sistem minunat și-a stabilit Rezerva Federală pentru 
ea însăși, nu-i așa? Nu e de mirare că grupul privat care 
gestionează Rezerva Federală (cunoscut și ca „Elita de pe Wall 
Street”) ignoră toate încercările de audit, adică de a fi 
supravegheat de guvern sau de a se interveni în vreun fel în 
propriul sistem. 
În felul acesta puterea de dominație a dolarului american a 
crescut continuu, iar celelalte state ale lumii au ajuns să 
funcționeze în pierdere. Plini de „solicitudine umanitară” 
cămătarii de pe Wall Street propun însă oricărui stat aflat în 
dificultate să îl ajute printr-o soluție „salvatoare”: să îi acorde 
împrumuturi. De fapt ei se asigură prin marionetele lor instalate 
prin corupție la conducerea acelor țări că respectivele guverne 
vor accepta ofertele FMI sau ale Băncii Mondiale. Prin această 
cursă statele intră într-o spirală a datoriilor care cresc amețitor 
de la an la an, fapt care le face și mai ușor de controlat 
(șantajat). Iată pe scurt cum statele lumii ajung progresiv prin 
acest sistem în postura de state vasale.  
Bineînțeles, situația a generat în timp din partea statelor înșelate 
o serie de inițiative de a trece la alte monede de referință. Dar 
aceste încercări au fost prompt și aspru pedepsite de elitele 
globaliste. Sub diferite pretexte respectivele țări au fost atacate 
economic și chiar militar de NATO (condusă de SUA) și nu de 
puține ori conducătorii acelor state au fost asasinați și înlocuiți 
cu alții mai... cooperanți. Exact din aceste motive au fost atacate 
țări precum Libia, Iran, Irak, Venezuela, Siria și multe altele. 
România a reușit performanța extraordinară ca în 1989, sub 
conducerea lui Ceaușescu, să își plătească integral datoria 
externă. Mai mult decât atât, Ceaușescu intenționa să instituie 
alături de țările arabe o bancă ce ar fi oferit împrumuturi într-o 
altă monedă decât dolarul, la o rată a dobânzii mult mai mică 
decât cea impusă de FMI. Bineînțeles, după asasinarea brutală a 
lui Ceaușescu acest plan a fost abandonat. 
Și în Statele Unite au existat inițiative de eliberare a țării de sub 
dominația devastatoare a oligarhiei financiare globaliste. Una 
dintre aceste inițiative, pe care o vom detalia mai jos, este 
cunoscută ca „Planul NESARA”. Subliniem încă o dată că în 
pofida a ceea ce mulți au impresia, sclavia statelor lumii nu are 
loc față de statul american în sine, ci față de „Elitele” financiar-
bancare globaliste, care au importante sedii acolo. SUA însăși a 
fost (în mod necesar – în viziunea kabalistă) supusă și 
sclavizată, tocmai pentru a fi folosită fără crâcnire ca instrument 
al exercitării controlului planetar. Este semnificativ că Statele 
Unite au în prezent o datorie uriașă, cea mai mare din lume! Dar 
v-ați întrebat cui datorează America acești bani? Ei bine, 
răspunsul este edificator: în primul rând instituțiilor financiare 
care au „împrumutat”-o, desigur! Deja nu mai este un secret că 
administrațiile de la Washington, împreună cu Congresul SUA, 
au devenit simple instrumente docile în mâinile bancherilor 
internaționali. 
Conform site-lui US Debt Clock http://www.usdebtclock.org/, 
la mijlocul lui aprilie 2019 datoria publică a Statelor Unite era 
de 22,2 trilioane de dolari (22.030 de miliarde de dolari). Adică 
aproximativ 180.000 de dolari pentru fiecare contribuabil la 
fiscul american. De la sfârșitul anului fiscal 2017 și până la 
sfârșitul anului fiscal 2018 datoria guvernului SUA a urcat cu 
1.271 miliarde dolari, ceea ce înseamnă că, în medie, datoria 
națională a crescut în fiecare zi cu 3,5 miliarde de dolari. Iar 
datoria se află de mulți ani într-un ritm amețitor de creștere, 
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practic vorbind, fără șanse de a mai fi plătită vreodată! Chiar 
dacă în administrația Trump economia americană înregistrează 
o evidentă ameliorare. 
Preocuparea majoră a Federal Reserve este ca cererea globală 
pentru dolarul american să continue pentru a menține astfel 
marea majoritate a statelor în condiția de sclavie. În lumea 
unipolară dorită de păpușarii care acționează din spatele 
administrației SUA nu mai există nici măcar aparența de aderare 
la normele internaționale formale, ca să nu mai vorbim de 
respectarea legilor sau tratatelor. 
Bineînțeles, pe măsură ce FED a tipărit în neștire dolari, aceștia 
au ajuns să aibă o tot mai mică valoare. În anul 2008 „Elita” 
bancară kabalistă a ajuns la concluzia că a sosit timpul să 
reseteze sistemul financiar global și tocmai de aceea l-au 
introdus în mod intenționat în faliment. Ei au dat în felul acesta 
o lovitură devastatoare economiei mondiale, eliminând practic 
clasa de mijloc a societății. Lumea a devenit dramatic împărțită 
într-o infimă minoritate a celor super-bogați, și, de cealaltă 
parte, marea majoritate a populației, care a rămas captivă într-o 
acută capcană a săraciei. 
Pentru a-și salva propriile afaceri și instituții de criza din 2008, 
pe care tot ei au provocat-o, bancherii internaționali au introdus 
politici fiscale cu denumiri pretențioase (de exemplu „bail out”, 
„quantitative easing” sau „dobândă negativă”) care au avut 
scopul real de a injecta bani în anumite sectoare (în special 
bănci) considerate a fi „too big to fail” (prea mari pentru a fi 
lăsate să eșueze). Este semnificativ că, așa cum a explicat Steve 
Banon https://evz.ro/trump-bannon-europa-
globalism.html?v=347635&page=2, fost consilier de campanie 
electorală al lui Donald Trump, pentru a salva afacerile 
globaliste de pe teritoriul SUA, „elitele” de pe Wall Street au 
deschis robinetele de lichidități și au tipărit nu mai puțin de 
4000 de miliarde de dolari. Acești bani au fost însă integral 
direcționați spre interesele celor bogați și nu i-au ajutat cu 
absolut nimic pe oamenii de rând, care au fost devastați. 
 
Elita financiară întreține un continuu război economic 
 
Păpușărite de globaliști, administrațiile Statelor Unite 
sancționează economic pe oricine nu se supune directivelor sale. 
Printre statele intensiv atacate în perioada actuală se numără 
Rusia, China, Iran, Turcia sau Venezuela. Departe de a fi simple 
„amenzi”, sancțiunile pot avea un impact deosebit de sever în 
economia unei țări pentru că implică blocarea unor tranzacții de 
vânzare/cumpărare pe piața globală și multe alte restricții 
deosebit de incomode.  
Pentru a ne face o imagine despre efectul dezastruos pe care 
blocada sancțiunilor o poate produce, să ne amintim că în urma 
embargoului 
https://www.youtube.com/watch?v=2irN1G5HiRo aplicat 
Irakului prin intermediul ONU (la inițiativa SUA), în perioada 
1990-2003, au murit 1,5 milioane de irakieni, dintre care peste 
jumătate de milion de copii. 
 
Un alt efect dramatic al sancțiunilor îl constatăm în prezent în 
Venezuela, care este adusă în faliment de sancțiunile americane. 
Țara se confruntă cu o inflație dusă la paroxism (moneda locală 
aproape că nu mai are valoare) și cu dificultăți majore în toate 
sectoarele de administrație publică. Prin aceste metode 
(adeseori folosite) neoconii din Washington doresc să aducă la 

disperare populația, să creeze o revoltă, apoi să intervină militar 
din „motive umnitare”, pentru a salva populația și pentru a 
institui „democrația”.  
 
SUA acționează împotriva altor state și prin războiul cibernetic, 
care (așa cum au descris în detaliu Eduard Snowden sau Julien 
Assange) a devenit o modalitate de a destructura conexiunile 
oricărei economii. Conexiunile cibernetice majore constau în 
transferurile financiare de bani efectuate prin rețeaua SWIFT 
(Society for Worlwide Interbank Financial Telecommunication 
- Societatea pentru Telecomunicații Financiare Interbancare 
Mondiale). Aceasta este principala rețea de plăți internaționale 
care are sediul central în Belgia, dar este controlată de elitele de 
pe Wall Street. 
 
Vedem așadar că tot mai multe state constată că sunt 
sancționate, obstrucționate și blocate de covârșitoarea dominație 
a pieței monedei americane și de schimbările rapide ale 
politicilor fiscale impuse de Washington. Unii spun pe față că 
asistăm la transformarea dolarului într-o cu totul anormală armă 
economică, iar această situație a devenit deja o tristă obișnuință, 
în special după anul 2000. 
 
Sisteme alternative 
 
După anul 2009 o serie de state au considerat necesar să ia 
măsuri împotriva acestor intervenții discreționare în sistemul 
economic-financiar și au creat o alianță economică denumită 
BRICS, după inițialele celor cinci state fondatoare (Brazilia, 
Rusia, India, China, Africa de Sud). În prezent zeci de alte state 
folosesc sistemele economice ale BRICS ca alternative ale 
rețelelor financiare dictate de Wall Street.  
Începând cu data de 26 martie 2018 petrodolarul a început să 
facă pași mari către trecerea sa în istorie deoarece, conform 
Geopolitics https://geopolitics.co/2018/02/09/china-officially-
starts-the-dumping-of-the-petrodollar/ , Shanghai International 
Energy Exchange a dat startul oricăror companii chineze sau 
străine ca prin platforma sa să comercializeze petrolul în alte 
valute decât dolarul. Foarte bine cotată pe piața petrolului este 
acum moneda chinezească yuan (care a ajuns să mai fie 
denumită „petro-yuan”). Acest lucru este deosebit de impactant 
având în vedere că China a devenit recent cel mai mare 
consumator de petrol din lume. 
Și Venezuela a urmărit să iasă din sfera de influență a petro-
dolarului, dar cu foarte puțin succes. Președintele Nicolas 
Maduro a avut inițiativa de a lansa o valută alternativă, o 
monedă virtuală denumită petro 
https://www.coindesk.com/venezuela-to-sell-oil-for-petro-
cryptocurrency-in-2019-says-maduro, pentru care să vândă 
rezervele uriașe de petrol ale țării sale (cele mai mari din lume). 
Știm foarte bine consecința: de la finele anului 2018 Venezuela 
este sub asediul Statelor Unite, care utilizează toate mijloacele 
pentru a răsturna de la putere regimul Maduro. 
Liderii Rusiei și Chinei au semnat deja în data de 8 iunie 2018 
un acord de schimb valutar care ocolesc tranzacțiile în dolarul 
american. Liderii de la Moscova și Beijing au început să își 
creeze și un sistem alternativ de transfer bancar în cazul în care 
Statele Unite le vor deconecta de la rețeaua SWIFT. 
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China și Japonia au început tranzacționarea directă a produselor 
în monedele lor naționale încă din anul 2012, pentru a acoperi 
riscul pe termen lung al căderii dolarului. 
 
Chiar și Arabia Saudită va trebui să facă o alegere, probabil mai 
devreme decât se aștepta, ca să decidă dacă va rămâne la 
tranzacțiile în petro-dolari sau se va alinia la moneda celui mai 
mare client al său, China, și, prin urmare, la petro-yuan. 
 
Și țările europene au ajuns să înțeleagă că amenințările 
americane ar putea conduce la amenzi grele și la sancțiuni 
drastice. Un motiv principal este acela că Uniunea Europeană a 
ales să continue un acord economic cu Iranul și, în plus, multe 
state ale Europei desfis somațiile Americii și au curaj să facă 
tranzacții cu Federația Rusă. 
 
În aceste condiții în data de 31 ianuarie 2019, a fost făcut public 
anunțul https://www.reuters.com/article/us-iran-usa-sanctions-
eu/skirting-u-s-sanctions-europeans-open-new-trade-channel-to-
iran-idUSKCN1PP0K3 potrivit căruia Europa și-a creat propriul 
sistem de plăți bypass în relația cu Iranul și cu alte țări vizate de 
diplomații americani în vederea sancțiunilor. Germania, Franța 
și chiar Marea Britanie (care este un fel de pudel al SUA), s-au 
alăturat pentru a crea INSTEX (Instrument in Support of Trade 
Exchange - Instrumentul pentru Susținerea Schimburilor 
Comerciale). Scuza europenilor pentru măreața Americă este că 
INSTEX va fi utilizată doar pentru „ajutorul umanitar” de a 
salva Iranul (afectat grav de sancțiunile SUA). Dar, având în 
vedere opoziția din ce în ce mai nervoasă din partea SUA față 
de punerea în funcțiune a conductei Nord Stream 2 (care 
urmărește să asigure transportul gazului rusesc spre țări din 
Europa), acest sistem de compensare bancară alternativă va 
deveni probabil operativ doar dacă Statele Unite vor declanșa 
un atac prin sancțiuni asupra Europei. 
Cu privire la Nord Stream 2, liderii de la Washington 
avertizează Europa asupra „pericolului dependenței” de gazul 
rusesc oferit la prețuri reduse. Ca alternativă, SUA oferă 
producție proprie de gaz natural lichefiat (LNG - Liquefied 
Natural Gas), extras prin fracturare hidraulică. Însă gazul 
american implică prețuri mult mai ridicate decât cel rusesc și ar 
necesita facilități portuare care în prezent nici măcar nu există. 
Ghiciți pe cine preferă marile companii din Europa? 
 
De-dolarizarea și revenirea la standardele în aur 
 
Renunțarea la tranzacțiile în dolari a devenit în ultimii ani o 
măsură de siguranță și de apărare utilizată de tot mai multe state 
ale lumii, procesul fiind cunoscut ca „de-dolarizare”. Nu doar că 
dolarii au început să fie evitați în tranzacții, dar au început să fie 
retrase depozitele bancare aflate sub formă de obligațiuni în 
trezoreriile americane. În prima linie a acestor măsuri se 
situează China, Rusia și Japonia. China și Japonia au, fiecare, 
peste un trilion de dolari depuși în obligațiuni în America. Și au 
început să îi ceară înapoi.  
O altă măsură pe care multe state au adoptat-o după criza 
financiară din 2008 a fost aceea de a-și aduce înapoi în țară 
aurul depozitat spre păstrare în SUA (dar și din alte țări). 
Conducătorii respectivelor state erau îngrijorați că rezervele de 
aur depuse în Statele Unite le-ar putea fi de urgență confiscate 
în cazul - oricând posibil - în care Washingtonul ar putea 

declara că pedepsește/sancționează acea țară sub felurite motive 
sau pretexte. 
Rusia și-a retras toate rezervele de aur din toate depozitele din 
străinătate pe care le avea și, în plus, a început de câțiva ani să 
își cumpere aur în cantități foarte mari. Datele Băncii Centrale a 
Rusiei, citate de Bloomberg 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-29/russia-
is-stocking-up-on-gold-as-putin-ditches-u-s-dollars, arată că 
rezervele de aur ale Federației Ruse s-au mărit de aproape patru 
ori în ultimii zece ani, iar anul 2018 a marcat „cel mai ambiţios 
an” pentru cumpărarea aurului de către Rusia.  
O serie de alte țări, în primul rând din Europa, au început și își 
repatrieze aurul încă de acum cinci ani. Pe fondul schimbării 
neașteptate a politicilor băncilor centrale controlate de Wall 
Street (în special FED), guvernele din Olanda, Germania, 
Elveția, Austria, Belgia, Turcia, Ungaria și din alte țări au decis 
că este mai prudent să își păstreze acasă metalele prețioase 
decât să se bazeze pe SUA în calitate de custode.  
 
Latura ascunsă a sistemului financiar 
 
În ceea ce privește informațiile care nu sunt la vedere (nu sunt 
accesibile în media centrală), Benjamin Fulford 
https://benjaminfulford.net/, de exemplu, face numeroase 
referiri la resorturile oculte ale sistemului financiar global, 
precum și la semnalalele pe care sursele sale din interiorul unor 
agenții guvernamentale le oferă cu privire la iminenta resetare 
monetară globală.  
În esență, Fulford spune că sistemul monetar global a fost creat 
de către Kabala masonică internațională în anul 1871. Sistemul 
a fost structurat sub autoritatea statului american, care este de 
fapt o corporație deținută de „elite” și denumită în acte „US Inc. 
Corporation” (detalii aici https://anticorruptionsociety.com/is-
our-government-just-another-corporation/ sau aici 
https://www.youtube.com/watch?v=tSxsL08wrmo). Până în 
anul 1913 SUA a ajuns în cele din urmă să fie la discreția 
grupărilor oculte Illuminati, Bilderberg, Comisia Trilaterală, 
Skull and Bones, G8, a unor bancheri și altor părți private 
controlate de familia Rothschild, de Coroana britanică și de 
Vatican. Prin instituirea mecanismului IRS (Internal Revenue 
Service, agenție care colectează taxa pe proprietatea privată în 
scopul de a finanța guvernul federal) banii de la marea masă a 
populației ajung în proprietatea Rezervei lor Federale (Banca 
FED). În mod asemănător sunt colectate sume uriașe care ajung 
în proprietatea Băncii Regale a Londrei (Queenʼs Bank of 
London) și a Băncii Vaticanului. Un film documentar foarte util 
pentru înțelegerea rolului pe care îl au aceste trei mari centre de 
putere mondială este „Trei orașe-stat conduc lumea” 
https://www.youtube.com/watch?v=IFuvj6WKDvw. Din cele 
trei mari centre finaciare, banii sunt puși în circulație pentru 
lichiditățile tuturor băncilor centrale private (deținute de 
„Elită”) din întreaga lume. 
 
Pentru a produce și mai mulți bani, FED a recurs efectiv la 
tipărirea de valută în cantități uriașe. Până în 1932, FED a 
tipărit atât de multă bancnotă, încât US Inc. Corporation a fost 
adusă în faliment (detalii 
aici  https://unitedstatesisabankruptcorporation.wordpress.com/
bankruptcy-of-united-states-incorporated-emergency-banking-
act-march-9-1933-original-document/ sau aici 
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https://archive.org/details/pdfy-71c--csu1YiCX2Au). 
Falimentul a fost generat de faptul că noii bani tipăriți nu mai 
puteau fi echivalați de cantitatea insuficientă de aur deținută de 
bancheri. Din acest motiv ei au provocat criza financiară foarte 
severă din anul 1933, cunoscută și ca „Marea Depresie”. 
Bancherii au urmărit de fapt o resetare financiară și în acest 
scop ei au forțat guvernul SUA (prin decizia H.J.R. 192, 
sesiunea nr. 73 a Congresului, din data de 5 iunie 1933, 
vezi documentul http://freedom-school.com/h-j-r-192.pdf), să 
adopte „Rezoluția comună de suspendare a standardului de 
aur”, ceea ce a implicat și dizolvarea autorității suverane a 
Statelor Unite. De atunci Congresul și-a cedat suveranitatea 
Rezervei Federale, renunțând la autoritatea de tipărire a 
banilor. După anul 1933 FED a stabilit un alt standard de 
echivalare a dolarului american în aur sau argint. 
Așa cum am menționat și mai sus, în anul 1971 sistemul 
financiar global a fost din nou resetat, atunci când președintele 
Nixon a eliminat complet echivalarea dolarului printr-un 
standard de aur.  
În cadrul unor dezvăluiri senzaționale, Benjamin Fulford a 
arătat că în Statele Unite a existat încă din anii 1990 o inițiativă 
de a re-așeza economia americană (și implicit a lumii) pe un set 
de reforme administrative mult mai sănătoase. Inițiativa a fost 
propusă de dr. Harvey Francis Barnard, un filosof de sisteme, 
care a elaborat până și un proiect de lege, intitulat National 
Economic Security and Recovery Act (N.E.S.A.R.A.). Miza 
acceptării acestei legi era – după cum ne putem imagina – 
uriașă, atât pentru patrioții americani care s-au coalizat în jurul 
dr. Barnard, cât și pentru lacheii din Congres ai bancherilor, 
care nu aveau nici cel mai mic interes să aprobe legea. Lucrurile 
au ajuns foarte departe întrucât de partea doctorului Barnard s-a 
alăturat un grup de generali americani care comandau forțele 
operative „Naval Seals” și „Delta Force”. Sub amenințarea 
armelor, în data de 10 octombrie 2000 aceștia au luat cu asalt 
Casa Albă și l-au obligat pe președintele Bill Clinton să 
semneze Legea Nesara. Anunțul oficial al introducerii legii 
urma să fie făcut abia în data de 11 septembrie 2001, de către 
noul președinte, George Bush jr. Știm însă ce a urmat, iar 
atentatul pus la cale de CIA și Mossad se pare că a fost strâns 
corelat și de obiectivul Kabalei de a bloca legea NESARA. 
Generalii care susțineau legea au fost asasinați pe 11 septembrie 
2001, cu acoperirea că ar fi fost victime ale unei explozii 
survenită după ce unul dintre avioanele „deturnate de teroriști” 
ar fi lovit Pentagonul. 
În conformitate cu informațiile deținute de Fulford, patrioții din 
SUA nu au renunțat la introducerea legii NESARA. Optimist, 
Fulford estimează că este foarte posibil ca ei să reușească acest 
lucru până la finele anului 2019. Legea NESARA ar introduce o 
nouă monedă de trezorerie americană, cu valoare în aur 
(echivalată în active). NESARA ar urma să restabilească și 
Constituția originară a SUA, dinainte ca statul american să fie 
abuziv transformat într-o corporație controlată de bancheri. 
Legea/actul NESARA, în forma sa integrală, poate fi consultată 
aici https://www.gesarahelp.org/nesara.pdf. 
 
Elitele globaliste practică satanismul 
 
O caracteristică definitorie - asupra căreia Fulford și mulți alții 
insistă, și care reiese până și din numeroase constatări publice – 
a „Elitelor” kabaliste este cea a cultivării fervente a 

satanismului. Pentru psihopații care în prezent conduc lumea, 
satanismul reprezintă atât un mijloc ritualistic de conectare la 
puterea malefică a Întunericului, cât și un mijloc de subjugare-
șantajare a membrilor cooptați în structurile lor oculte. 
Participarea la ritualuri pedofile sau chiar la sacrificii umane 
creează o angajare extrem de marcantă la care, gradat, toți 
membrii sunt obligați să participe. Acesta este motivul pentru 
care scandalurile despre care se mai aude uneori chiar și în 
presă relevă că în astfel de ceremonii sinistre sunt implicați 
politicieni din vârful structurilor de putere, cei mai importanți 
formatori de opinie publică ce susțin Sistemul (intelectuali „de 
marcă”, analiști, personaje proeminete din media) și, de 
asemenea, mulți prelați , în special de la Vatican. 
Este semnificativ că una dintre structurile cele mai active în 
acest sens de la Vatican este, spune Fulford, Cultul Celui de-al 
IX-lea Cerc, o grupare ocultă ce are strânse legături cu lumea 
politicienilor și a celor mai influenți lideri corporatiști.  
Ritualurile frecvente și foarte răspândite ale „elitelor” sataniste 
au condus la trafic, răpire şi exploatare internațională de copii. 
Toate acestea se înfăptuiesc prin diferite rețele mafiote asociate, 
foarte ramificate pe întregul glob. Pentru a vă face o idee despre 
gravitatea situației, este semnificativ că problema a fost în mod 
repetat și foarte serios prezentată oficial în cadrul unor înalte 
foruri internaționale. Iată trei exemple de alocuțiuni pe această 
temă: una din Parlamentul European 
(https://www.youtube.com/watch?v=di-VuxAVBOg), o alta din 
Parlamentul Marii Britanii 
(https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=I8QV2d
n3gMQ) și una dintr-o reuniune a 190 de episcopi din întreaga 
lume, reuniți la Vatican 
https://edition.cnn.com/2019/02/19/europe/vatican-clergy-
abuse-summit/index.html. 
Toate aceste atrocități se apropie însă de sfârșit. Timpul în care 
Kabala globală satanistă va fi demascată, detronată și arestată se 
apropie cu pași repezi. Trebuie acționat însă cu prudență, la 
momentul potrivit, deoarece puterea lor de a face rău este încă 
foarte mare. Ei dețin controlul pricipalelor instituții mondiale, a 
mass-media, au posibilitatea de a declanșa războaie 
devastatoare sau molime cumplite. Principiul după care 
acționează alianțele benefice care pregătesc operațiunea de 
destructurare a kabalei este acela de a minimiza pe cât posibil 
riscurile distructive. Se urmărește în special evitarea risipei de 
vieți omenești. Acțiunea alianțelor benefice implică o acțiune de 
coordonare foarte precisă pe un mare ansamblu de factori și 
evenimente. Chiar dacă mulți așteaptă să vadă cât mai repede un 
deznodământ sau măcar semne ale intervenției grupărilor 
benefice, este dificil de estimat când se va produce detronarea 
elitelor globaliste deoarece lucrurile sunt mult mai complexe 
decât par la prima vedere. 
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Unele efecte nefaste ale societă
contemporane, ce sunt resim

aproape fiecare persoană, din ce în ce mai 
acut 

 
        Superficialitatea, este deja o SUI GENERIS maladie 
din ce în ce mai frecventă a societății contemporane
Care mai sunt în ziua de azi valorile după care ne cond
„Bine”– „rău”, „frumos”–„urât”, „inteligenţă” 
„profunzime”– „superficialitate”, toate acestea obişnuiau să fie 
unele dintre reperele universal valabile după care se ghida 
anterior societatea. Dar, oare, semnificaţia lor acum a rămas 
aceeaşi? Actualmente, trăim într-o lume în care aparenţa e mai 
importantă decât esenţa, unde ceea ce contează nu numai că, în 
mare măsură, sunt aspectele materiale, dar ignorăm cu 
desăvârşire necesitatea nevoilor spirituale în detrimentul celor 
dintâi. Mai precis, am ales şi ne-am asumat dezumanizarea. Am 
uitat ce ne face cu adevărat fericiţi. Urmărim însetaţi acest 
prin îndeplinirea diverselor pofte, dar chiar dacă le împlinim, 
sesizăm de obicei că nu suntem deloc mai aproape de el. Ne 
întrebăm de ce? Răspunsul e simplu. Societatea ne
false idei despre împlinirea de sine, inducându
nevoi inutile, fără de care avem impresia că nu existăm, iar în 
goana după ele pierdem, de fapt, esenţa. Nu mai acordăm timp 
pentru a-i înţelege pe cei din jur, pentru a le cunoaşte 
personalitatea, singura noastră îngrijorare în legătură cu aceştia 
fiind beneficiul pe care l-am putea avea datorită lor. Se pune tot 
mai mult accentul pe ambalaj, în detrimentul con
scurt, dacă nu sclipește, nu este bun, bietul om rătăcit uitând că 
ambalajul nu ține loc de conținut. Superficialitatea a devenit o 
obișnuință care pare că nu mai deranjează pe nimeni. Faptele 
unui om profund se bazează pe valori morale şi materiale, 
dobândite în timp prin educaţie. În popor se cheamă bun simţ. 
Un om profund ştie ce, cum şi când! El este conectat în 
permanenţă la mediu, la informaţie, nu în sensul de asimilare 
necondiţionată, ci de procesare a ei. Are păreri proprii şi îşi 
asumă responsabilităţi. Se bazează întotdeauna pe cunoaştere şi 
analiză, şi chiar dacă cere părerea celor din jur, în final, decizia 
îi aparţine. Un om profund anticipează evenimente şi acţionează 
premeditat. Conştient de valoarea sa interioară, nu pune preţ pe 
aspecte trecătoare, de faţadă, ci caută să-şi etaleze punctele 
forte, materializându-le în obiective ample, complexe şi de 
durată. În general, îl distingi de grup, iese în evidenţă voit, îi 
place să fie original, uneori nonconformist. Este caracterizat de 
stabilitate emoţională sau materială. Viaţa sa este dominată de 
echilibru, cu amplitudini mici, şi se înscrie pe un trend constant 
ascendent. În contradicţie, un om superficial ezită, pentru că nu 
are un fundament informaţional şi educaţional solid. Acţionează 
din instinct, iar faptele sale, lipsite de coeren
rezultate la fel de imprevizibile. Unui 
astfel de individ îi va fi în permanenţă teamă de neprevăzut. 
Teama sa izvorăşte din necunoaştere, din incapacitatea de a 
analiza, de a cuprinde sau anticipa un posibil eveniment sau o 
succesiune de evenimente, determinante pentru sine şi anturaj. 
Un asemenea individ se va baza întotdeauna pe cei din jur. Este 
în permanentă căutare de modele, idoli, repere intelectuale 
pentru acţiunile sale. Are nevoie de confirmare şi recunoaştere. 
Izolarea îl deprimă. Nu are păreri proprii, pentru că nu are 
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Unele efecte nefaste ale societății 
contemporane, ce sunt resimțite de 

aproape fiecare persoană, din ce în ce mai 

Superficialitatea, este deja o SUI GENERIS maladie 
ții contemporane. 

Care mai sunt în ziua de azi valorile după care ne conducem? 
„urât”, „inteligenţă” –„ignoranţă”, 

„superficialitate”, toate acestea obişnuiau să fie 
unele dintre reperele universal valabile după care se ghida 
anterior societatea. Dar, oare, semnificaţia lor acum a rămas 

o lume în care aparenţa e mai 
importantă decât esenţa, unde ceea ce contează nu numai că, în 
mare măsură, sunt aspectele materiale, dar ignorăm cu 
desăvârşire necesitatea nevoilor spirituale în detrimentul celor 

am asumat dezumanizarea. Am 
uitat ce ne face cu adevărat fericiţi. Urmărim însetaţi acest țel 
prin îndeplinirea diverselor pofte, dar chiar dacă le împlinim, 
sesizăm de obicei că nu suntem deloc mai aproape de el. Ne 

punsul e simplu. Societatea ne-a hrănit cu 
false idei despre împlinirea de sine, inducându-ne tot felul de 
nevoi inutile, fără de care avem impresia că nu existăm, iar în 
goana după ele pierdem, de fapt, esenţa. Nu mai acordăm timp 

ei din jur, pentru a le cunoaşte 
personalitatea, singura noastră îngrijorare în legătură cu aceştia 

am putea avea datorită lor. Se pune tot 
mai mult accentul pe ambalaj, în detrimentul conținutului. Pe 

u este bun, bietul om rătăcit uitând că 
ține loc de conținut. Superficialitatea a devenit o 

șnuință care pare că nu mai deranjează pe nimeni. Faptele 
unui om profund se bazează pe valori morale şi materiale, 

În popor se cheamă bun simţ. 
Un om profund ştie ce, cum şi când! El este conectat în 
permanenţă la mediu, la informaţie, nu în sensul de asimilare 
necondiţionată, ci de procesare a ei. Are păreri proprii şi îşi 

na pe cunoaştere şi 
analiză, şi chiar dacă cere părerea celor din jur, în final, decizia 
îi aparţine. Un om profund anticipează evenimente şi acţionează 
premeditat. Conştient de valoarea sa interioară, nu pune preţ pe 

şi etaleze punctele 
le în obiective ample, complexe şi de 

durată. În general, îl distingi de grup, iese în evidenţă voit, îi 
place să fie original, uneori nonconformist. Este caracterizat de 

Viaţa sa este dominată de 
echilibru, cu amplitudini mici, şi se înscrie pe un trend constant 
ascendent. În contradicţie, un om superficial ezită, pentru că nu 
are un fundament informaţional şi educaţional solid. Acţionează 

ipsite de coerență, determină 

astfel de individ îi va fi în permanenţă teamă de neprevăzut. 
Teama sa izvorăşte din necunoaştere, din incapacitatea de a 
analiza, de a cuprinde sau anticipa un posibil eveniment sau o 
uccesiune de evenimente, determinante pentru sine şi anturaj. 
Un asemenea individ se va baza întotdeauna pe cei din jur. Este 
în permanentă căutare de modele, idoli, repere intelectuale 
pentru acţiunile sale. Are nevoie de confirmare şi recunoaştere. 

rea îl deprimă. Nu are păreri proprii, pentru că nu are 

suportul informaţional necesar, iar deciziile sale îi aparţin de 
formă şi nu în esenţă. Acest gen de individ, în sinea sa conştient 
de handicapul intelectual, va căuta să compenseze prin ac
gesturi de suprafaţă, zgomotoase, atrăgătoare, impresionante. 
Odată pătruns acest ambalaj, această iluzie, slăbiciunea sa 
devine evidentă. Marea calitate a acestuia este tenacitatea. 
Tenacitatea izvorâtă din teamă. Teama îl face să fie conectat în 
permanenţă la mediu, la societate, dar nu în sensul procesării 
informaţiei, ci a copierii şi speculării. El nu inventează sau 
creează, ci copiază. Nu investeşte, ci preia. Azi îl vezi îmbrăcat 
în roşu, mâine în verde, pentru că a văzut pe cineva îmbrăcat la 
fel. Originalitatea este o noţiune abstractă. Viaţa lui este 
caracterizată de instabilitate, cu oscilaţii ample, treceri bruşte de 
la pozitiv la negativ, determinate în general de acţiuni pripite, 
de multe ori în baza unor informaţii prinse din zbor. Un om 
superficial, contrar angoasei permanente, riscă. Conştient că 
singurul mod în care poate câştiga, progresa, este norocul, îl 
vedem în ipostaze de păgubit ori de milionar şi cel mai des, de 
jucător la LOTO. De această superficialitate tot mai accentuată 
a ființelor umane se folosesc corporațiile în dorința lor de a
spori cât mai mult vânzările. În această zonă se încadrează toată 
retorica arhitecturală care definește stilul corporațiilor, care ne 
picură insidios în ochi și în „vene” valorile pe care vor să ni le
inculce. Cum arată ușile; transparente, aspectuoase, cu metal 
sclipitor. Cum arată recepția. Ce tablouri sunt pe pereți. Ce 
costum trebuie să porți pentru a fi respectat. În educație pătrund 
încet-încet aceleași standarde de evaluare care să ofere o 
pondere însemnată exteriorului. De departe, însă, aspectul cel 
mai evident este cel din alimentație. Produsele de altă dată nu 
erau prea aspectuoase, dar măcar știam ce mâncăm. Acestea au 
fost înlocuite de produse chimizate, lipsite de orice valoare 
nutrițională reală, dar care au ambalaje extraordinar de 
frumoase și de impactante. Merele din supermarket arată de zici 
că au căzut direct din reclame. Mari, cerate, impresionante... 
niciun gust! Nu mai vrea nimeni acele mere din livadă, care 
sunt mai mici, mai pricăjite, mai cu viermi, dar care „bat la 
gust” orice măr de supermarket și care sunt pline de prana. Un 
caz similar s-a produs și cu legumele. Este deja bine
cazul roșiilor „de plastic” care, într-
înlocuiască roșiile adevărate de grădină. Ce să 3 mai vorbim de 
laptele de supermarket care arată mai bine în oală decât cel de la 
vaca adevărată, dar la gust e la o distan
adevărat. În toate aceste exemple principiul e acela
sclipește, nu e bun. Marile corporații ce sunt producătoare de 
produse alimentare au deja acces la studii foarte exacte cu 
privire la psihologia consumatorului care le permit să realizeze 
ambalaje cât mai atractive și seducătoare. Ambalajul este 
considerat a fi „vânzătorul tăcut”. Con
un plan secundar. Dar ceea ce uită cumpărătorul este faptul că el 
consumă ceea ce este în interiorul ambalajului. Nu mai vorbim 
de toate sloganurile și expresiile menite să atragă cumpărătorul 
prea grăbit să investigheze cu atenție. Să luăm exemplul unei 
băuturi răcoritoare, pe ambalajul căreia scrie foarte vizibil „Fără 
conservanți”. Până aici toate bune, dar ceva mai jos, cu scris 
foarte mic vine precizarea că băutura con
aciditate - acid fosforic”. Regulatorul de aciditate este, însă, el 
însuși un bun conservant. Conservantul respectiv are şi un cod 
specific, E388, pe care producătorul nu
cunoscând faptul că litera „E” stresează consumatorul. 
Generațiile părinților noștri au bombănit o v
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suportul informaţional necesar, iar deciziile sale îi aparţin de 
formă şi nu în esenţă. Acest gen de individ, în sinea sa conştient 
de handicapul intelectual, va căuta să compenseze prin acțiuni şi 
sturi de suprafaţă, zgomotoase, atrăgătoare, impresionante. 

Odată pătruns acest ambalaj, această iluzie, slăbiciunea sa 
devine evidentă. Marea calitate a acestuia este tenacitatea. 
Tenacitatea izvorâtă din teamă. Teama îl face să fie conectat în 

la mediu, la societate, dar nu în sensul procesării 
informaţiei, ci a copierii şi speculării. El nu inventează sau 
creează, ci copiază. Nu investeşte, ci preia. Azi îl vezi îmbrăcat 
în roşu, mâine în verde, pentru că a văzut pe cineva îmbrăcat la 

ginalitatea este o noţiune abstractă. Viaţa lui este 
caracterizată de instabilitate, cu oscilaţii ample, treceri bruşte de 
la pozitiv la negativ, determinate în general de acţiuni pripite, 
de multe ori în baza unor informaţii prinse din zbor. Un om 

cial, contrar angoasei permanente, riscă. Conştient că 
singurul mod în care poate câştiga, progresa, este norocul, îl 
vedem în ipostaze de păgubit ori de milionar şi cel mai des, de 
jucător la LOTO. De această superficialitate tot mai accentuată 

țiile în dorința lor de a-și 
spori cât mai mult vânzările. În această zonă se încadrează toată 

ște stilul corporațiilor, care ne 
și în „vene” valorile pe care vor să ni le 
șile; transparente, aspectuoase, cu metal 

ția. Ce tablouri sunt pe pereți. Ce 
ți pentru a fi respectat. În educație pătrund 

și standarde de evaluare care să ofere o 
re însemnată exteriorului. De departe, însă, aspectul cel 

ție. Produsele de altă dată nu 
știam ce mâncăm. Acestea au 

fost înlocuite de produse chimizate, lipsite de orice valoare 
ă reală, dar care au ambalaje extraordinar de 
și de impactante. Merele din supermarket arată de zici 

că au căzut direct din reclame. Mari, cerate, impresionante... 
niciun gust! Nu mai vrea nimeni acele mere din livadă, care 

ăjite, mai cu viermi, dar care „bat la 
și care sunt pline de prana. Un 

și cu legumele. Este deja bine-cunoscut 
-o generație, au ajuns să 

te de grădină. Ce să 3 mai vorbim de 
laptele de supermarket care arată mai bine în oală decât cel de la 
vaca adevărată, dar la gust e la o distanță de ani-lumină de cel 
adevărat. În toate aceste exemple principiul e același: dacă nu 

ții ce sunt producătoare de 
produse alimentare au deja acces la studii foarte exacte cu 
privire la psihologia consumatorului care le permit să realizeze 

și seducătoare. Ambalajul este 
”. Conținutul trece automat pe 

un plan secundar. Dar ceea ce uită cumpărătorul este faptul că el 
consumă ceea ce este în interiorul ambalajului. Nu mai vorbim 

și expresiile menite să atragă cumpărătorul 
ție. Să luăm exemplul unei 

băuturi răcoritoare, pe ambalajul căreia scrie foarte vizibil „Fără 
ți”. Până aici toate bune, dar ceva mai jos, cu scris 

foarte mic vine precizarea că băutura conține „regulator de 
orul de aciditate este, însă, el 

și un bun conservant. Conservantul respectiv are şi un cod 
specific, E388, pe care producătorul nu-l pune pe etichetă, 
cunoscând faptul că litera „E” stresează consumatorul. 

țiile părinților noștri au bombănit o viață întreagă 
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comuniștii. Și pe bună dreptate. Pe considerente de principiu: 
libertate, demnitate. Dar și pe considerente de stil. Mașinile 
occidentalilor arată mai bine decât ale noastre. Blugii lor au 
altfel de material, arată mai bine. Filmele lor arată altfel. 
Hollywoodul bătea Buftea. Mărgelatu era bătut de Clint 
Eastwood. Această nevoie s-a transmis în mod imperios și 
următoarelor generații. Problema este că această nevoie a suferit 
mutații nesănătoase. A ajuns să se transforme în decurs de trei 
decenii într-un monstru care ne mănâncă viața. În loc să existe o 
combinație de substanță și stil, a ajuns să prevaleze stilul. Doar 
stilul. Nici nu mai contează ce e înăuntru, contează ambalajul. 
Dacă ne întâlnim cu un om pe stradă nu contează ce calități 
interioare are, ci doar cum arată. Cum e îmbrăcat. Ce ceas are. 
Cum îi arată pielea. Dacă e știrb, nu e deloc bine. Nu e om. 
Deranjează estetic. N-ar trebui să trăiască. Această atitudine 
superficială ne impregnează toată viața, de la interacțiunea cu 
mediul înconjurător, cu celelalte ființe și până la calitatea 
produselor pe care le consumăm, fie că este vorba despre 
produse materiale (mărul, roșia, pâinea), fie că este vorba 
despre produse cultural-educaționale (muzică, film, televiziune, 
idei, politică). Trăim așadar, vrem nu vrem, într-o societate 
„lovită” de excesul de nevoie de stil, care renunță adeseori 
bucuroasă la calitate, dacă ambalajul este sclipicios. O societate 
care gândeşte în stereotipuri vizuale. În care esteticul depășește 
cu mult moralul. În care omul renunță de bună-voie la statutul 
de om și îl adoptă gradat pe cel de animal, devenind din ce în ce 
mai instinctual și lipsit de inteligență. 
Poluarea atmosferică cauzează o reducere „imensă” a 
inteligenţei, potrivit unui nou studiu care indică faptul că 
impactul nefast pe care aerul toxic îl are asupra societăţii este cu 
mult mai profund decât binecunoscutele efecte nocive asupra 
sănătăţii fizice. Cercetarea a fost realizată în China, însă este 
relevantă pentru întreaga planetă, 95 % din populaţia globului 
respirând un aer care este dăunător. S-a descoperit că nivelul 
mare de poluare a condus la scăderi semnificative ale 
rezultatelor testelor lingvistice şi aritmetice, impactul mediu 
fiind echivalent cu pierderea unui an de educaţie din viaţa unui 
om. „Aerul poluat are drept efect reducerea nivelului de 
educaţie cu un an, ceea ce este enorm,” a declarat Xi Chen, 
membru al echipei de cercetare de la Şcoala de Sănătate Publică 
a Universităţii Yale din SUA. „Dar ştim că efectul este chiar 
mai dăunător pentru cei în vârstă, în special cei peste 64 de ani, 
şi pentru bărbaţi, şi pentru cei cu un grad de educaţie scăzut. 
Dacă am calcula pierderea pentru aceştia, s-ar putea să fie vorba 
despre câţiva ani de educaţie.” Cotidianul american The 
Guardian menționează faptul că studiile anterioare ajunseseră 
deja la concluzia că poluarea aerului afectează performanţele 
cognitive ale studenţilor, însă aceasta este prima dată când se 
cercetează efectul asupra oamenilor de toate vârstele şi se 
diferenţiază între femei şi bărbaţi. Efectul nociv asupra 
inteligenţei este mai mare în cazul persoanelor de peste 64 de 
ani şi are consecinţe grave, a spus Chen: „De obicei, cele mai 
multe decizii financiare importante le luăm la o vârstă mai 
înaintată”. Rebecca Daniels, de la asociaţia britanică de caritate 
în domeniul sănătăţii publice Medact a subliniat faptul că 
„descoperirile acestui studiu sunt extrem de îngrijorătoare.” 
Poluarea atmosferică duce la moartea prematură a aproximativ 
şapte milioane de oameni anual, însă pericolul asupra 
abilităţilor intelectuale sunt mai puţin cunoscute. Un studiu 
recent a arătat că aerul toxic are legătură cu „mortalitatea foarte 

ridicată” la persoanele care au tulburări psihice. Acest nou 
studiu a analizat testele aritmetice şi de limbaj efectuate de 
20.000 chinezi din toată ţara, între anii 2010 şi 2014. Oamenii 
de ştiinţă au comparat rezultatele testului cu registrele poluării 
cu dioxid de azot şi dioxid de sulf. S-a descoperit că scăderea 
inteligenţei este proporţională cu durata timpului la care 
oamenii sunt expuşi la un aer nociv şi că abilităţile lingvistice 
sunt mai afectate decât cele matematice. În plus, același studiu 
arată faptul că bărbaţii sunt mai afectaţi decât femeile. Potrivit 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, 20 dintre cele mai poluate 
oraşe ale lumii se află în ţări în curs de dezvoltare. China, din 
care fac parte multe dintre aceste oraşe, este implicată în mod 
oficial de mai mulți ani într-o luptă împotriva poluării. Poluarea 
reduce inteligența 5 Există deja multe studii care demonstrează 
faptul că noile generații se dezvoltă cu o dependență obsesivă 
față de tehnologie, nemaiavând un contact real și obiectiv cu 
mediul înconjurător. În aceste condiții, cei mici, pe măsură ce 
cresc, au tot mai multe șanse să rămână cu mentalitatea unor 
copii de trei ani din pricina folosirii excesive a smartphone-
urilor, a tabletelor sau a laptop-urilor. În zilele noastre, copiii au 
tendința să facă un adevărat scandal dacă părinții lor nu le fac 
pe plac și le iau, de exemplu, telefonul din mână. Mandy 
Sagliari, specialistă britanică în dezintoxicare și stări de 
dependență, atrăgea atenția într-un interviu acordat publicației 
The Independent că părinții nici nu realizează faptul că de 
fiecare dată când le dau copiilor telefonul să se joace este ca și 
cum le-ar oferi o sticlă de vin sau un gram de cocaină. Aspectul 
pozitiv este acela că efectul pe care îl are tehnologia asupra 
minții umane este măsurabil. Astfel, cercetările realizate de 
Centrul Național american de Informație Biotehnologică 
(National Centre for Biotechnology Information) arată că 
nivelul de atenție al oamenilor a scăzut de la 12 secunde, cât era 
în anul 2000, la 8 secunde în 2013. Aceste studii demonstrează 
că elevii din școala primară considerați dependenți de internet 
au dat dovadă de mai multe simptome de ADHD (tulburarea 
hiperactivă cu deficit de atenție și comportament dezordonat). 
Copiii care manifestă un grad mai mare de atenție sunt mult mai 
predispuși să termine ulterior o facultate, până la vârsta de 25 de 
ani, spre deosebire de cei care au un grad mic de atenție. Un alt 
studiu arată că utilizarea excesivă a dispozitivelor digitale poate 
afecta maturitatea și felul în care se dezvoltă copiii, aceștia 
putând rămâne cu relicvele de comportament ale unui puști de 
trei ani. Cu cât aceștia sunt expuși mai mult mediului digital, cu 
atât mai puțin ajung să gândească singuri, să empatizeze și să 
comunice unii cu alții. Creierele copiilor care petrec mult timp 
jucându-se pe dispozitive mobile şi navigând pe internet încep 
să prezinte anumite modificări, potrivit rezultatelor preliminare 
ale unui studiu ambiţios realizat de cercetători de la National 
Institutes of Health (NIH) din Statele Unite, citaţi de postul de 
televiziune CBS. În 21 de centre de cercetare din Statele Unite, 
specialişti de la NIH au început să monitorizeze creierele a 
4.500 de copii cu vârste cuprinse între nouă şi zece ani, pentru a 
vedea dacă utilizarea intensivă a jocurilor video şi timpul 
petrecut pe internet au o anumită influenţă asupra dezvoltării 
lor. Primele rezultate ale acestui studiu, realizat cu ajutorul 
imagisticii prin rezonanţă magnetică (IRM), arată „urme 
diferite” în creierele copiilor care folosesc smartphone-uri, 
tablete şi jocuri video mai mult de şapte ore pe zi, a explicat 
unul dintre autorii studiului, medicul Gaya Dowling, pentru 
emisiunea informativă a televiziunii CBS, 60 Minutes. Modul 
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insidios în care îți îndobitocește tehnologia digitală copilul, 
chiar dincolo de orice speranță 6 Examenul IRM a evidenţiat o 
subţiere prematură a cortextului, scoarţa cerebrală care 
analizează informaţiile transmise creierului de cele cinci 
simţuri. Subţierea cortexului „este considerată ca un proces de 
îmbătrânire”, a explicat aceeaşi cercetătoare, subliniind că nu se 
ştie deocamdată cu certitudine dacă acest proces este unul 
nociv. „Nu ştim dacă el este cauzat în principal de timpul 
petrecut în faţa ecranelor. Nu cunoaștem încă toate efectele 
acestei îmbătrâniri”. Potrivit unei alte cercetătoare intervievate 
în aceeaşi emisiune, medicul Kara Bagot, smartphoneul poate să 
genereze un efect de dependenţă, întrucât timpul petrecut în faţa 
unui ecran stimulează sinteza de dopamină, hormonul plăcerii. 
Pentru a ajunge la aceste rezultate, echipa sa a scanat creierele 
unor adolescenţi în timp ce aceştia îşi consultau paginile de 
Instagram. „Există, deci, mai multe şanse ca oamenii să 
acţioneze impulsiv şi să utilizeze reţelele de socializare într-o 
manieră compulsivă decât, de exemplu, să se ocupe puţin de 
ei”, a explicat cercetătoarea. Pentru acest studiu, NIH a înrolat 
în total 11.000 de copii, care vor fi monitorizaţi timp de mai 
mulţi ani, pentru a studia impactul generat de timpul petrecut pe 
dispozitivele mobile asupra dezvoltării lor intelectuale şi sociale 
şi asupra sănătăţii lor. Rezultatele acestei cercetări vor începe să 
fie publicate în cursul acestui an (2019). Baroness Susan 
Greenfield, cercetătoare la Universitatea Oxford, a explicat cum 
copiii obișnuiți cu dispozitivele digitale și cu jocurile pe 
computer simt o nevoie acută de ceva care să îi distragă în 
fiecare moment, astfel încât să nu aibă vreun proces interior de 
gândire. „Eu prezic că oamenii vor ajunge ca niște copii de trei 
ani: emotivi, dependenți de senzații tari, cu abilități sociale 
proaste, cu o identitate personală slabă și cu o capacitate mică 
de atenție”, afirmă Greenfield. „Oamenii moderni sunt din ce în 
ce mai puțin conștienți de capacitatea de a-și controla procesele 
mintale, să gândească constructiv și să aibă propriile lor opinii”. 
Sugestia cercetătoarei pentru părinți este să îi implice pe copii 
în activități care au un început, un conținut și un sfârșit. Printre 
acestea, ea a sugerat citirea cărților, practicarea unui sport sau 
grădinăritul. „Oferă-le o cutie cu care să se joace în loc de un X-
Box, pentru a-și putea folosi imaginația”, sfătuiește Greenfield 
părinții. „Dacă observați un copil care obișnuiește să citească 
povești, puteți remarca manifestarea unui grad sporit de atenție 
la acesta.” Pentru a combate efectele nocive, responsabilitatea 
cade pe umerii părinților. Aceștia ar fi necesar să stabilească 
reguli clare, precum renunțarea la telefoane în timpul mesei sau 
înlocuirea laptop-ului cu o carte în momentele de relaxare – 
dacă vor să îi ajute pe cei mici să nu devină niște roboței 
sociopați și imaturi. Mai mult ca orice, părinții ar fi bine să 
treacă peste crizele celor mici când aceștia din urmă se trezesc 
că nu mai au acces nelimitat la dispozitivele digitale și să 
înțeleagă că, în asemenea situații, autoritatea deplină le revine 
lor, și nu copiilor. 7 Este dovedit deja faptul că există „ceva” în 
jurul nostru, imperceptibil vederii umane obișnuite, care poate 
provoca probleme serioase de sănătate și chiar cancer, dar 
despre existența căruia marea majoritate a ființelor umane nici 
măcar nu este conștientă. Este vorba despre câmpurile 
electromagnetice (câmpuri EM) care, deși nu se vorbește mult 
despre aceasta, au multe efecte nefaste în ceea ce privește 
sănătatea ființelor umane. Aceste câmpuri electromagnetice se 
află în permanență în jurul nostru și vom vedea în continuare 
anumite cercetări care demonstrează cum anume ne afectează 

acestea sănătatea. În termeni simpli, câmpurile EM sunt forțe 
invizibile de joasă sau înaltă frecvență care provin din 
dispozitivele electrice și din cele fără fir (WI-FI). Electricitatea 
și aparatele pe care le folosim zilnic emit câmpuri EM de 
frecvență joasă, în timp ce dispozitivele WI-FI, cum ar fi 
ruterele, generează câmpuri EM de înaltă frecvență sau 
radiofrecvență. Asociația pentru Protecția Consumatorilor din 
România (APC) a lansat la sfârșitul anului 2015 o campanie 
națională de informare și conștientizare a consumatorilor 
intitulată „S.O.S. poluarea electromagnetică”. Această campanie 
de informare se adresează utilizatorilor de telefoane mobile şi 
alte dispozitive şi conţine sfaturi pentru minimizarea efectelor 
expunerii la radiaţii electromagnetice. Iniţiativa APC vine ca 
urmare a numeroaselor studii şi apeluri făcute de cercetători din 
întreaga lume potrivit cărora folosirea în exces a telefoanelor 
mobile și a reţelelor Wi-Fi dăunează sănătăţii. Astfel, 
aproximativ 10% din populaţia globului reclamă dureri de cap, 
oboseală, greaţă, înroşirea pielii, apatie, iar cercetătorii pun 
aceste simptome pe seama sensibilității la undele 
electromagnetice care pur şi simplu au invadat mediul social al 
oamenilor zilelor noastre. În data de 11 mai 2015, un grup de 
190 de oameni de știință și cercetători din 39 de țări au semnat 
un apel adresat Organizației Națiunilor Unite (ONU) și 
Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), prin care atrag atenţia 
asupra efectelor nefaste ale câmpurilor electromagnetice pentru 
sănătatea ființelor umane şi solicită revizuirea normelor de 
protecţie din acest domeniu. Semnatarii acestui apel au publicat 
în total peste 2.000 de lucrări ştiinţifice pe tema efectelor pe 
care le au asupra sănătăţii radiaţiile neionizante, câmpurile 
electromagnetice de foarte joasă frecvenţă (Extremely Low 
Frequency fields - ELF) folosite în domeniul electricităţii sau 
radiaţiile de radiofrecvenţă (RFR) utilizate pentru comunicaţii 
fără fir (GSM, WI-FI). Atât acasă, cât şi la serviciu, dar şi în 
mijloacele de transport suntem expuşi zilnic la dispozitive care 
ne „agresează”: telefoane mobile, tablete, rutere Wi-Fi, 
scannere, uși automate, diverse aparate  
electrocasnice, aparate medicale de ultimă generaţie, în general 
toate aparatele care generează un câmp electromagnetic. Cele 
mai expuşe categorii de oameni sunt femeile gravide, copiii şi 
tinerii care lucrează în medii unde folosesc telefoanele mobile 
aproape nonstop. Există dovezi care arată că aceste câmpuri EM 
cauzează chiar tulburări mai grave, cum ar fi tulburările 
autoimune și anumite tipuri de cancer. Dr. Paul Héroux, 
cercetător și profesor de toxicologie și cercetător al efectelor 
asupra sănătății ale electromagnetismului la Facultatea de 
Medicină de la Universitatea McGill din Montreal (Canada), a 
explicat în detaliu toate aceste efecte pe site-ul destul de 
îndrăzneț al doctorului Joseph Mercola. „M-am implicat în 
biologie, am urmat cursuri în medicină și am devenit, ca să 
spunem așa, o persoană diferită de ceea ce inițial îndrumătorii 
mei s-ar fi așteptat să fiu”, a declarat dr. Héroux. Cercetările 
sale l-au transformat într-un expert în efectele acestor 
dispozitive asupra corpului uman și dorința lui de a contribui la 
protejarea sănătății oamenilor și a mediului l-au determinat să 
se alăture Facultății de Medicină a lui McGill. Primul aspect pe 
care Héroux la explicat este că aceste câmpuri de joasă 
frecvență, câmpurile cu frecvență înaltă, câmpurile electrice, 
microundele și câmpurile magnetice au, toate, efecte biologice 
similare asupra corpului uman. „Este adevărat că frecvența 
influențează efectele”, a remarcat Héroux, „dar în esență … aș 
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putea, folosind un câmp electric sau un câmp magnetic, să 
produc același efect într-o celulă.” El a remarcat, de asemenea, 
că, deși câmpurile EM nu generează căldură, ele provoacă totuși 
pagube. „Nu există nicio îndoială că putem vorbi în acest caz de 
efecte biologice”, a explicat el. „Impactul substanțial asupra 
sănătății pe care l-am studiat mai mulți ani este clar. Efectul 
palpabil constă în creșterea facturilor ce țin de îngrijirea 
sănătății.” Héroux și echipa sa au descoperit că aceste câmpuri 
EM ce au o frecvență de până la 60 Hertz (Hz) pot determina 
dezvoltarea celulelor canceroase, pot afecta fertilitatea și pot 
crește riscul de avort spontan. Héroux estimează, în esență, că 
electromagnetismul crește substanțial stresul oxidativ, care 
afectează proteinele și membranele celulare și rupe legăturile 
ADN. Un studiu publicat de revista americană Free Radical 
Biology and Medicine și intitulat Biological Effects of Electric 
and Magnetic Fields (Efectele biologice ale câmpurilor 
magnetice și electrice) a subliniat faptul că stresul oxidativ 
excesiv determină inflamația cronică, care provoacă, la rândul 
său, multe boli, inclusiv diabetul, bolile cardiovasculare și 
cancerul. Dr. Héroux avertizează că majoritatea dintre noi trăim 
în mod esențial într-un mediu în care suntem înconjurați mai tot 
timpul de un nivel periculos de câmpuri EM. Tocmai de aceea, 
este bine să căutăm modalități adecvate menite să atenueze 
efectele nefaste cât mai mult posibil prin evitarea expunerii la 
ruterele WI-FI, folosirea cuptorului cu microunde și alte surse 
generatoare de frecvențe electromagnetice. 9 Mărturisesc că 
încep să pierd firul înţelegerii a ceea ce înseamnă viaţa politică, 
fiindcă nu-mi este clar termenul de politică. Devine clar că nu 
are nimic în comun cu „polisul”, căci nu se raportează la 
interesele cetăţii şi ale cetăţenilor, ci la interesele grupurilor 
care se află la putere. Şi nu are nimic de-a face cu rezolvarea 
crizelor şi impunerea unor standarde de calitate căci, paradoxal, 
sectorul politic este marele generator de crize şi de haos social. 
Privind situaţia cu oarecare atenţie şi detaşare, se poate constata 
că, în viziunea conducătorilor noştri, „politica” înseamnă lupta 
pentru putere şi avere personală, pentru impunerea unor idei 
proprii, eventual prin abuz de funcţie. Mai înseamnă intimidare, 
manipulare, dominare, precum şi alte acțiuni de acest gen. În 
legea fundamentală a ţării, Constituţia, există unele articole care 
permit continuitatea puterii prin mecanisme ce nu implică 
valoarea personală, competenţa, calitatea, responsabilitatea sau 
implicarea socială. De aceea se şi acordă atâta atenţie unui 
document ce poate fi corectat permanent, până când corespunde 
complet nevoilor parazitare ale conducătorilor actuali. Observ, 
la diferite emisiuni TV, tot felul de personaje care descoperă, pe 
parcursul discuției, că ţara are nevoie de măsuri pe care au lipsa 
de inspiraţie să le şi dezbată, deşi habar n-au despre ce vorbesc. 
Cu cât se pricep mai puţin, cu atât improvizează mai mult şi 
„bat apa în piuă” mai abitir, fără să aducă nicio soluţie concretă 
(cu rare excepţii). Nu este nevoie să fii specialist ca să-ţi dai 
seama că, chiar în situaţia pe care o traversăm (de fapt, mai ales 
în această situaţie) politicienii acordă atenţie nu problemelor 
societăţii, ci imaginii lor publice şi, în această perspectivă, 
posibililor votanţi pe care-i vor reprezenta, pe banii publici, deşi 
în realitate nu le soluționează nicio problemă. Incompetenţa 
aleşilor ne costă enorm, prin cel puţin două mecanisme: 
mecanismul decizional, căci deciziile luate prost duc la irosirea 
banului public, şi cel al obedienţei, căci un şef incapabil are 
nevoie de mulţi aplaudaci în sistemul său birocratic, ceea ce 
încarcă bugetul şi mărește gradul de incoerență şi inadecvare a 

măsurilor aplicate. Consecinţele asupra membrilor societăţii 
sunt dezastruoase. De aici apare întrebarea retorică: de ce îi 
plătim pe acești paraziţi, în loc să închiriem nişte specialişti, sau 
să-i atragem, sau să-i cumpărăm, sau măcar să-i promovăm, 
atunci când aceștia deja există? Răspunsul este simplu şi unic: 
un sector politic slab este şi uşor de corupt, căci nu are coloană 
vertebrală şi atunci serveşte interesele aceluia care plăteşte mai 
bine. Conform zicalei „haideți să stăm strâmb, dar să gândim 
drept”, mai observăm cum politicianul nostru ajunge să 
răspundă cu argumentul contabil, singurul instrument pe care-l 
stăpâneşte un om mediocru. Asta îmi aduce aminte de un 
student de pe vremea lui Ceauşescu, care a terminat facultatea 
învăţând un singur curs, anume cel legat de congresul al XIV-
lea. La orice îl întreba profesorul, el începea să vorbească 
despre directive. În cazul de faţă, pentru orice are legătură 
Menajeria chixocomică a primatelor politice - din cugetările 
unui cetățean onest și nedumerit - 10 cu criza economică, 
politicianul nostru are un răspuns unic: taxe şi impozite! Dacă 
este în opoziţie, mai aduce vorba şi despre dezvoltare 
economică, dacă nu, are balta peşte, gura vorbe şi fiscul biruri. 
De unde să ştie cum se iese din criză bietul incompetent, adus în 
politică prin «mecanismul» afişelor electorale lipite pe stâlpi, 
sau prin donaţii către partid, sau (când e de sex opus 
decidentului) prin farmecele personale negociate cu cine 
trebuie, atunci când trebuie. Din fericire – sau din păcate – 
există şi câteva excepţii de specialişti care au învăţat sau 
continuă să înveţe, și care mai pot fi găsiţi pe poziții tehnice în 
structurile guvernului. Aceştia încearcă cu disperare să mai 
dreagă busuiocul şefilor lor politici, făcând o întreagă 
echilibristică tehnică, potrivită şi eventual acceptată de gradul 
de ignoranţă al „primatelor” care-i conduc. Cu puţin timp în 
urmă, un domn mi-a povestit despre şocul enorm pe care l-a 
avut în Suedia, când a descoperit un magazin, într-un loc retras, 
care nu avea vânzător. Fiecare produs avea două preţuri, unul 
mai mic, astfel încât orice om să-şi poată permite să-l cumpere. 
Oamenii cumpărau, lăsau banii, luau restul singuri apoi îşi 
vedeau de drum. Se vede treaba că nu erau fanii unor primate 
politice care le cultivau trăsăturile rele prin exemplul propriu, 
prezentat în direct şi în reluări la televizor. Aceşti oameni aveau 
o totală detaşare de politică, circ, minciuni electorale, bârfe, 
cancanuri şi alte gunoaie, care pe noi, în România, ne hrănesc 
«spiritual», până la intoxicare. Apropo, Suedia este monarhie. 
Detaliul este important pentru că în ţările care au această formă 
de guvernământ, continuitatea programelor este aproape la fel 
de naturală ca legea gravitaţiei. Din acest motiv lipseşte lupta 
pentru putere în termenii cu care suntem obişnuiţi în România. 
Cât de eficientă este politica bunului plac, a abuzului şi prostiei, 
se vede cu ochiul liber: demoralizarea populaţiei, demotivarea 
oamenilor, sărăcirea şi creşterea gradului de disperare, irosirea 
averii naţionale, degradarea mediului natural şi, mai nou, 
punerea în pericol a fiinţei naţionale. Retrăim halucinant 
coşmarul acelei ficţiuni cinematografice numite «Planeta 
maimuţelor», în care oamenii erau stăpâniţi de primate. 
Coşmarul acestei dominaţii politice se desfăşoară însă în plan 
real şi este structurat după criterii autohtone: gorile care se 
impun prin forţă, cimpanzei care fac scandal, urangutani 
aplaudaci şi duplicitari şi giboni care sar din cracă în cracă. 
Aceste primate care ne conduc nu sunt cu nimic mai folositoare 
decât maimuţele propriu-zise, pentru că acestea din urmă nu 
sunt antrenate să fure sau să distrugă. În concluzie, ar fi mai 
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simplu şi mai ieftin să ne alegem conducătorii direct de la 
Grădina Zoologică. 11 Deși reprezintă doar 0,01% din viața de 
pe Pământ, cu toate acestea, omenirea a cauzat deja dispariția a 
83% dintre mamiferele sălbatice? O evaluare extinsă a 
Institutului Științific Weizmann din Israel, publicată în 
Proceedings of the Natural Academy of Sciences (”Procedurile 
Academiei Naturale a Științelor”) arată că omenirea a cauzat 
dispariția a 83% dintre toate mamiferele și a jumătate dintre 
plante, de la începuturile civilizației. Cele 7,6 miliarde de 
locuitori ale planetei reprezintă doar 0,01% din viața de pe 
Terra, arată studiul care estimează „greutatea” fiecărei categorii 
de creaturi vii. Bacteriile sunt o formă majoră de viață 
reprezentând cam 13% din tot, dar plantele sunt de departe cea 
mai extinsă categorie – 82% din viața de pe Pământ. Celelalte 
creaturi, de la ciuperci la pești și animale reprezintă doar 5% din 
biomasă. O altă surpriză a studiului este că viața din oceane 
înseamnă doar 1% din toată biomasa. Cea mai mare parte din 
viața de pe Pământ trăiește pe uscat, iar o mare parte din ea e 
constituită din bacteriile îngropate adânc în sol. De asemenea, 
studiul arată că păsările de fermă de azi reprezintă 70% din 
toate păsările din lume, doar 30% dintre acestea fiind sălbatice. 
La mamifere e și mai șocant – 60% dintre mamiferele din lume 
sunt animale domestice, mai ales vite și porci, 36% sunt 
oameni, iar 4% sunt animale sălbatice. Distrugerea habitatelor 
în favoarea agriculturii, tăierile de copaci și construcțiile au 
condus la ceea ce cercetătorii numesc a șasea extincție de masă 
de pe Pământ din istoria sa de patru miliarde de ani. Aproape 
jumătate dintre animalele de pe Pământ au dispărut doar în 
ultimii 50 de ani. ȘTIAȚI CĂ... Există o suis generis legătura 
dementă de sânge a unor actori cu Satana? Încă de acum mult 
timp, opinia publică a asociat succesul unor actori cu un pact 
făcut de aceștia cu Satana. De curând, s-a demonstrat că această 
legătură nefastă este întru totul reală. Actorul Christian Bale, 
care a câștigat anul acesta premiul pentru cel mai bun actor, i-a 
mulțumit lui Satana pentru tot ceea ce a reușit până acum, 
aspect cel puțin bizar în opinia celor care au luat parte la 
ceremonie. El a fost premiat pentru cel mai bun actor într-un 
film de comedie, la Globul de Aur 2019, pentru rolul din filmul 
biografic „Vice”, în care l-a interpretat pe politicianul Dick 
Cheney, fost vicepreședinte al SUA, într-o satiră politică. 
„Mulțumesc, Satana, pentru că mi-ai dat inspirație să joc acest 
rol”, a spus actorul când a fost invitat pe scenă. La scurt timp 
după această declarație, reprezentanții Bisericii lui Satan au dat 
o replică pe rețeaua de socializare Twitter: „Pentru noi, Satana 
este un simbol al mândriei, libertății și individualismului, care 
ne servește ca și o proiecție metaforică a întregului nostru 
potențial. Și faptul că talentul domnului Bale l-a ajutat să 
câștige premiul, nu face decât să confirme aceasta. Trăiască 
Christian (joc de cuvinte, christian înseamnă în engleză și 
creștin) Trăiască Satana!” Actorul a mai fost felicitat de către 
Biserica lui Satan (organizație foarte populară în SUA) pentru 
„legendara” sa interpretare a rolului lui Batman în filmul Dark 
Night realizat în anul 2008. 
Giganta companie Google pretinde că navigarea în modul 
incognito oferă utilizatorilor posibilitatea de a păstra caracterul 
privat al istoricului de căutare în Chrome, fără ca Google să 
colecteze istoricul navigării, cookie-urile, datele site-urilor sau 
alte date online. În mod normal, când navighezi în modul privat, 
alte persoane care folosesc dispozitivul nu îți vor vedea 
activitatea. Modul incognito se știe în mod oficial că împiedică 

browserul Chrome să salveze activitatea de navigare a 
internautului. Însă, un studiu realizat de profesorul Douglas 
Schmidt, cercetător la Universitatea Vanderbilt din Tennessee, 
SUA, a demonstrat cât de multe informații obține Google 
despre utilizatorii săi, fără știrea și acordul lor. Experții au 
analizat în special modul în care sunt preluate datele de pe 
dispozitivele ce funcționează cu sistemul de operare Android, 
prin programul de navigare Chrome, prin platforma YouTube și 
Google Photos, după cum consemnează cotidianul american 
The Independent. Cele mai multe persoane care folosesc modul 
incognito cred că istoricul lor de navigare este ascuns și nu 
poate fi depistat de Google. Cu toate acestea, studiul amintit 
mai sus a demonstrat că datele sunt colectate și în acest caz. 
Metoda folosită este destul de simplă. Dacă utilizatorul care 
navighează incognito se loghează într-un cont Google, cookie-
urile din browser îl vor putea identifica. Nici utilizatorii de 
dispozitive iOS (sistemele de operare pentru iPhone) nu pot 
scăpa de această colectare a informațiilor. Chiar dacă unele 
pagini web nu au legătură directă cu Google, ele pot comunica 
cu serverele Google. Google poate afla foarte multe informații 
despre utilizatorii săi, într-o singură zi, prin intermediul 
telefonului. Printre datele colectate se numără subiectele de 
interes, drumul parcurs, locul în care se află, ce produse au 
cumpărat online, ce muzică au ascultat, etc. Cele mai multe date 
sunt preluate pasiv, adică fără acordul și știrea utilizatorului, 
prin aplicații care rulează pe fundal. Un raport recent publicat 
de Associated Press a arătat că Google află locația utilizatorilor 
chiar și atunci când aceștia blochează funcția Location History. 
Locația este furnizată prin aplicația meteo și prin Google Maps, 
de fiecare dată când acestea sunt deschise. Meredith Whittaker, 
cercetător al companiei Google în domeniul Inteligenței 
Artificiale (AI - Artificial Intelligence), a vorbit în cadrul unei 
conferinţe despre un viitor distopic (bazat pe o formă de 
guvernământ totalitară), în care nici măcar gândurile noastre nu 
vor mai fi ceva secret. Asta pentru că, dacă nu luăm măsuri 
urgente, giganţii IT vor avea chiar posibilitatea să citească ceea 
ce ne trece prin minte și apoi să stocheze aceste informații, iar 
autorităţile guvernamentale vor putea avea acces la ele. Soluția 
ar fi ca această putere uriașă să nu ajungă TENDINȚA 
CONTINUĂ, OBSESIVĂ ȘI BIZARĂ DE CONTROL A 
CELOR CARE GUVERNEAZĂ DIN UMBRĂ STATELE 
LUMII Google spionează la greu, chiar și în modul incognito 
Giganţii tehnologiei din Silicon Valley ne vor citi şi apoi ne vor 
stoca în curând inclusiv gândurile, susține un cercetător de la 
Google 13 pe mâinile celor de la conducere. Whittaker este 
cofondatorul Institutului de Inteligență Artificială (Al Now 
Institute) din cadrul Universității New York şi lucrează ca 
cercetător la Google. În cadrul conferinței dedicate domeniului 
AI de anul trecut, care a avut loc în San Francisco, ea a avertizat 
că ar fi bine să gestionăm cum trebuie Industrializarea 4.0 (a 
patra revoluție industrială, ce are ca scop dezvoltarea 
inteligenței artificiale și a tehnologiei virtuale). Inteligența 
Artificială este cel mai important domeniu în acest moment. 
Foarte mulți giganți din IT - inclusiv Google, Facebook, IBM, 
Amazon, Microsoft, Apple și Intel - au alocat bugete 
impresionante pentru cercetarea și dezvoltarea AI. Investiția 
începe să dea roade, având în vedere spectrul larg de aplicații 
care transformă multe industrii, printre care transportul, 
sănătatea și aplicarea legii. Din câte se pare, acesta este doar 
începutul. Pentru a ilustra până unde se poate îndrepta 
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tehnologia și întrebările la care este necesar să găsim răspunsul 
corect, Whittaker a amintit de planurile lui Mark Zuckerberg 
(cofondatorul rețelei de socializare Facebook) si Elon Musk 
(fondatorul SpaceX și cofondator al societății Tesla Motors) 
legate de controlul dispozitivelor doar cu ajutorul minții. Una 
dintre propuneri este implantarea unor electrozi minusculi în 
creier. Prin intermediul acestora, oamenii se vor putea juca pe o 
consolă sau vor putea utiliza telefonul doar prin puterea minții. 
Dar Whittaker atrage atenția că, în cazul punerii în practică a 
acestor planuri, companiile care au dezvoltat respectivele 
tehnologii vor putea colecta foarte ușor date, pe care le vor 
putea ulterior interpreta și folosi în scopuri care nu servesc 
nicidecum bunăstării și fericirii ființelor umane. Poate că ar fi 
bine deja să ne întrebăm cât va mai dura până când giganții IT 
vor ajunge să ne citească gândurile și să stocheze acest gen de 
informații. „Tot ceea ce ne va trece prin minte le va aparține 
lor", a spus Whittaker. „Acest scenariu este terifiant", adaugă 
ea. Mergând mai departe cu acest raționament, oare cât va mai 
dura până când autoritățile vor dori să afle tot felul de informații 
despre noi, iar giganții IT se vor supune docili acestor cereri și 
vor înmâna datele culese direct din mintea noastră? Una dintre 
problemele fundamentele este că această Inteligență Artificială, 
care este o tehnologie foarte puternică, se află în acest moment 
se află în mâna unor ființe care nu merită cu adevărat denumirea 
de „umane”, având în vedere calitatea morală complet 
denaturată și decăzută a celor care ne guvernează și a celor care 
îi conduc în mod real pe cei care compun guvernele statelor 
lumii (așa-zișii „iluminați”). 14 Facebook a declarat de multe 
ori că NU se folosește de microfonul telefonului pentru a spiona 
tot ceea ce fac utilizatorii și pentru a oferi apoi informațiile 
celor care plătesc mai bine. Mark Zuckerberg a negat în 
Congresul SUA aceste acuzații, adăugând că este vorba doar de 
o teorie a conspirației. Cu toate acestea, subiectul se pare că nu 
este închis, un analist de tehnologie din California prezentând 
un nou exemplu care i-a stimulat și pe alții să-și expună 
experiențele similare. Brian Solis, un analist tech din California, 
discuta cu un prieten în timp ce mergeau cu mașina prin Texas 
și amicul îi povestea lui Solis că vrea să cumpere o fermă, însă 
are probleme cu finanțarea fiindcă era considerată un 
„barndominium” (combinație între hambar și condominium). 
Ceea ce l-a uluit pe Solis este că, deși nu mai auzise acest 
cuvânt vreodată și nu l-a căutat vreodată pe Google, când a 
coborât din mașină, pe Facebook i-au apărut reclame la 
barndominii de vânzare în Texas. Subiectul a fost relatat de 
cotidianul american USA Today. Solis a rămas uluit, a scris 
despre aceasta pe Facebook și s-a întrebat: „Cum este posibil 
așa ceva?”. Prietenii lui au venit și cu alte exemple și au 
povestit cum Facebook le-a arătat reclame la o anumită marcă 
de mașină, numai după o scurtă discuție cu voce tare despre 
acea mașină sau cum a postat reclame la produse similare cu 
cele despre care aveau discuții private, față în față. Folosește 
Facebook microfonul telefonului pentru a asculta pe ascuns tot 
ce vorbești? Da!! Strategiile viclene și ilegale ce sunt folosite de 
Google și Facebook pentru a colecta pe ascuns date de la 
utilizatori Giganţii tehnologiei Google şi Facebook par 
imposibil de ţinut în frâu chiar şi cu reglementări mai dure în 
privinţa datelor. Imediat după intrarea în vigoare a 
regulamentului GDPR (General Data Protection Regulation – 
„Regulamentul general pentru protecția datelor”), companiile şi-
au schimbat modelele de interfaţă şi au îngreunat cât mai mult 

procedura prin care utilizatorii pot opta pentru protejarea datelor 
personale. La suprafaţă, ei par că respectă legile europene, dar, 
în realitate, nu şi-au modificat prea mult obiceiurile. Deţin încă 
datele multor utilizatori. Cu acceptul lor, ar putea spune Google 
şi Facebook. Dar metodele folosite sunt gândite să ducă numai 
spre acest accept. Un raport întocmit de Consiliul 
Consumatorilor din Norvegia şi prezentat de revista americană 
Bloomberg Businessweek arată că Google şi Facebook fac tot 
posibilul ca utilizatorii să fie descurajaţi să-şi modifice setările 
de confidenţialitate, astfel încât datele lor personale să fie 
protejate. Aceste companii, împreună cu multe altele, creează 
doar iluzia respectării Regulamentului GDPR. În realitate, 
utilizatorii sunt puşi de multe ori în situaţia în care trebuie fie să 
se aboneze la un serviciu pe care nu îl doresc, fie să-şi dea 
acceptul pentru accesul companiei la anumite date. O a treia 
opţiune, cea benefică pentru utilizator, este de regulă ascunsă în 
interfaţă. De pildă, în cazul Google, pentru a-şi da acceptul 
pentru folosirea datelor, utilizatorul are la dispoziţie un buton 
mare pe care scrie DA şi altele mult mai mici şi care conduc 
către alte setări. Pentru acces la date 15 Inteligența artificială ne 
poate citi în mare măsură personalitatea doar prin urmărirea 
mișcărilor ochilor este nevoie de un singur „click”, în timp ce 
pentru un refuz sunt necesare nu mai puţin de 13 operaţiuni. 
Toate acestea sunt trucuri care induc în eroare utilizatorul, iar 
companiile mizează deseori pe faptul că cei care accesează 
paginile web nu au răbdare să parcurgă toate setările din 
interfaţă. Procedura este greoaie şi necesită timp. Un alt 
exemplu oferit de autorii raportului: dacă un utilizator doreşte 
ştergerea istoricului privind locaţia, trebuie să treacă prin 40 de 
pagini. La intrarea în vigoare a Regulamentului European 
privind Protecţia Datelor, utilizatorul este invitat săşi modifice 
singur setările în cazul în care doreşte să nu-şi divulge datele. 
Google şi Facebook nu-şi aleg întâmplător nici culorile folosite 
în astfel de notificări cu privire la date. În cazul Facebook, 
textul „acceptă şi continuă" este scris cu un font prietenos, pe un 
fundal albastru, pe când opţiunea de control asupra setărilor este 
gri şi neatrăgătoare din punct de vedere vizual. Există și 
exemple pozitive în acest sens, cum ar fi interfețele create de 
Microsoft, care oferă utilizatorilor notificări mai clare şi mai 
precise, opţiunile de tipul „acceptă" sau „refuză" fiind împărţite 
în mod egal. Adeseori se spune că ochii sunt fereastra către 
suflet și că aceștia dezvăluie într-un mod misterios ceea ce 
gândim și simțim. Noile cercetări arată faptul că ochii ființelor 
umane pot, de asemenea, să indice personalitatea pe care o are 
fiecare, prin modul în care se mișcă. Programul de scanare a 
mișcărilor oculare dezvoltat de Universitatea Australiană de 
Sud (UniSA) în parteneriat cu Universitatea din Stuttgart, 
Universitatea Flinders și Institutul Max Planck pentru 
Informatică din Germania utilizează mai mulți algoritmi 
matematici care, potrivit creatorilor săi, pot identifica 
personalitatea unei persoane. Aceste studii arată că mișcările 
ochilor dezvăluie dacă oamenii sunt sociabili, conștiincioși sau 
curioși. Cercetătorii au urmărit mișcările ochilor a 42 de 
participanți, în timp ce aceștia au întreprins activități zilnice în 
jurul unui campus universitar și care ulterior și-au evaluat 
trăsăturile de personalitate folosind chestionare bine stabilite. 
Medicul de la UniSA, Tobias Loetscher, susține că studiul oferă 
noi explicații cu privire la conexiunile ce există între mișcările 
ochilor și trăsăturile de personalitate și că acesta oferă 
perspective importante pentru domeniile emergente. „Există cu 
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siguranță potențialul de a îmbunătăți interacțiunile om
chiar dacă roboţii din prezent sunt computere, nu sunt conştienţi 
social și, deci, nu se pot adapta trăsăturilor nonverbale. 
Cercetarea ne oferă oportunitatea să îmbunătăţim 16 Material 
prezentat de Școala Ezoterică de Yoga Integrală 
Mișcarea de Integrare Spirituală în Absolut - tel. 021/42.42.369 
PENTRU A AFLA MULT MAI MULT, ACCESA
O DATĂ PE SĂPTĂMÂNĂ www.yogaesot
computerele şi roboţii pentru ca ei să devină mai naturali şi să 
interpreteze mai bine semnalele sociale umane.”, a declarat Dr. 
Loetscher. În SUA, compania de stat care se ocupă cu 
autoritatea traficului și a drumurilor din Statul Victoria 
(VicRoads) a anunțat oficial în toamna anului 2018 că testează 
un program ce va permite camerelor din trafic să determine 
gradul de oboseală al conducătorilor auto prin scanarea ochilor 
și măsurarea pupilelor. Compania Google a dat publicității 
faptul că deține un program ce permite să prevadă riscul de atac 
de cord și boli de inimă prin fotografierea și scanarea retinei. 
Desigur că dezvoltarea tehnologiei, în sine, nu este un aspect 
malefic, dar faptul că cei care sunt în zilele noastre la puterea 
politică a lumii urmăresc înrobirea și controlul populației, nu 
face decât să ne producă îngrijorare cu privire la ceea ce pot 
astfel de personaje să facă cu noile sisteme tehnologice, ei 
nedorind să le folosească decât în rău. Un fost cercetător din 
cadrul NASA susţine cu tărie că extratereştrii chiar există, dar 
că guvernele urmăresc totuși să ascundă publicului apariţiile lor. 
Deşi se spune că nu există dovezi concrete ale existenţei 
extratereştrilor, un profesor de fizică, fost cercetător în cadrul 
NASA, consideră că adevărul este vizibil, iar cercetătorii ar 
trebui să înceapă să-l studieze în mod oficial. În iulie 2018, 
Kevin Knuth a publicat un articol pentru comunitatea ştiinţifică 
prin care le cere specialiştilor să analizeze dovezile apariţiilor 
OZNurilor pe Pământ. În prezent profesor de fizică în cadrul 
Universităţii din New York, Dr. Knuth descrie experienţa lui 
personală cu privire la existenţa vieţii extraterestre. În anul 1988 
Kevin Knuth devenea absolvent al facultății. Pe atunci, 
profesorul său de fizică a afirmat că OZN-urile dezactivează 
rachetele nucleare ale Forţelor Aeriene din SUA, iar în acel 
moment Knuth nu l-a crezut. Câţiva ani mai târziu el a urmărit 
înregistrarea unei conferinţe de presă în care oficialii Forţelor 
Aeriene din SUA descriau astfel de fenomene. În prezent, 
Knuth consideră că ar putea exista zeci, chiar sute de civilizaţii 
extraterestre în galaxie. Având în vedere vechimea galaxiei, nu 
există dovezi ale apariţiilor OZN-urilor. El este însă convins că 
mulţi politicieni ascund adevărul, deși dovezile existente până 
în prezent ar putea constitui baza unui studiu ştiinţific. „Cred că 
scepticismul privind OZN-urile a devenit ca un fel de religie”, a 
declarat Knuth. Profesorul afirmă că au fost cazuri documentate 
ale apariţiilor OZN-urilor, inclusiv prin intermediul 
telescoapelor. El susţine că dovezi ale apariţiilor OZN avem 
încă din anul 1700. În anul 2017 guvernul din Chile a publicat 
chiar imagini cu un OZN, acestea adăugându
documente secrete cu OZN-uri ce au fost publicate şi 
ţări, cum ar fi: Canada, Franţa, Ecuador şi Marea Britanie.
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Roboții sintetici sunt deja active

 printre noi?
 
 

Ing. Marvin ATUDOREI 
 
            Mulți oameni sunt atât de creduli încât iau de bună 
teoria oficială că deși prima aselenizare a avut loc în 1969, 
iată că au trecut 50 de ani și nici NASA nici alte agenții nu 
ar mai fi trimis astronauți pe Lună, chiar dacă tehnologia a 
progresat absolut enorm între timp. 

lții, care au aflat că în 1907 genialul inventator Nikola 
Tesla făcea demonstrații de producere a energiei libere 
(de exemplu prin turnul Wardenclyffe

capul să se întrebe de ce au trecut mai bine de 100 de ani 
omenirea aleargă în continuare după petrol 
efectele negative ale poluării. Și, ca să mai dăm un exemplu, 
mulți alții își imaginează că deși clonarea a fost demult 
recunoscută științific ca fiind perfect posibilă, ea nu este 
utilizată din motive etice... 
 
Aceste trei exemple și multe, foarte multe altele, indică 
cei care au curajul să gândească în afara limitelor trasate de 
dogma oficială – că în spatele aparen
uluitoare, la care masele nu au acces. Pentru a distrage aten
de la astfel de chestiuni bulversante, suntem între
cu foarte multe știri-bombă, care ne 
despre ce a mai zis cutare politician de carton sau ce lucru zice
se senzațional a mai făcut un faimos VIP din show
 
Să îndrăznim să privim totuși puțin mai mult în spatele cortinei, 
de data aceasta în problema roboților sintetici.
 
Câteva informații publice 
 
În urmă cu doi ani, în cadrul unei conferin
ambasadorul Siriei a afirmat 
(https://www.youtube.com/watch?v=WiQS
multe ori că în luptele care se desfășoară pe teritoriul țării sale 
activează în efectivele opoziției anumite grupări de „soldați 
modificați genetic”. Tot cam pe vremea aceea, Vladimir Putin 
făcea tot într-un discurs 
(https://www.youtube.com/watch?v=9v3TNGmbArs
referire la anumiți „super-soldați modificați genetic”, care ar 
reprezenta pentru umanitate o amenințare chiar mai mare decât 
armele nucleare. 
 
Despre ce ar putea fi vorba? Oare astfel de solda
credeam că țin încă de domeniul science
realitate? Se pare că da. Ca să începem să ne facem o idee, iată 
mai întâi un video cu un model de soldat
2011 de laboratoarele Boston Dynamics
departamentului militar american DARPA (Defense Advanced 
Research Projects Agency - Agenția pentru Proiectele de 
Cercetare Avansată în domeniul Apărării).
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=tFrjrgB
V8K0 
 
Conform informațiilor postate în 2011 pe site-ului Army 
Technology (https://www.army-
technology.com/projects/petman/) al armatei americane, acest 
model a fost lansat în octombrie 2009. Imaginile video au fost 
făcute publice în octombrie 2011, iar robotul urma să intre în 
faza de producție de serie în anul 2012. Modelul era destinat să 
fie folosit de trupele de infanterie în condiții de mediu dificile, 
dar și de Forțele Aeriene și de Marină. Este dificil de găsit 
informații despre modelele mai recente, dar cu siguranță că 
acestea au devenit mult mai performante. Și să avem în vedere 
că acestea sunt doar datele publice. Pentru că, evident, ceea ce 
se face public este demult depășit de modelele de ultimă 
generație, mai ales când ne raportăm la tehnologiile secrete ale 
armatei. 
 
Dar credeți că astfel de roboți sunt doar niște simple mașinării 
umblătoare? Oh, nu. Ele pot avea un creier complex, pot vedea, 
pot acționa și chiar pot purta o conversație. Să ne amintim de 
robotul Sophia, larg prezentat mediatic în urmă cu doi-trei ani, 
care a dialogat (https://news.un.org/en/story/2017/10/568292-
un-robot-sophia-joins-meeting-artificial-intelligence-and-
sustainable) cu membrii unei comisii la ONU și a ținut cu acea 
ocazie și un mic discurs. La scurt timp, în anul 2017, a fost 
declarată (https://www.youtube.com/watch?v=E8Ox6H64yu8) 
cetățean al Arabiei Saudite. Să avem de asemenea în vedere că 
în ianuarie 2019 elitele din numeroase țări, care s-au întâlnit la 
Davos (https://www.cnbc.com/2019/01/16/fourth-industrial-
revolution-explained-davos-2019.html) pentru a planifica noile 
politici publice ale lumii, au anunțat că a patra revoluție 
industrială a lumii va implica utilizarea Inteligenței Artificiale, 
a computerelor cuantice și a imprimantelor 3D. În acest sens am 
aflat că în prezent oamenii de știință construiesc calculatoare 
cuantice (https://futurism.com/scientists-building-quantum-
computer-acts-like-brain) care „se comportă ca un creier”. Sau 
că imprimantele 3D pot produce organe complexe de tip uman, 
perfect funcționale, cum ar fi o inimă 
(http://www.israelscienceinfo.com/en/hightech/percee-
mondiale-luniversite-de-tel-aviv-imprime-un-coeur-vivant-sur-
une-imprimante-3d-a-partir-de-cellules-humaines/). 
 
Iată deci că în tot acest context nu ar avea de ce să pară 
imposibil un model de robot umanoid care să imite extraordinar 
de mult aparența unui om și care să aibă multiple capacități 
uimitoare. 
Și totuși, lucrurile sunt mult mai stranii decât atât și fac parte 
dintr-un tablou mult mai vast și mai complicat de evenimente și 
interese. 
 
Urzeala tronurilor în versiunea modernă 
 
Este acum un fapt larg cunoscut și recunoscut că în vârful 
piramidei puterii globale se află o elită foarte restrânsă de 
oameni care dețin o uriașă bogăție și controlează cele mai 
importante pârghii economice, sociale și politice ale lumii. 
Datele oficiale ale OXFAM 
(https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2017-01-
16/just-8-men-own-same-wealth-half-world) arătau în 2017 că 

cei mai bogați opt miliardari ai lumii aveau o avere cât jumătate 
din populația globului. În aceste condiții putem fi siguri că toate 
descoperirile care ne uimesc acum pe noi au fost mai întâi 
analizate de elita celor mai influenți oameni ai lumii. Aceștia au 
urmărit cu siguranță să evalueze ce potențial există în 
respectivele descoperiri și cum ar putea fi toate acestea orientate 
cu încuviițarea lor. Este de asemenea de așteptat că aceste elite 
decid ce va apare public și ce va rămâne secret pentru a fi 
utilizat doar în interese private. Iar diferența poate fi uriașă, 
inclusiv în termeni de respectare a normelor legale. Cu alte 
cuvinte, ce este interzis pentru marea masă, s-ar putea că pentru 
cei care dictează legile să nu fie chiar așa. 
 
Privind lucrurile din acest punct de vedere să ne gândim că nu 
ar fi deloc exclus ca replicile umane să poată fi foarte utile celor 
care trag frâiele omenirii. Mai mult decât să facem această 
presupunere, vom constata în cele ce urmează că astfel de 
cercetări au trezit un interes deosebit de mare în rândul elitelor. 
Dar pentru interesele lor cercetarea s-a extins și pe domeniile 
interzise celor de rând, astfel încât a fost susținută încă o 
direcție de cercetare, care a avansat extraordinar de mult. Este 
vorba despre clonare, un procedeu scos în afara legii în 
majoritatea statelor, din motive etice. În cadrul legal clonarea 
este restrânsă, de exemplu, la practici legate de multiplicarea 
celulelor stem.  
 
Și totuși, din datele publice, la ce rezultate avem cunoștință că 
au ajuns rezultatele legate de clonarea umană? Un indiciu 
concludent este acela că încă din anii 60 laureați Nobel precum 
Joshua Lederberg sau James Watson anunțau că cercetările pe 
această linie erau deja foarte avansate. Watson, de exemplu, 
publica în 1971 un eseu intitulat „Moving Toward the Clonal 
Man” în care arăta că procedeul începuse să devină accesibil și 
tocmai de aceea atrăgea atenția asupra riscurilor etice. Apoi, în 
1997 a apărut anunțul că cercetătorii au reușit pe deplin să 
cloneze o oaie. Oaia clonă fusese numită Dolly și era prezentată 
cu elogii, de exemplu, în știrile difuzate de New York Times 
(https://www.nytimes.com/1997/02/23/us/scientist-reports-first-
cloning-ever-of-adult-mammal.html). Deși experimentele pe 
subiecți umani au rămas de domeniul speculațiilor – fiind 
interzise - este interesant că în februarie 2001 prestigioasa 
revistă Time Magazine posta cu subînțeles chiar pe copertă 
afirmația „Clonarea umană este mai aproape decât crezi”. 
(POZĂ de postat 
http://content.time.com/time/covers/asia/0,16641,20010226,00.
html) 
Înainte de a merge mai departe spre rezultatele la care se pare că 
au ajuns aplicațiile ferite de ochii lumii legate de robotică și 
clonare, să vedem mai întâi cam ce organizații sunt implicate și 
care ar fi interesele lor. 
Deloc surprinzător, constatăm un interes major al 
departamentelor de stat din SUA, de la cel al Apărării până la 
cel al Sănătății. Observăm de exemplu că încă din 2012 
Pentagonul anunța că lucrează la un proiect numit „Avatar” 
(denumire inspirată  din filmul cu același nume) ce urmărea 
producerea unor androizi 
(http://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2012/4/1/201
2april-darpa-seeks-funding-for-soldier-surrogates) care să lupte 
în locul oamenilor. Observăm de asemenea că administrația 
Obama a investit masiv în proiecte de cercetare a genomului 
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uman și apoi în proiecte de cercetare a creierului. Casa Albă 
(https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/micros
ites/ostp/brain_initiative_fy16_fact_sheet_ostp.pdf) anunța în 
2014 că cercetările pe această linie au implicat cinci agenții 
federale majore și anume Departamentul de Cercetare Avansată 
în domeniul Informațiilor (IARPA), Agenția pentru Programe 
de Apărare Avansate de Cercetare (DARPA, care face parte din 
Pentagon), Fundația Națională de Științe (NSF) și Institutul 
Național de Sănătate (NIH). Casa Albă făcea publică informația 
că programului de cercetare a creierului i-a fost alocată suma de 
trei miliarde de dolari pentru următorii zece ani. De curând, în 
februarie 2019, Pentagonul 
(https://dod.defense.gov/News/Article/Article/1755942/dod-
unveils-its-artificial-intelligence-strategy/) dezvăluia fără 
rezerve că pune un accent maximal („paramonut”) pe strategiile 
de implementare a Inteligenței Artificiale. 
 
Un alt aspect semnificativ este că, din câte se pare, programele 
DARPA de construire a roboților umanoizi ar fi conduse de 
Fundația Rockefeller 
(https://eladiofernandez.wordpress.com/2018/05/21/fundacion-
rockefeller-absorbe-todo-el-presupuesto-de-sanidad-de-los-
eeuu-para-el-cerebro-del-soldado-robot-que-esta-parado-por-el-
uso-de-hipocretinas-sinteticas-energeticas-que-crean-gusanos-
nematod/), în special în legătură cu cartografieirea creierului 
uman. Influența companiilor conduse de familia Rockefeller 
este uriașă și pe acest domeniu, fapt care apare foarte logic dacă 
ne gândim că industria farmaceutică la nivel internațional, ca de 
altfel întregul sistem medical actual, au fost instituite în ultima 
sută de ani de fundațiile acestei puternice familii. Să mai 
menționăm în treacăt că familia Rockefeller controlează și 
agenția de control al alimentelor și medicamentelor (FDA) din 
SUA, deține cele mai puternice companii petroliere ale lumii, a 
fost co-fondatoare a Federal Reserve Bank, a Comisiei 
Trilaterale și a grupului Bilderberg. Conform unor dezvăluiri 
făcute de fostul producător de film Aaron Russo, elita din care 
fac parte Rockefellerii dorește un Guvern Mondial controlat de 
bancheri și plănuiește ca întreaga populație a globului să 
primească implanturi cu microcipuri. O perspectivă sintetică 
asupra influenței la scară globală a familiei Rockefeller este 
oferită de filmul documentar „Dark Secrets of the Rockefeller 
Family” (https://www.youtube.com/watch?v=dOqDM6ypiPk). 
O altă grupare foarte influentă din lumea „Elitelor” ce este 
foarte interesată de cercetările legate de clonare și de 
producerea unor replici umane este, conform unor dezvăluiri 
atent documentate de Fritz Springmeier și Cisco Wheeler, 
familia Rothschild. În lucrarea lor „Deeper Insights into The 
Illuminati Formula” 
(https://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_genetica07.
htm) cei doi cercetători arată că numeroși oameni de știință care 
lucrează sub auspiciile familiei Rothschild au dezvoltat în secret 
o modalitate de evoluție avansată a procesului de clonare a 
ADN-ului. Ei mai afirmă că deja de la sfârșitul anilor 1970 
respectivii savanți au început să lucreze la producerea așa-
numiților „oameni sintetici”.  
Pentru a avea o percepție mai clară asupra influenței familiei 
Rothschild, reamintim că ei sunt descendenții celor care practic 
au pus bazele sistemului bancar mondial. Ei controlează 
aproape toate băncile centrale ale țărilor lumii, mare parte din 
fluxul banilor și bogățiilor la nivelul tranzacțiilor internaționale, 

dețin împreună cu Rockefeller-ii (și alte câteva dinastii) banca 
Federal Reserve din Statele Unite. Tot ei au fost în spatele 
declanșării aproape a tuturor războaielor importante din ultimii 
200 de ani din care au obținut sistematic profit prin finanțarea 
ambelor tabere. O prezentare detaliată pe despre puterea 
familiei Rothschild poate fi vizionată în filmul documentar 
„Imperiul Rothschild - adevărații stăpâni ai planetei 
Pământ” (https://www.youtube.com/watch?v=rtiOEpOnqtI).  
Merită să mai reținem că una dintre direcțiile dictate de clanul 
Rothschild este Planul Kalergi, iar la aplicarea acestuia lucrează 
eminența cenușie George Soros. Așa cum știm, Soros 
impulsionează pe toate căile trimiterea fluxurilor masive de 
migranți în țările populate preponderent de rasa albă. Alături de 
un alt mare miliardar, Pierre Omidyar, Soros a înființat la 
ordinele lui Rothschild o „organizație filantropică”, Full Fact 
(https://www.pressgazette.co.uk/pierre-omidyar-and-george-
soros-foundations-give-500000-to-uk-fact-checking-
organisation/) care monitorizează principalele canale mediatice 
occidentale și Facebook pentru a elimina „știrile false” (fake 
news) legate de migrație și anti-semitism. În realitate Full Fact 
are o structură de tip militar și are scopul de a elimina din 
spațiul public adevărurile explozive pe care elitele nu doresc ca 
marea masă a populației să le cunoască. În schimb, Full Fact 
urmărește să prolifereze ignoranța și infantilismul, așa cum 
poate fi cu ușurință constatat. În mod asemănător, și organizația 
principală fondată de Soros, Open Society, are tot o structură de 
tip militar, ceea ce s-a văzut foarte clar prin efectele infiltrării 
ONG-urilor sale în diferite țări, pentru a aduce „democrația”. 
De asemenea, conform Bloomberg 
(https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-
27/rothschild-s-koch-connection-pays-off-in-pursuit-of-time-
inc), Banca Rothschild & Co. are o puternică influență în 
S.U.A. printr-o colaborare cu miliardarii Charles și David Koch. 
Potrivit unor informații (https://anonhq.com/know-george-
soros-koch-brothers-now-meet-hedge-fund-tycoons-behind-
trump/) oferite de Steve Bannon, fundația familiei super-bogate 
Mercer (finanțatori ai Cambridge Analytica) și frații Koch „au 
pus bazele revoluției Trump”. Acești miliardari au avut o uriașă 
influență în a remodela peisajul politic american, dar refuză să 
dea declarații în mass-media. Pentru a oferi un exemplu, 
menționăm că potrivit platformei oficiale Checks and Balances 
Project, C&BP (https://checksandbalancesproject.org/koch-
strength-increases/) influența fraților Koch s-a extins în spatele 
scenei asupra a 16 departamente federale ale SUA prin 
legăturile cu directorul CIA, Secretarul de Stat pentru Sănătate, 
directorul Biroului pentru Reglementarea Afacerilor și altele.  
 
Planul  ocult de implementare a sinteticilor 
 
Numeroase informații credibile și convergente la care ne vom 
referi în continuare conduc la ipoteza că Elitele care controlează 
lumea pregătesc o uriașă operațiune de a infiltra umanitatea cu 
astfel de entități robotice sintetice care să execute ordinele după 
cum au fost programate. Este vorba nu doar despre soldați, ci 
despre replici fidele care să înlocuiască efectiv o serie întreagă 
de persoane publice. Mai exact, pe cei care pot avea o mare 
influență la mase, cum ar fi politicieni, funcționari-cheie, 
diverși specialiști sau personalități din show-biz. Chiar dacă 
pare șocant, să recunoaștem că pentru „Elite” ideea în sine ar 
putea fi destul de plauzibilă. Dar oare o astfel de ipoteză 
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nebunească are vreo șansă să fie adevărată? Din câte am descris 
până acum constatăm că posibilitățile psihomecanice, 
electronice, ingineria robotică, tehnicile de clonare și obținerea 
de roboți umanoizi au ajuns - până și din datele publice – 
deosebit de avansate. S-a făcut oare un pas mai departe? 
 
Un răspuns demn de luat în seamă la această întrebare l-a oferit 
în cadrul unui interviu George Green, un om de afaceri plin de 
succes, care a avut acces în cercurile foarte restrânse ale celor 
din vârful piramidei puterii. Interviul a fost oferit în anul 2008 
pentru celebra serie de emisiuni Project Camelot 
https://www.youtube.com/watch?v=cCD6dk2OtK8 
Puteți viziona interviul complet, în două părți, aici 
https://www.youtube.com/watch?v=1PIKUslVwbs și aici 
https://www.youtube.com/watch?v=Ohsa07wYTfk. Green a 
susținut în anii care au urmat și conferințe publice, cum este 
aceasta din 2009 intitulată „O viziune din interior asupra unei 
imagini de ansamblu. Ce se întâmplă cu adevărat?” 
(https://www.youtube.com/watch?v=LNK9OWgO1QA). 
George Green spunea așadar în anul 2008 că (încă de atunci) 
existau două metode de clonare a ființelor umane: replicarea și 
duplicarea. Replicarea este metoda care presupune cultivarea 
gradată a celulelor clonate, de la stadiul de embrion la cel de 
adult, iar duplicarea se referă la accelerarea foarte intensă a 
acestui proces în interiorul anumitor recipiente (tancuri) 
umplute cu lichid plasmatic. Green spune că acestor duplicate li 
se spune „sintetici” sau „ceilalți”. Atât el cât și mulți alți 
insideri au explicat că după obținerea duplicatului fizic, 
sinteticii sunt programați la nivel cerebral. Procedeul e în 
principiu relativ simplu: memoria cerebrală a subiectului 
original este înregistrată pe un suport electromagnetic, pe un fel 
de CD, și apoi acea informație este descărcată în creierul clonei. 
Replica va ajunge astfel să știe tot ce știa originalul, toată 
experiența sa conștientă. Poate vorbi, se poate mișca, imită 
perfect aparențele originalului. Însă clona nu are structurile 
subconștiente, nu are nivelurile energetice și psihice superioare 
pe care le are un om adevărat. Adică nu are suflet, nu are 
conștiință. Aceasta este marea diferență. Sufletul are în 
potențialitatea sa memoria vieților anterioare și este conectat la 
niveluri vaste și înalte de energie și conștiință. Clona nu are 
aceste conexiuni, nu are așa-numitele „procese de conștiință” și 
de aceea poate fi foarte ușor controlată, manipulată, programată. 
Din punct de vedere tehnic problema cu clonele este că le scad 
capacitățile în doar câțiva ani sau uneori în câteva luni. Din 
acest motiv ele trebuiesc periodic re-înlocuite. Procedeul se pare 
că e folosit pe scară largă pentru multe personaje de care „Elita” 
vrea să se folosească și care au fost înlocuite cu clone. 
Insiderii spun că unul dintre locurile principale în care sunt 
produse astfel de entități sintetice este baza militară subterană 
Camp David, plasată în disctrictul american Maryland, la 
aproximativ 100 de km nord-vest de Washington DC. Este o 
bază militară uriașă, locul principal de retragere a președinților 
SUA. Este legată prin tuneluri de Complexul Raven Rock 
Mountain (prescurtat Site R.), situat la șase mile distanță. Site R 
este centrul național de comandă în caz de conflict denumit 
Centrul Național pentru Comandamentul Militar Alternativ 
(ANMCC), dar mai cunoscut sub numele de „Pentagonul 
subteran”. Ansamblul format din Camp David și Site R este 
conectat prin tuneluri la Casa Albă, la Pentagon și la clădirea 
Congresului, constituind o DUMB (Deep Underground Military 

Base) gigantică. Câteva imagini ale complexului pot fi 
vizualizate aici 
https://aboutcampdavid.blogspot.com/2011/08/raven-rock-
mountain-complex.html 
 
În ultimii ani au apărut în spațiul public tot mai multe informații 
despre producerea sinteticilor. Procesul cel mai sensibil este, 
bineînțeles, clonarea informațiilor cerebrale și infuzarea lor în 
creierul entității gazdă. Corpul gazdă poate fi sintetic, al unor 
subiecți umani răpiți (există un număr uriaș de dispariții 
neexplicate) sau al unor copii crescuți special în acest scop. 
Memoria cerebrală este transferată utilizându-se tehnologia 
monocromatică pe bază de laser sau unde sonore de înaltă 
frecvență. Se creează în acest fel o scanare tridimensională 
completă a creierului și apoi se poate copia și înregistra întreaga 
memorie a creierului viu al unui individ uman ales. Conținutul 
de date al respectivului creier este stocat apoi pe un computer 
extrem de avansat, în care informația rămâne stabilă. Întreaga 
memorie a acelei persoanei rămâne într-o formă coerentă, ce 
poate fi reprodusă cu fidelitate. Descărcarea informației în 
creierul gazdei se face prin inducția unei game complexe de 
ultrasunte. 
 
De asemenea, și ADN-ul persoanei alese pentru a fi duplicată 
este colectat, amplificat, procesat și pregătit pentru procesul de 
infuzare în noul organism gazdă. Infuzia de ADN va controla 
complet ADN-ul gazdei, transformând inclusiv din punct de 
vedere fizic organismul gazdă, care va ajunge o replică aproape 
perfectă a corpului original. Cu toate acestea, ADN-ul rezidual 
al organismului gazdă poate fi încă detectat și identificat dacă se 
folosesc proceduri sensibile de testare a ADN-ului. Cercetări 
foarte avansate pe această linie au fost obținute încă din anii 
1970 de către ruși, care pot (și ei) produce de multă vreme 
sintetici. Insiderii mai spun că în prezent, în urma progresului 
tehnologic, o clonă umană adultă se poate procesa (pornind de 
la ADN-ul inițiator sau de la altă dublură sintetică) în mai puțin 
de 36 de ore! Puteți consulta o serie întreagă de articole pe 
această temă aici 
http://battleforworld.tripod.com/articles/feat/feat_page1.html. 
Întrucât sinteticii nu au suflet și nu au acces la dimensiunile 
superioare de vibrație și conștiință, nu se pune problema ca 
aceste entități să poată avea o legătură cu Dumnezeu. 
Dimpotrivă, ele nu doar că pot fi controlate mental de 
programatorii lor fizici, dar pot ajunge să fie posedate și de 
entități demoniace. Clonele nu au intuiție, capacitate de reflecție 
și sunt incapabile de o practică spirituală. Nu pot avea acces la 
nivelul valorilor, moralei, eticii, compasiunii, onoarei sau 
decenței. Totuși, au un instinct de supraviețuire foarte puternic. 
Sub presiune prelungită sau sub amenințare, ele devin mașini de 
luptă fără scrupule morale. Minciuna este pentru ele un modus 
operandi curent, iar dacă nu găsesc o alternativă facilă de 
relaționare recurg fără rezerve la eliminarea adversarilor. 
Tocmai datorită acestor caracteristici entitățile sintetice sunt 
considerate de către „Elita” care le folosește ca fiind foarte 
potrivite pentru activitatea politică, pentru operarea în domeniul 
bancar, în cadrul forțelor armate, în propaganda mediatică, 
educațională sau chiar religioasă. Și, bineînțeles, atunci când li 
se comandă să opereze activități de fraudă sau crime. Fiind cu 
ușurință controlate de către elita negativă din umbră, replicile 
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umane sintetice au devenit astfel agenții la vedere ai răului 
sistemic. 
 
Chiar dacă la prima vedere am zice că toate acestea nu pot fi 
decât o fantasmagorică teorie a conspirației, se pare totuși că 
mulți dintre bancheri, oamenii politici, celebrități promovate 
intens de industria de entertainment, prezentatori TV, sportivi 
sau diverși alți specialiști chiar sunt de fapt... roboței sintetici 
care execută fără niciun risc de nesupunere absolut tot ceea li se 
ordonă să facă. Dacă este adevărat, nu ar fi ace
perfecți, visul oricărui tiran care vrea să fie sigur că va fi 
ascultat orbește? 
 
Și care este postul cel mai important pe care Elita dore
controleze cel mai strict? Acela de președinte al Americii! Nu 
știm exact cum mai stau lucrurile în prezent cu Donald Trump, 
dar cel mai probabil, ultimul președinte al SUA care nu a fost 
clonat a fost John F. Kennedy. După povestea urâtă cu modul în 
care a fost eliminat, Elitele nu mai vor să se expună scandalului 
și dezvăluirilor bătătoare la ochi. Așa că au ajuns la concluzia 
că atunci când un președinte sau o figură publică majoră 
americană încetează să mai fie conformă cerin
mai convenabil și mai sigur ca respectivul să fie ucis în liniște, 
incinerat și înlocuit cu o clonă ascultătoare, strict controlată 
mental. 
 
Vă invităm să urmăriți în final un colaj de filmări cu numeroase 
personaje din domeniul politic, media, sportivi, cântăre
colapsează pur și simplu în mijlocul exercitării unor activități 
publice. Credeți că respectivele prăbușiri bruște, în mi
unor fraze (în special după minutul 22), se încadrează în 
limitele normalului? 
https://www.youtube.com/watch?v=7onhnXqhM34
Poate considerați că punctele de vedere exprimate în acest 
articol sunt orientate spre concluzii exagerate. Precizăm că nu 
avem pretenția că am oferit dovezi incontestabile. Să zicem că 
nu e așa și că roboții sintetici nu există, iar cei care conduc 
lumea sunt animați preponderent de intenții altruiste. Totuși, 
credem că indiciile prezentate sunt, cel puțin, de natură să ne 
pună pe gânduri. Dar dacă lucrurile stau într-adevăr a
ne confruntăm cu cea mai gravă și mai amplă operațiune 
împotriva Umanității din toate timpurile. Dacă este așa, atunci 
ar fi posibil ca într-un viitor nu prea îndepărtat (există estimări 
referitoare la anul 2045) oamenii adevărați să ajungă să fie 
ținuți în rezervații strict păzite, ca într-un fel de ferme ale 
animalelor, iar în locul nostru planeta să fie colonizată cu 
entități sintetice, având creiere cu microcip. Ace
oameni ar sluji ca scalvi total obedienți „Elitelor” satisfăcute, 
care și-ar obține, în sfârșit, mult-dorita Nouă Ordine Mondială.
Să sperăm că nu va fi așa, dar aceasta este o posibilitate despre 
care e bine să fim avizați tocmai pentru a contracara eventuala 
sa instaurare. Iar în acest sens este necesar să știm că lucrul de 
care se tem cel mai mult „Elitele” este ca oamenii să se 
trezească din hipnoza pe care ei o induc permanent 
acceseze sufletul și legătura cu Dumnezeu. Aceasta este puterea 
care le poate anihila cu cea mai mare ușurință planurile, așa 
cum Lumina risipește Întunericul. 
 
 

                                                                                                                                                                                    Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019

ții la vedere ai răului 

Chiar dacă la prima vedere am zice că toate acestea nu pot fi 
ției, se pare totuși că 

ți dintre bancheri, oamenii politici, celebrități promovate 
ntertainment, prezentatori TV, sportivi 

și alți specialiști chiar sunt de fapt... roboței sintetici 
care execută fără niciun risc de nesupunere absolut tot ceea li se 
ordonă să facă. Dacă este adevărat, nu ar fi aceștia sclavii 

cărui tiran care vrea să fie sigur că va fi 

i care este postul cel mai important pe care Elita dorește să îl 
ședinte al Americii! Nu 

știm exact cum mai stau lucrurile în prezent cu Donald Trump, 
ședinte al SUA care nu a fost 

După povestea urâtă cu modul în 
Elitele nu mai vor să se expună scandalului 

și dezvăluirilor bătătoare la ochi. Așa că au ajuns la concluzia 
ședinte sau o figură publică majoră 

americană încetează să mai fie conformă cerințelor, este mult 
și mai sigur ca respectivul să fie ucis în liniște, 

și înlocuit cu o clonă ascultătoare, strict controlată 

ți în final un colaj de filmări cu numeroase 
personaje din domeniul politic, media, sportivi, cântăreți... care 

și simplu în mijlocul exercitării unor activități 
ți că respectivele prăbușiri bruște, în mijlocul 

unor fraze (în special după minutul 22), se încadrează în 

https://www.youtube.com/watch?v=7onhnXqhM34  
ți că punctele de vedere exprimate în acest 

sunt orientate spre concluzii exagerate. Precizăm că nu 
ția că am oferit dovezi incontestabile. Să zicem că 

șa și că roboții sintetici nu există, iar cei care conduc 
ți preponderent de intenții altruiste. Totuși, 

țin, de natură să ne 
adevăr așa, atunci 

și mai amplă operațiune 
ții din toate timpurile. Dacă este așa, atunci 
un viitor nu prea îndepărtat (există estimări 

ți să ajungă să fie 
un fel de ferme ale 

animalelor, iar în locul nostru planeta să fie colonizată cu 
având creiere cu microcip. Acești pseudo-

ți „Elitelor” satisfăcute, 
dorita Nouă Ordine Mondială. 

șa, dar aceasta este o posibilitate despre 
ți tocmai pentru a contracara eventuala 

știm că lucrul de 
care se tem cel mai mult „Elitele” este ca oamenii să se 
trezească din hipnoza pe care ei o induc permanent și să își 

tura cu Dumnezeu. Aceasta este puterea 
șurință planurile, așa 

 
Adevărul de sub ochii tăi! HAARP

şi în România!
 

       Astăzi, mi-am propus să scriu  despre 
vrut să scriu despre proiectul Blue Beam sau experimentul 
Philadelphia. De ce am ales să vorbesc despre 
HAARP?Aflându-mă în mijlocul de transport în comun,
vreau am auzit o discuţie interesantă între două doamne,
de 50 de ani. 

- Eu cred că ăştia fac experimente cu natura,
-Să ştii...cred că şi inundaţiile astea sunt rezultatul 
experimentelor, am trăit atâţia ani şi n
ceva. 
    Recunosc că discuţia lor începuse să
mult că, îmi petrec foarte timp timp, citind şi documentându
despre tehnologia militară HAARP, păcat că a trebuit să
Oamenii, indiferent de mediul social,
instruire, zona unde se află, înţeleg foarte bine că ceva se 
întâmplă cu mediul din jurul lor, însă foarte puţini sunt dispuşi 
să se informeze, poate şi pentru faptul că la un moment dat,
izbeşti de ceea ce numim: 
 În urmă cu câţiva ani, când am aflat despre HAARP,
că este rezultatul imaginaţiei exagerate a vreunui nebun,
de afirmare, ulterior, când am citit rapoartele provenite din 
diferite colţuri ale globului, când am văzut în mediul online 
dovezi intangibile ce argumentează 
provocate de tehnologia HAARP, am înţeles că t
dacă te-ai fi aşteptat să existe sisteme HAARP oriunde în lumea 
asta, însă nu şi în ţara noastră, te-ai înşelat,
România! 
     Dar ce este HARP? Programul HAARP (High
Active Auroral Research Program, în traducer
Activ Auroral de Cercetare folosind Frecvente Foarte
reprezintă cea mai perfecţionată şi eficientă tehnologie 
contemporană în domeniul războiului. Este un program demarat 
în 1992 la Institutul de Geofizica al Universităţii Alaska din 
Fairbanks de către Departamentul Apărării al Statelor Unite. 
Acest program ştiinţific are un buget anual recunoscut oficial de 
30 de milioane de dolari, deşi se pare că în realitate finanţarea 
este mult mai mare. HAARP este conectat la unul din cele mai 
mari computere din lume, iar sistemul propriu
bază militară de lângă Gakona, Alaska. Acesta consta dintr
sistem de antene speciale, de mare putere, care constituie o 
teribilă arma (geofizica, strategică şi cosmică) de energie 
dirijată.  
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ai fi aşteptat să existe sisteme HAARP oriunde în lumea 
ai înşelat, acum avem şi în 

Dar ce este HARP? Programul HAARP (High-frequency 
Active Auroral Research Program, în traducere Programul 
Activ Auroral de Cercetare folosind Frecvente Foarte-Inalte) 
reprezintă cea mai perfecţionată şi eficientă tehnologie 
contemporană în domeniul războiului. Este un program demarat 
în 1992 la Institutul de Geofizica al Universităţii Alaska din 
irbanks de către Departamentul Apărării al Statelor Unite. 

Acest program ştiinţific are un buget anual recunoscut oficial de 
30 de milioane de dolari, deşi se pare că în realitate finanţarea 
este mult mai mare. HAARP este conectat la unul din cele mai 

computere din lume, iar sistemul propriu-zis se afla într-o 
bază militară de lângă Gakona, Alaska. Acesta consta dintr-un 
sistem de antene speciale, de mare putere, care constituie o 
teribilă arma (geofizica, strategică şi cosmică) de energie 
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Tehnologia utilizată în cadrul HAARP foloseşte un tip de 
antene care trimit semnale în loc să le primească. Acestea trimit 
fascicule de unde radio extrem de puternice care încălzesc unele 
zone ale ionosferei pentru a le împinge în sus. Undele 
electromagnetice sunt apoi reflectate către Pământ, penetrând 
totul. Ceea ce se spune public este că acest proiect are ca scop 
modificarea ionosferei în vederea îmbunatăţirii comunicaţiilor, 
dar unele documente ale armatei americane arată că de fapt 
HAARP are scopul de a descoperi metode de "exploatare a 
ionosferei în folosul Departamentului de Apărare".Titularul de 
proiect este Departamentul Apărării al Statelor Unite, respectiv 
UŞ Navy şi UŞ Air Force.  

Într-o zonă arctică aflată la 320 de kilometri est de oraşul 
Anchorage din Alaska, Pentagonul a ridicat un puternic 
transmiţător proiectat să trimită mai mult de 3.000 de megawaţi 
în straturile superioare ale atmosferei. 
HAARP utilizează un echipament terestru constituit dintr-o 
reţea de antene. Acest sistem de antene speciale de mare putere 
este descris de către unii oameni de ştiinţă drept "o teribilă arma 
geofizica, strategică şi cosmică de energie dirijată", "o reeditare 
a proiectului Star Wars într-o formă mult mai economică şi, în 
acelaşi timp, mult mai periculoasă, capabil să provoace 
schimbarea vremii, producând ploi torenţiale, uragane, inundaţii 
şi chiar cutremure". 

Într-o formulare simplificată, dispozitivul HAARP este un 
radiotelescop inversat, în sensul că antenele trimit semnale în 
loc să le primească. Această tehnologie foloseşte fascicule de 
unde radio extrem de puternice care încălzesc unele zone ale 
ionosferei pentru a le împinge în sus. Undele electromagnetice 
sunt apoi reflectate către Pământ, penetrând absolut orice, cu 
sau fără viaţă. 

Proiectul similar european numit EISCAT, acronim al European 
Incoherent Scatter Scientific Association, este amplasat în 
Norvegia şi Suedia. Ţările participante sunt Marea Britanie, 
Germania, Norvegia, Suedia, Finlanda, China şi Japonia. Rusia 
a dezvoltat propria baza de cercetare a ionosferei, denumită 
SURA, la Vasilsurk. Numeroşi savanţi şi experţi în armament, 
cât şi deputaţi ai Parlamentului European, se arata deosebit de 
preocupaţi de dezvoltarea acestui proiect. Gratan Healy, expert 
în energie şi consilier al OSCE, a dezvăluit că este foarte posibil 
să reprezinte "arma finală" ce poate duce la sfârşitul civilizaţiei 
umane, mărturisind faptul că "războiul geoclimatic a devenit o 
realitate". 
Richard Williams, de la Laboratorul Davis Sarnoff, Princeton, 
este mult mai categoric: 

"HAARP constituie un act iresponsabil de vandalism global. Pe 
lângă experimente de modificări climaterice s-au realizat pene 
totale de curent şi suspendarea comunicaţiilor fără ca nimeni să 
fie tras la răspundere datorită secretizării totale a operaţiunilor 
militare. Practic, prin programul HAARP se experimentează 
manipularea vremii, uriaşe explozii în scoarţa terestră 
declanşatoare de mişcări tectonice, plus utilizarea sistemelor de 
comunicaţii şi de energie electrică drept arme strategice. Nu 
întâmplător administraţia Bush a refuzat să semneze Acordul de 
la Kyoto privind combaterea încălzirii generale a temperaturii 
pe Terra." Dr. Daniel Winter, fizician din Waynesville, Carolina 
de Nord, afirma că "este foarte probabil că asocierea dintre 
emisiile de înaltă frecvenţă ale sistemului HAARP şi 

frecvenţele naturale extrem de joase ale Terrei să declanşeze 
efecte secundare imprevizibile cum ar fi dereglarea echilibrului 
ecologic sau folosirea sa că terorism ecologic", remarcând 
faptul că "de la descoperirea tehnicii radiofonice direcţionale se 
constată dispariţia coniferelor şi a foioaselor". 
Datorită faptului că toate instalaţiile se afla dispuse la sol 
efectele sunt infinit mai mari, atât în mediul terestru cât şi în 
spaţiul cosmic. Antenele HAARP sunt capabile de acţiuni 
înspăimântătoare precum dezintegrarea obiectelor, inducerea 
combustiei instantanee, schimbarea tiparelor cerebrale, 
inducerea unui comportament anume, provocarea diferitelor 
boli biologice. Aceste antene pot distruge orice obiect staţionar 
sau în mişcare în orice loc de pe Pământ şi pot creea găuri în 
ionosfera, având ca efect mărirea puterii de penetrare a razelor 
cosmice nocive. 

Acest sistem are o multitudine de întrebuinţări malefice, putând 
fi folosit deopotrivă la sol, în aer şi în apă. El poate servi ca 
arma cu energie dirijată, sistem de comunicaţie pentru 
submarine, mijloc de comunicaţie intersatelit şi în/din spaţiul 
cosmic, sistem de producere a razelor X foarte puternice (aşa-
numitele "raze ale morţii" descrise de Tesla), mijloc pentru 
producerea de fulgere artificiale în orice punct de pe glob, 
sistem de detectare şi de distrugere a navelor extraterestre în 
spaţiu, instrument pentru producerea de schimbări climatice şi 
dezastre "naturale", mijloc de influenţare şi manipulare a 
conştiinţei umane individuale sau la nivel de masă. 
SUA mai deţin două astfel de sisteme în Puerto Rico lângă 
Observatorul Arecibo şi în Alaska. Proiectul similar european 
numit EISCAT (European Incoherent Scatter Scientific 
Association) este amplasat în Norvegia şi Suedia. La acesta 
participă Norvegia, Suedia, Finlanda, Japonia, China, Anglia şi 
Germania. Fosta Uniune Sovietică a dezvoltat propria baza de 
cercetare a ionosferei la Vasilsurk, în nordul Rusiei. Alte 
asemenea sisteme sunt situate în Jamaica, în Peru, lângă 
Moscova - la Nijni Novgorod, lângă Harkov în Ucraina şi în 
Dusanbe, Tadzhikistan.  

 Războiul climatic este astăzi o realitate. Avansate în acest 
extrem de periculos domeniu militar sunt Statele Unite, Rusia 
(moştenire de la fosta URSS), China, India şi alte câteva state. 
Deoarece însă experienţele în domeniul războiului climatic 
lovesc, în prezent, zone întinse ale planetei, aceste experienţe 
sunt ţinute departe de mass-media şi de opinia publică. În 1992, 
la Gokona (Alaska), a demarat unul din programele cele mai 
secrete ale SUA: programul HAARP (High-frequency Active 
Auroral Research Program). Programul HAARP este condus de 
Air Force Research Laboratory's Space Vehicles Directorate, şi 
constă într-un sistem de antene speciale, de mare putere, prin 
care se realizează "controlul modificărilor din ionosferă", care 
afectează ulterior grav atmosfera şi scoarţa terestră. "HAARP 
este conceput ca să inducă modificări mici de temperatură în 
ionosfera, ale căror rezultate şi influenţa pe Terra, sunt apoi 
analizate cu ajutorul instrumentelor HAARP" se declară 
nonşalant pe site-ul HAARP. Nicholas Begich (un adversar 
activ al programului HAARP) explică: "HAARP este, în 
realitate, un bombardament al ionosferei cu unde radio extrem 
de puternice, care afectează diverse zone ale planetei. Undele 
electromagnetice revin pe pământ din ionosferă şi penetrează 
totul pe scoarţa - viu sau mort - generând fenomene absolut 
devastatoare. Richard Williams de la Laboratorul Davis 
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Sarnoff, din Princeton, este mult mai categoric: "HAARP 
constituie un act iresponsabil de vandalism global". Chiar 
documentele Pentagonului sugerează că scopul HAARP este 
"exploatarea ionosferei în scopurile Departamentului Apărării". 
În acest scop, pe lângă experimente de modificări climaterice, 
HAARP a realizat, chiar în SUA, "pene totale de curent", 
întreruperea curentului pe regiuni întregi, suspendarea 
comunicaţiilor etc, fără să fie tras la răspundere, datorită 
secretizării totale a operaţiunilor militare. Practic, din 1992, prin 
programul HAARP, Statele Unite experimentează manipularea 
acoperită a schimbărilor climatice, uriaşe explozii în scoarţa 
terestră declanşatoare de mişcări tectonice, utilizarea sistemelor 
de comunicaţii şi de energie electrică drept arme strategice, care 
vor permite Statelor Unite şi Noii Ordini Mondiale să domine 
regiuni întinse ale Terrei.  

 Oamenii de ştiinţă trag semnalul de alarmă  

Numeroşi savanţi şi experţi în armament, cât şi deputaţi ai 
Parlamentului European se arata deosebit de preocupaţi de 
dezvoltarea acestui proiect. Unul dintre aceştia, expertul în 
energie Gratan Healy, consilier al OSCE şi Magda Hallvoet, 
deputat, şeful grupului parlamentar al Verzilor din Parlamentul 
European, au dezvăluit că acest proiect este "arma finală" ce 
poate duce la sfârşitul civilizaţiei umane, a lumii însăşi. Cei doi 
au prezentat un raport în care afirmă că acest tip de armament 
considerat în stadiul actual neletal ("non lethal weaponery") are 
consecinţe dezastruoase asupra mediului înconjurător şi, mai 
mult decât atât, pune în pericol libertatea individuală şi 
democraţia. "Este evident că avem de-a face cu o armă 
strategică, dar nu este destul de clar dacă acesta are un scop 
defensiv sau ofensiv şi împotriva cărui inamic potenţial va fi 
folosită" - afirmau aceştia. Aceste aşa-zise baze de cercetări 
sunt extrem de periculoase prin amploarea efectelor pe care 
acţiunile lor le pot avea asupra întregii planete şi a umanităţii. 
După părerea unor oameni de ştiinţă efectele folosirii abuzive 
ale acestor niveluri de intensitate în scutul nostru natural - 
ionosfera - nu sunt cunoscute şi pot fi catastrofale. Dr. Rauscher 
explică faptul ca ionosfera este predispusă la reacţii catalitice: 
dacă se modifica o mică parte, se poate produce o schimbare 
majoră în întregul ei. Tehnologia dezvoltată în secret de armată 
şi de guvernele secrete este mult mai avansată decât ne 
imaginăm. Există posibilitatea de a crea fenomene de rezonanţă 
identice "rezonantei Schumann" şi de asemenea capacitatea de a 
anihila "Rezonanţă Schumann" a Pământului. Experimentele 
făcute la scară planetară tulbura reţeaua geomagnetică a 
Pământului, "taie felii" din ionosferă, supraîncălzesc Pământul 
şi straturile care îl înconjoară, produc "precipitaţii" de electroni 
în magnetosfera, pot produce schimbări dăunătoare în câmpul 
electric al Pământului.  

 Există şi în Dobrogea noastră, dar la scară mai mică, aproape 
de Constanţa. Instalaţia HAARP, aflată lângă localitatea Corbu 
din judeţul Constantă, a intrat în funcţiune pe la sfârşitul lui 
august, 2010 iar de atunci, seismologii romani sunt din ce în ce 
mai alarmaţi cu privire la activitatea faliei de la Vrancea, dar, 
atenţie, a faliei din Dobrogea de la Sabla, dar şi a faptului că se 
înregistrează seisme în Marea Neagră. Baza din Dobrogea este 
şi foarte aproape de centrală nucleară de la Cernavoda, ceea ce 
dă alte elemente de neliniştire a opiniei publice. Ministerul 
Apărării a refuzat să răspundă la cererile adresate în legătură cu 

această instalaţie, iar temerile ruşilor în ceea ce o priveşte sunt 
justificate.  

Din Dobrogea se poate emite cu o frecvenţă uriaşă înspre 
ionosfera, cu o reflexie asupra Iranului, de pildă, ţară în care ar 
putea fi induse schimbări majore climaterice, cutremure, 
implicit foamete, dar şi, ceea ce e cel mai important Mind 
Control (control asupra minţii) cetăţenilor de aici. Deja se 
zvoneşte că în lumea musulmană, actualele revolte, începute în 
Tunisia şi Egipt, ca şi războiul din Libia, dar şi starea de fapt 
din Yemen, au la baza inducerea electromagnetică de energii 
care să contribuie la determinarea voinţei indivizilor într-un 
plan de acţiune unitar şi susţinut, ceea ce face proiectul 
HAARP. Şi este foarte posibil ca toate acestea să vină de la 
antenele din Dobrogea, mai ales că revoltele locale au izbucnit 
după instalarea acestora şi după cele câteva luni de probe.  

Sistemul este format dintr-un ansamblu de aproximativ 40 de 
antene dispuse pe două rânduri, aflate în vecinătatea unor 
"containere militare", care ar constitui centrul de comandă. 
HAARP-ul românesc se pare că i-a deranjat destul de tare pe 
ruşi, care, la scurt timp după amplasarea sistemului, pe 16 
august 2010, au declanşat scandalul mediatic în care diplomatul 
roman Gabriel Grecu a fost acuzat de spionaj. În replică, la două 
zile, partea romană a explulzat la rândul său un diplomat rus.  

Generalul dr. Emil Strainu, specialist în domeniul armelor 
geofizice este de părere că sistemul este ceva nou, nemaivăzut 
până acum.  

Dacă faptele enumerate până acum, nu v-au convins, haideţi să 
facem o cronologie a evenimentelor în care a fost implicată 
tehnologia HAARP:  

12 mai 2008 - Cutremur cu magnitudinea de 7,9 grade pe scara 
Richter în China, provincia Sichuan. La o lună de la catastrofă, 
autorităţile estimează în jur de 28.000 morţi. Dispăruţii încă 
nedescoperiţi nu se mai pot afla în viaţă după atâta vreme. 
Martori oculari declară că au observat lumini ciudate pe cer 
înainte cu câteva minute de începerea seismului. 

12 ianuarie 2010 - Cutremur cu magnitudinea de 7,0 grade pe 
scara Richter în Haiti, epicentrul în apropiere de capitală Port-
au-Prince. Numărul total de victime apreciat la 230.000 morţi, 
300.000 răniţi şi 1.000.000 de oameni rămaşi fără adăpost. 
Preşedintele Venezuelei, Hugo Chavez, declară că nu este vorba 
decât despre un test scăpat de sub control al marinei americane. 
Politologul Claudia von Werlhof din cadrul Universităţii de 
Politologie din Innsbruck susţine că seismul a fost provocat în 
mod artificial. 

11 martie 2011 - Cutremur cu magnitudinea 9,0 grade pe scara 
Richter în Japonia, epicentrul în regiunea Tohoku, Oceanul 
Pacific. Seismul, considerat drept cel mai puternic din istoria 
Japoniei, provoacă valuri tsunami înalte de zece metri. Centrala 
nucleară de la Fukushima devine o bombă cu ceas. O ipoteză 
şocantă circula pe forumurile de specialitate: Japonia nu a fost 
victima unei catastrofe naturale, ci a fost atacată chiar în timpul 
unei proceduri ciclice de "revizie" a reactorului, când multe 
dintre protocoalele de securitate erau dezactivate. La prima 
vedere, totul pare un scenariu SF, dar adepţii teoriei conspiraţiei 
susţin că un astfel de atac nu ar fi o noutate. Suspecţii 
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principali: SUA, Rusia şi China. Arma folosită? Mult 
controversatul dispozitiv HAARP. 

Pe 10 decembrie 2009, o spirală albastră ciudată şi
apariţia pe cerul Norvegiei. Unii oameni de ştiinţă afirma că n
fost decât rezultatul unui experiment HAARP care a găurit 
ionosfera, producând pătrunderea şi mărirea puterii de penetrare 
a razelor cosmice nocive. 

Pe 25 iunie 2011, un ciudat nor rotativ pe orizontală a fost 
vizibil pe o plajă din Florida, un fenomen care apare tot mai des 
pe tot globul. 

În ultimii ani, asistăm la modificări drastice din punct de vedere 
climatic. Ploi torenţiale, vânturi puternice, căderi masive de 
zăpadă, secetă, uragane, cutremure, alunecări de teren. Singura 
explicaţie pe care o primim este încălzirea globală a planetei. 
Posibilitatea folosirii fenomenelor meteo că arma şi 
manipularea acestora în interes propriu pare a fi pură ficţiune. 
Însă după decenii de controverse, comunitatea ştiinţifică 
internaţională recunoaşte astăzi aproape unanim primejdia 
catastrofală a schimbărilor climatice provocate de mâna omului. 
Manipularea fenomenelor meteorologice ar putea deveni cea 
mai devastatoare tactică în războaiele viitorului. 

Deşi rareori se recunoaşte în reuniunile ştiinţifice, există în 
momentul de faţă o nouă generaţie de arme electromagnetice 
sofisticate. Conform unui document al US Air Force, intitulat 
AF 2025 Final Report, războiul climateric oferă o vastă 
aplicaţie în domeniul manipulării climei, punând inamicul să se 
confrunte cu inundaţii devastatoare, uragane de mare intensitate, 
secete prelungite şi cutremure cu grad mare pe scara Richter. 
"Modificările artificiale ale climei au devenit acum parte 
componentă a securităţii interne şi internaţionale, având inclusiv 
aplicaţii defensive şi putând fi utilizate în scop de descurajare. 
Capacitatea de a provoca artificial precipitaţii intense, cea
densă şi furtuni de mare intensitate, ori de a produce o climă 
artificială în anumite zone precise sau un cutremur de mare 
intensitate fac parte acum din setul de tehnologii disponibile".

Până la urmă, tehnologiile revoluţionare pot fi utilizate pentru 
vindecarea şi ajutorarea umanităţii. Oamenii şi
dintotdeauna să poată controla vremea pentru a nu mai depinde 
de capriciile unor zei neîndurători. De la săgeţile trimise în 
văzduh şi până la rachetele moderne pentru spargerea norilor, 
mulţi au încercat să influenţeze clima. Dar ce se întâmplă dacă 
ne jucăm cu lucruri pe care nu le putem controla? Răspunsul 
acestei întrebări este probabil vital pentru supravieţuirea rasei 
umane. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=s7QgwyIjWbM
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lxmtjsmxtm4
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=efbR2E
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Tehnologia 5G – ultima armă a Elitei 
pentru depopulare

 
      S-a mai publicat despre acest subiect 
mai publice deoarece este un pericol la adresa existen
rasei umane.  

upă cum probabil ați aflat și în România s
către guvern introducerea și dezvoltarea tehnologiei 
5G, iar companii ca Vodafone 

acest an introducerea ei în unele orașe din țara noastră. 
emite de zece ori mai multa radiaţ
frecvente care sunt "de zece ori mai mari dec
tehnologiile actuale de retea", potrivit Euronews
unde milimetrice cunoscute ca frecven
(microunde). 

 

 
Aceste frecvențe înalte nu le vor înlocui cele actuale, ci vor fi 
adăugate la rețeaua existentă. Un purtător de cuvânt al 
Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) a declarat pentru 
Euronews că "Pentru a ține cont de creșterea volumulu
informații care vor fi transferate de rețelele 5G, vor fi necesare 
mai multe frecvențe la frecvențe mult mai mari
necesita instalarea mai multor turnuri de celule. Această radia
cu microunde ne înconjoară și duce la scăderea fertilit
(scăderea numărului de spermatozoizi), care, probabil, poate fi 
legată de agenda de depopulare (vezi Agenda 21). S
descoperit că sperma este deteriorată chiar 
radiației foarte scăzută la 0,00034 
centimetru, potrivit BioInitiative 2012 Reoprt
https://bioinitiative.org/conclusions/ 
 
Dr. Martin Pall, expert în efectele umane ale radia
avertizează că omenirea se apropie de dispari
infertilității, cu nivelul de radiație la care suntem expuși în 
prezent: "Daune ale AND-ului sunt cunoscute a fi produse de 
aceste EMF, apar în sperma umană, de asemenea, în embrionii 
umani, ceea ce duce la creșteri mari de mutație la toți copiii 
născuți”. Se crede că o creștere a frecvenței de mutație de 2,5 
până la 3 ori va duce la dispariție din cauza acumulării unui 
număr mare de mutații dăunătoare. "S-
acest nivel și, dacă este așa, pur și simplu continuarea 
expunerilor noastre curente va duce la o eventuală dispari
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Creșterile ulterioare ale expunerilor vor fi mai rapid auto-
distructive. "  
 
     Ce sunt orașele inteligente?  
 
 Orașele inteligente au o conectivitate digitală completă prin 
instalarea unei rețele masive de senzori wireless cu celule mici 
aproape invizibile pe stâlpii de iluminat, stâlpi de utilitate 
publică, case și întreprinderi din toate cartierele și orașele 
pentru a integra IoT cu IT. TechRepublic explică faptul că 
orașele inteligente sunt "conectate", ceea ce înseamnă că ele 
colectează date de la senzori IoT în lumini de drum și alte 
dispozitive pentru a oferi "servicii mai bune și o mai bună 
comunicare"; în special, subliniază că acest lucru va îmbunătăți 
serviciile 
municipale:  https://www.techrepublic.com/article/smart-cities-
6-essential-technologies/  
 
    Ce este IoT?  
 
Io T este Internetul Lucrurilor- Aceasta înseamnă că mai 
multe dispozitive care vor avea microcipuri în ele, vor trimite 
semnale către un sistem centralizat în care toate aceste date vor 
fi colectate, analizate și stocate în scopuri necunoscute pentru 
noi. Este numit "următorul mare lucru", potrivit lui Wired : 
https://www.wired.com/insights/2014/11/the-internet-of-things-
bigger/  
 
Cu toate acestea, aceasta prezintă și riscuri grave pentru 
sănătate, deoarece va crea "o pătură electromagnetică 
expandată deasupra fiecărui oraș".  
 
   Cum este tehnologia 5G conectată cu orașele inteligente?  
 
Accenture declară pe site-ul său că "Următoarea generație de 
infrastructuri de rețele fără fir va fi construită utilizând rețele 
cu celule mici care utilizează tehnologia wireless 5G. 
Aplicațiile Smart City care utilizează în prezent rețelele 
wireless actuale prezintă deja beneficii semnificative pentru 
comunități și se așteaptă să transforme economiile locale." 
Orașul tiraniei inteligente se apropie de tine. Epoch Times 
raportează despre pregătirile pentru implementarea sistemului 
regimului chinez pentru supravegherea și controlul cetățenilor 
săi în Darwin, Teritoriul de Nord din Australia: 
https://www.theepochtimes.com/chinas-big-brother-social-
control-goes-to-australia_2898104.html  
 
Aceasta va însemna supraveghere și control social total 24/7. 
Camerele de supraveghere și microfoanele, turnurile mini-
celulare 5G vor fi instalate în partea superioară a luminilor 
stradale cu LED-uri, contoarele inteligente vor înregistra toate 
acțiunile care necesită utilizarea energiei electrice, aparatele 
electrice și echipamentele portabile vor veni cu microcipuri Wi-
Fi care vor aduna informații și vor transmite la un system 
centralizat. Aceasta se numește IOT - Internetul Lucrurilor, că 
orice element care poate fi conectat la sistem, adunând 
informații și efectuând supravegherea asupra noastră va fi 
conectat la acest sistem. 
 
 

    De la 5G la AI și Transumanism  
 
Dean Henderson, MS în Studii de Mediu de la Universitatea 
din Montana, oferă un avertisment sever și spune că 5G este 
jocul final al DARPA (Departamentul de Cercetări Avansate 
din Apărare al SUA) pentru omenire. Henderson adaugă că 
"Chemtrails este mijlocul prin care ni se încarcă corpul cu 
aluminiu (prin nanoparticule), deoarece acesta este cel mai bun 
dirijor pentru a ne conecta la grila inteligentă de 5G. 
Transgender-ismul este o Agendă 21, un cal troian pe calea 
către trans-umanism, care implică integrarea 5G în ființa 
noastră.”  
Sondarea din Silicon Valley pe care o folosesc pentru a 
promova acest coșmar Orwellian îl numesc A IV-a Revoluție 
industrială. ,,Se caută să se integreze tehnologia undelor de 
joasă frecvență a armelor inteligente cu procesele biologice". 
Aceasta corespunde declarației făcute de Mooly (Shmuel) 
Eden, președintele Intel, o viziune pentru omenire că toți vom 
fi microcipați în viitor.  

    5G este multistratificat  
 
5G nu este o platformă construită dintr-o dată, ci este construită 
în mai multe etape. Un astfel de strat include LED-uri stradale 
care sunt cunoscute a fi cancerigene si dăunătoare pentru 
vedere, în conformitate cu France 24. Telegraph avertizează că 
aceste stradale pot dubla riscul de cancer, potrivit unor noi 
cercetări. Exploatarea străzilor cu LED-uri este una dintre 
tehnologiile care permit orașele 5G și orașele inteligente, 
potrivit Navigant Research. Un strat este construit pe celălalt. 
Wi-Fi este instalat pe strada cu LED-uri, cu emițătoare și 
camere de luat vederi, transformându-le în turnuri mini-celulare, 
potrivit Energy Manager Today, cu supraveghere 24/7.  
Contoare inteligente, televizoare inteligente, case inteligente, în 
care frigiderele, mașinile de spălat și alte dispozitive electrice 
vor conține un microcip care va colecta date despre utilizarea 
dvs., vor fi vândute de giganți social media și motoarele de 
căutare vor stoca datele noastre. Acest lucru ne face vulnerabili 
deoarece există un control central care controlează aceste 
microcipuri și poate închide un aparat prin apăsarea unui buton 
sau a sistemului intenționat sau accidental. Un contor inteligent 
poate fi oprit și apoi sunteți tăiat de la electricitate.  
 
       5G este conectat cu Agenda 21  
 
5G face parte din Agenda 21 a ONU, care este un plan de 
depopulare care are ca scop depopularea a 95% din populație și 
desfășurată de zeci de ani în întreaga lume. Există multe 
mijloace implementate pentru a atinge acest obiectiv genocid, 
incluzând OMG-uri (verificați Codex Alimentarius al ONU), 
vaccinuri, contoare inteligente, alimente iradiate, fluorurare a 
apei și pastei de dinți, chemtrails (Geoengineering) și recent 
lansarea 5G pe care Trump o împinge ca parte a "Rasei 
tehnologice". Ceea ce arată foarte suspect este faptul că zonele 
Elitelor sunt scutite de această exploatare de 5G, incluzând zona 
de vară a lui Trump din Florida (kla.tv), în timp ce această 
lansare de radiații dăunătoare este forțată oamenilor "obișnuiți" 
din întreaga lume. 
,,5G este un război tăcut, nevăzut, împotriva umanității” – 
Claire Edwards, un veteran din staff-ul ONU :  
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5G este dezvoltată ca armă 

 
Nu există teste de siguranță și nu vor exista teste de siguranță 
pentru 5G, deoarece au fost dezvoltate ca un sistem de 
armament. Este menită să facă rău! Recent intervievat, Barrie 
Trower, fost expert în arme cu microunde din Royal Navy (în 
anii 1960), când a fost întrebat dacă 5G a fost dezvoltată ca 
armă, el a răspuns cu claritate DA! 
 
     Cum știi dacă 5G se desfășoară lângă locuința ta? 
Deoarece undele milimetrice ale modelului 5G nu se propagă 
bine, deoarece funcționează la o frecvență atât de înaltă încât 
pot călători numai în linie dreaptă de la un punct la altul, ele pot 
fi ușor blocate dacă există obstacole fizice în cale. De aceea 
mini-turnuri wireless se vor monta pe străzi din 150 în 150 de 
metri. Copacii pot bloca și absorbi semnalele de tip 5G, astfel 
încât aceștia vor fi tăiați unde utilizează tehnologia fără fir 5G, 
mai ales copacii mari, bătrâni.  
 Deci dragilor, situația este foarte gravă, nu rămâne decât să vă 
documentați în continuare și să vă protejați familia prin 
mijloace proprii, guvernele și-au dat mâna cu controlorii noștrii 
pentru a ne ucide încetul cu încetul…  
Sursa: http://humansarefree.com 
 

Apocalipsa 5G – Un Eveniment de 
extincție 

 

Dr.  Joseph MERCOLA 

 Expunerea la EMF a crescut dramatic în ultimii 100 de ani.  

ntr-adevăr, chiar și generațiile anterioare și mai puțin expuse 
la tehnologii fără fir (wireless) s-au dovedit a produce un rău 
grav în timp. Într-un interviu din 2017 cu dr. Martin Pall, 

profesor emerit de biochimie și științe medicale de bază la 
Universitatea de Stat din Washington, acesta atrăgea atenția 
asupra pericolului primar al EMF - și ceea ce conduce 
procesele bolilor cronice - daunele mitocondriale declanșate de 
peroxinitriți, unul dintre cele mai dăunătoare tipuri reactive de 
azot. Dispozitivele care emit continuu radiații EMF la niveluri 
care vă afectează mitocondrial includ telefonul mobil, turnurile 

de telefonie mobilă, routerele Wi-Fi și modemurile, monitoarele 
pentru copii și dispozitivele "inteligente" de orice fel, inclusiv 
contoarele inteligente și aparatele inteligente. 

Dacă vă întoarceți în timp până la sfârșitul primului război 
mondial, aproximativ în jurul anului 1918 și utilizați acel 
interval de timp ca o linie de bază a expunerii EMF în rândul 
publicului larg, ajungeți la concluzia uimitoare că expunerea la 
EMF a crescut cu aproximativ 1 quintilion în ultimii 100 de ani. 
Este irațional să presupunem că această creștere radicală - o 
creștere de 1 miliard de ori - nu ar putea avea efecte negative 
asupra mediului și asupra sănătății umane. Realitatea este că 
majoritatea oamenilor se confruntă cu efecte biologice ca 
rezultat al acestei expuneri, dar nu au nici o apreciere a daunelor 
pe care le provoacă, până când este deja prea târziu. Chiar si 
atunci, este extrem de dificil de a lega expunerea EMF cu 
simptome sau boala. 

  Înțelegând mecanismul care dăunează   

 

Potrivit cercetării lui Pall, radiațiile cu microunde de joasă 
frecvență, cum ar fi cele de la telefonul mobil și routerul 
wireless, activează Canalele de Calciu cu Conținut de 
Tensiune (VGCC) aflate în membrana exterioară a celulelor. 
Acestea sunt de 7,2 milioane de ori mai sensibile la radiațiile cu 
microunde decât particulele încărcate în interiorul și în 
exteriorul celulelor noastre, ceea ce înseamnă că standardele de 
siguranță pentru această expunere sunt oprite cu un factor de 7,2 
milioane. Radiația cu microunde de frecvență joasă vă deschide 
VGCC, permițând astfel un flux anormal de ioni de calciu în 
celulă, care la rândul său activează oxidul nitric (NO) și 
superoxidul care reacționează aproape instantaneu pentru a 
forma peroxinitritul.  

Peroxinitritul catalizează stresul oxidativ masiv prin crearea de 
radicali liberi care sunt asociați cu un nivel crescut de inflamație 
sistemică și disfuncție mitocondrială și sunt considerate a fi 
cauza principală pentru multe dintre bolile cronice de astăzi. 
Pentru o înțelegere aprofundată a peroxinitriților și a daunelor 
pe care le provoacă, vezi "Oxidul nitric și peroxinitritul în 
sănătate și boli" - un document de 140 de pagini cu 1.500 de 
referințe scrise de Dr. Pal Pacher, Joseph Beckman și Dr. 

Î 
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Lucas Liaudet. Este o lucrare epică și una dintre cele mai bune 
recenzii și pot fi descărcate gratuit. 

Unul dintre pericolele cele mai semnificative ale peroxinitritului 
este că aceasta dăunează ADN-ului. Studiul European 
REFLEX publicat în 2004 a arătat că efectele nontermale ale 
radiației 2G și 3G sunt de fapt foarte asemănătoare cu efectele 
razelor X în termenii daunelor genetice pe care acestea le 
provoacă. Corpul tău are capacitatea de a repara aceste daune 
printr-o familie de 17 enzime diferite denumite colectiv Poli 
ADP Riboză Polimeraze (PARP). Cu toate acestea, în timp ce 
PARP funcționează bine, ele necesită NAD + pentru 
combustibil și atunci când nu mai funcționează NAD +, acestea 
nu vă mai repară ADN-ul, ceea ce poate duce la moartea 
prematură a celulelor, deoarece sunt necesare peste 100 până la 
150 molecule NAD + pentru a repara crăpăturile din fiecare 
diviziune a ADN-ului.  

NAD + este esențială pentru menținerea sănătății celulare și 
mitocondriale, așadar faptul că PARP consumă NAD + pentru a 
contracara daunele cauzate de EMF este o preocupare 
importantă. Îți poți îmbunătăți nivelul NAD +? Da, dar este un 
subiect complex care necesită într-adevăr o carte care să explice 
cu atenție. Ca un prim pas, totuși, trebuie să reduceți 
consumarea de NAD +, ceea ce necesită limitarea expunerii la 
EMF.  

 Daunele apar în perioade lungi de timp  

Dacă efectele negative ale EMF sunt imediat recunoscute, 
lucrurile ar fi mult mai simple. Din păcate, nu funcționează așa. 
Daunele se acumulează în timp, similar cu cele ale fumatului. 
Ani de zile, puteți să scăpați fără să vă simțiți rău până când, 
dintr-o dată, sunteți înconjurat de simptome debilitante. 
Cercetătorii sunt de acord, în general, că există o perioadă de 
latență de aproximativ 10 ani sau mai mult înainte de apariția 
daunelor, ceea ce îi expune pe copii la cel mai mare risc, 
deoarece expunerile lor încep cu mult mai devreme (în prezent, 
din uter) și persistă pe toată durata vieții, expunerea lor zilnică.  

În timp ce controversa asupra daunelor cauzate de EMF s-a 
concentrat în jurul valorii de a determina dacă poate provoca 
sau nu cancer, în special tumori cerebrale, aceasta nu este, de 
fapt, cea mai mare preocupare. Dat fiind că daunele sunt strâns 
legate de activarea VGCC-urilor dvs., trebuie să se considere că 
zonele unde VGCC-urile sunt cele mai dense ar fi cele mai 
vulnerabile la daune. Așa cum se întâmplă, cea mai mare 
densitate de VGCC se găsesc în sistemul nervos, creier, 
stimulatorul cardiac din inimă și în testiculele masculine (este 
deja cunoscut în prezent faptul că tinerii bărbați sunt în număr 
tot mai mare sterili sexual, n.b.). Ca urmare, EMF sunt 
susceptibile de a contribui la probleme neurologice și 
neuropsihiatrice, la probleme cardiace și de reproducere, 

incluzând dar fără a se limita la aritmii cardiace, anxietate, 
depresie, autism, Alzheimer și infertilitate. Într-adevăr, acesta 
este ceea ce cercetătorii continuă să găsească și toate aceste 
probleme de sănătate sunt mult mai răspândite și ucid mai mulți 
oameni decât cancerul cerebral. 

Tehnologia 5G este legată de probleme de sănătate 
semnificative  

Una dintre principalele probleme cu 5G este aceea că se 
bazează în primul rând pe lărgimea de bandă a undei 
milimetrice (MMW), care este între 30 gigahertzi (GHz) și 
300GHz, și este cunoscut că penetrează 1 până la 2 milimetri de 
țesut cutanat uman. Capacitatea sa de a pătrunde în țesut și de a 
provoca o senzație de arsură severă este exact motivul pentru 
care MMW a fost aleasă pentru utilizarea în armele cu energie 
dirijată de control al mulțimii (Active Denial Systems) de către 
Departamentul Apărării al S.U.A.(și forțele speciale de poliție, 
n.b.). Unele cercetări arată că minifiloanele de transpirație din 
pielea umană acționează ca antene atunci când vin în contact cu 
MMW, care ajută la explicarea efectului dureros. MMW a fost, 
de asemenea, legată de numeroase probleme de sănătate, printre 
care:  

 Probleme oculare cum ar fi opacitatea retinei la șobolani, care este legată de 
producerea de cataractă și afectarea ochilor la iepuri; 
 Variabilitatea afectată a frecvenței cardiace, un indicator al stresului la 
șobolani și modificări ale ritmului cardiac (aritmiile) la broaște; 
 Durere; 
 Suprimarea funcției immune; 
 Creșterea depresiei și creșterea rezistenței la antibiotice a bacteriilor; 
În 2015, peste 230 de oameni de știință implicați în studiul 
efectelor biologice și asupra sănătății ale EMF neionizante din 
41 de țări, au semnat un apel internațional către Organizația 
Națiunilor Unite, solicitând protecția împotriva expunerii 
electromagnetice neionizate, din cauza efectelor asupra sănătății 
chiar și la niveluri scăzute. Doi ani mai târziu, mai mult de 180 
de medici și oameni de știință din 35 de țări au semnat o petiție 
pentru a pune în aplicare un moratoriu privind lansarea a 5G, 
din cauza riscurilor potențiale pentru viața sălbatică și sănătatea 
umană, invocând cercetări care prezintă un risc crescut pentru: 

 Cancer; 
 Stresul celular și creșterea radicalilor liberi nocivi; 
 Daune genetice; 
 Probleme de reproducere; 
 Tulburări neurologice; 
 Funcționarea bioelectricității; 

Tensiunea (sau mai bine zis diferența de potential, n.b.) din 
corp pare să joace un rol important în sănătate și boală. 
Producția de energie electrică a corpului permite celulelor să 
comunice și să îndeplinească funcțiile biologice de bază 
necesare pentru supraviețuirea dumneavoastră. Cu toate acestea, 
corpul dvs. este proiectat să funcționeze la niveluri și frecvențe 
specifice și fiind înconjurat de EMF create de om, care sunt cu 
patru miliarde de ori mai mari decât mediul natural EMF al 
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Pământului, nu este deloc surprinzător faptul că acest lucru ar 
putea duce la daune biologice grave.  

După cum se menționează în documentarul "Apocalipsa 5G", 
interferența cu capacitatea ADN-ului de a primi și transmite 
semnale biologice este un efect posibil al unei astfel de 
expuneri.  

Filmul include, de asemenea pe Dr. Dietrich Klinghardt, a 
cărui cercetare arată că femeile care au dat naștere copiilor 
autiști au avut un nivel de tensiune corporală de 8,4 ori mai 
mare decât cele care au dat naștere unor copii sănătoși din punct 
de vedere neurologic. Locația somnului (din creier, n.b.) a 
copiilor cu autism a expus, de asemenea o tensiune corporală de 
8,5 ori mai mare. În ansamblu, nivelul radiațiilor RF în locația 
somnului ale mamelor ale căror copii au fost autiști a fost de 
20,7 ori mai mare decât al mamelor ai căror copii nu au fost 
afectați. Potrivit lui Klinghardt, puteți prezice de fapt, că 
autismul a fost dovedit pur și simplu prin măsurarea nivelurilor 
de expunere la radiații RF ale mamelor (probabil excluzând 
vaccinurile care sunt o altă cauză majoră,n.b.). 

EMF iau o taxă pe funcția neurologică și cunoaștere   

Încă din anul 1924, cercetătorul austriac Rudolf Steiner, care a 
dezvoltat agricultura biodinamică și a scris mai mult de 330 de 
cărți despre o mare varietate de subiecte, a vorbit despre 
pericolele electricității și impactul acesteia asupra corpului 
uman, spunând: "Trebuie să vă gândiți la întreaga componentă 
jucată de electricitate în natură ... Ființele umane nu pot 
continua să se dezvolte în același mod într-o atmosferă 
penetrată din toate părțile de curenți și radiații electrice; are o 
influență asupra întregii dezvoltări a omului ... această viață a 
oamenilor în mijlocul energiei electrice, în special energia 
radiantă, va fi afectată în prezent, astfel încât să nu mai poată 
înțelege știrile pe care le primesc atât de rapid. Efectul este de 
a-și diminua inteligența. Astfel de efecte sunt deja văzute astăzi. 
Chiar și astăzi puteți observa cum oamenii înțeleg lucrurile 
care le vin cu dificultăți mult mai mari decât au făcut-o acum 
câteva decenii ". 

Din 1924, expunerea EMF a crescut exponențial, iar 5G promite 
să mărească masiv această expunere, adăugând tehnologia deja 
existent, nu o înlocuiește pur și simplu. Cercetătorii confirmă 
acum ceea ce ne-a avertizat Steiner în 1924. EMF emisă astăzi 
în principal prin tehnologii fără fir care nu exista nici măcar în 
timpul lui Steiner - are efectele neuropsihiatrice, declanșând 
totul, de la gândirea tulbure și durerile de cap la dizabilități de 
învățare și demență.  

Radiația cu microunde are clar efecte biologice   

Pe la min. 29 din documentarul "Apocalipsa 5G" puteți vedea 
ce face o expunere de doar două minute la un dispozitiv 

inteligent a celulelor umane. Trei subiecți au fost rugați să stea 
la aproximativ 1 picior distanță de contorul intelligent, timp de 
două minute. Probele de sânge au fost prelevate înainte și după 
expunere. După această cantitate extrem de limitată de 
expunere, puteți observa în mod clar degradarea peretelui 
celular și trauma celulelor sanguine care apar în probe. Prin 
folosirea bazelor "cu celule mici" plasate în imediata vecinătate 
a fiecărei locuințe, fiecare cartier va fi în cele din urmă scăldat 
în frecvențe și mai puternice ale 5G.  

Ce este și mai rău, că FCC (Comisia Federală de Comunicații) 
și-a revizuit regulile privind lansarea tehnologiei 5G în 
septembrie 2018, limitând drepturile orașelor de a controla 
amplasarea antenelor 5G. Los Angeles și alte orașe au i-dat în 
judecată pentru a răsturna noile reguli ale FCC, dar la 10 
ianuarie 2019, Curtea de Apel din S.U.A. a luat partea FCC. 
Așa cum a remarcat Pall, citat în film: "Punerea a zeci de 
milioane de antene 5G fără un singur test biologic de siguranță, 
trebuie să fie cea mai stupidă idee pe care o are cineva în 
istoria lumii". 

Într-adevăr, văzând câți se luptă deja cu hipersensibilitatea 
electromagnetică, saturarea orașelor și a zonelor suburbane cu 
radiații MMW va face fără îndoială problema mai răspândită și 
va face viața insuportabilă pentru cei care simt deja efectele 
radiației wireless. Așa cum a remarcat dr. Yael Stein - care a 
studiat tehnologia MMG-5G și interacțiunea cu corpul uman - 
într-o scrisoare din 2016 adresată Comisiei Federale de 
Comunicații:  

"Simulările pe calculator au demonstrat că glandele sudoripare 
concentrează undele sub-teraherz (sub 1.000 Ghz) în pielea 
umană. Oamenii puteau simți aceste valuri ca pe o căldură. 
Utilizarea tehnologiei de comunicații sub-terahertz (telefoane 
mobile, Wi-Fi, antene) ar putea determina oamenii să perceapă 
durerea fizică prin nociceptori. În mod potențial, în cazul în 
care G5 Wi-Fi este răspândit în domeniul public, ne putem 
aștepta la mai multe efecte asupra sănătății observate în 
prezent cu frecvențe RF / microunde, inclusiv multe alte cazuri 
de hipersensibilitate (EHS), precum și multe noi plângeri de 
durere fizică și încă o varietate necunoscută a tulburărilor 
neurologice. Va fi posibilă demonstrarea unei relații cauzale 
între tehnologia G5 și aceste efecte specifice asupra sănătății. 
Persoanele afectate pot fi eligibile pentru compensare. "  

Educați-vă cu privire la riscurile de sănătate ale 5G și 
protejați-vă familia de daune 

Pentru a afla mai multe despre 5G și pentru a ajuta la educarea 
celorlalți, puteți descărca fișiere de la Environmental Health 
Trust. Pe site-ul lor, puteți accesa, de asemenea, o lungă listă de 
studii științifice publicate care prezintă motive de îngrijorare.  
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Noaptea remedierii   

Utilizați filtre pentru a elimina variațiile tranzitorii de tensiune 
de la electricitate și utilizați contoare pentru a confirma că 
acestea se află într-un interval de siguranță. Utilizați u
alarmă alimentat de la baterie, în mod ideal unul fără 
lumină.  Luați în considerare mutarea patului copilului dvs. în 
camera dvs., în loc să utilizați un monitor fără fir pentru 
bebeluși. Alternativ, utilizați un monitor cu cablu dur. Dacă 
trebuie să utilizați Wi-Fi, opriți-l atunci când nu îl folosi
ales noaptea când dormiți. 

În mod ideal, lucrați pentru a vă conecta casa astfel încât să 
puteți elimina cu totul Wi-Fi. Este important să vă da
dacă aveți un router Wi-Fi, aveți un turn de telefonie mobilă în 
interiorul casei dvs. În mod ideal, eliminați Wi
simplu utilizând o conexiune prin cablu. Dacă trebuie să ave
absolut un router, îl puteți plasa în interiorul unei pungi 
protejate atunci când nu este utilizat. Puteți găsi elemente 
ecranate online sau puteți crea propriile dvs. materiale folosind 
materialul Swiss Shield. Dacă aveți un notebook fără porturi 
Ethernet, un adaptor USB Ethernet vă va permite să vă 
conectați la internet printr-o conexiune prin cablu.

Pentru o ecranare mai extinsă, vă puteți gândi să pictați pereții 
și tavanul dormitorului cu vopsea specială de protecție, care va 
bloca RF din surse externe, cum ar fi turnurile celulare, 
contoarele inteligente și turnurile radio / TV. Ferestrele pot fi 
acoperite cu ecran metalic sau film. Pentru patul tău, gânde
te la un baldachin de protecție (se mai pot folosi diferite obiecte 
din orgoni,n.b.). 

Strategii pe timp de zi pentru a reduce expunerea inutilă la 
EMF  

Pentru a reduce expunerea la EMF în timpul z
considerare utilizarea filtrelor Stetzer pentru a reduce nivelul de 
electricitate murdară sau interferențe electromagnetice generate. 
De asemenea, puteți lua aceste lucruri cu dvs. când lucrați sau 
când călătoriți. Aceasta poate fi singura strategie optimă pentru 
a reduce daunele cauzate de expunerea la EMF, deoarece se 
pare că cea mai mare parte este generată de frecven
filtrele le elimină. 

Conectați computerul desktop la internet printr
Ethernet prin cablu și asigurați-vă că ați pus desktop
modul avion. Evitați, de asemenea, tastaturile wireless, 
trackball-urile, mouse-urile, sistemele de jocuri, imprimantele 
telefoanele portabile. Alegeți versiunile cu fir.  

Evitați să transportați telefonul mobil pe corp(do
avion) și niciodată să nu dormiți cu el în dormitorul dvs. decât 
dacă se află în modul avion sau închis. Chiar 
avion poate emite semnale. Când utilizați telefonul mobil, 
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ți telefonul mobil, 

utilizați telefonul cu difuzoare și țineți telefonul la cel
cm distanță de dvs. Căutați să reduceți radical timpul de vorbire 
pe telefonul mobil. 

Protecția generală a gospodăriilor  

Dacă utilizați în continuare un cuptor cu microunde, luați în 
considerare înlocuirea acestuia cu un cuptor de convec
abur (sau cu rezistență electrică), care vă va încălzi mâncarea 
cât mai rapid și mult mai sigur. Evitați utilizarea aparatelor 
"inteligente" și a termostatelor care depind de semnalizarea 
wireless. Aceasta ar include toate noile televizoare "inteligente". 
Acestea sunt numite inteligente deoarece transmit un semnal 
Wi-Fi și, spre deosebire de computerul dvs., nu puteți opri 
semnalul Wi-Fi. Luați în considerare utilizarea unui monitor de 
computer mare ca televizorul dvs., deoarece nu emite Wi

Înlocuiți becurile fluorescente (acestea con
n.b.) cu becuri incandescente sau LED. În mod ideal, îndepărta
toate luminile fluorescente din casă. Nu numai că ele emit 
lumină nesănătoasă, dar mai important, ele vor transfera de fapt 
curenții spre corpul tău, doar fiind aproape de ele. 
Întreruptoarele dimmer (cele cu LED de control, n.b.
sursă de electricitate murdară, deci lua
instalarea comutatoarelor on / off regulate, mai degrabă decât a 
comutatoarelor dimmer. 

Refuzați contoarele inteligente atâta timp cât pute
adăugați un scut la un contor inteligent existent, dintre care 
unele s-au dovedit a reduce radiațiile cu 98 până la 99%.
Dr. Joseph Mercola / https://www.mercola.com 

 

În ciuda avertismentelor asocia
consumatori, în Bucure

serviciul 5G
 

        Vodafone România a lansat servicii 5G pe pia
care vor putea fi accesate după ce telefoanele 5G vor fi 
disponibile pe piață, anunță compania.

„Prin această lansare, ne continuăm misiunea de a conecta 
pentru un viitor mai bun, facilitând în fiecare zi o societate 
digitală performantă pentru România. Compania noastră î
menține angajamentul de a contribui pe deplin la strategi
digitală a țării într-o eră în care persoanele 
interconectate și unde încrederea este la fel de importantă ca 
viteza”, a declarat Murielle Lorilloux, CEO, Vodafone 
România, conform Mediafax. 
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Cătălin Buliga, Technology Director, Vodafone România spune 
că rețeaua este acum activă în zonele aglomerate din București 
și se va extinde în alte câteva orașe mari din România până la 
finalul anului 2019. 

Lansarea vine în contextul în care în România nu a existat nicio 
dezbatere publică reală asupra posibilelor efecte negative pentru 
sănătate ale acestei tehnologii. De asemenea, Asocia
Consumatori a lansat campania de informare „Stop 5G” 
a atrage atenția asupra efectelor folosirii acestei tehnologii 
pentru cetățeni. 

Îngrijorări asemănătoare a exprimat și Mănăstirea Petru Vodă.

În „capitala” Uniunii Europene, la Bruxelles, autorită
publice au luat decizia de a amâna implementarea acestei 
tehnologii, din motive de siguranță. 

Apel internațional urgent stop imediat 
implementării rețelelor wirelles 5G 

(generația a 5-a) atât pe pământ cât 
spațiu 

 
         Către ONU, OMS, EU, Consiliul Europei şi toate 
guvernele naţionale, Noi, semnatarii, oameni de ştiinţă, 
doctori şi organizaţii de mediu precum și alte persoane din 
ţările (ce sunt menționate în cuprinsul acestui apel), 
solicităm de urgență oprirea dezvoltării reţelelor wireless 
5G (generaţia a cincea), ce include 5G prin intermediul 
sateliţilor spaţiali. 5G va face să crească masiv expunerea la 
radiaţii nefaste de frecvenţe radio (RF) cu mult în plus faţă 
de reţelele de telecomunicaţii 2G, 3G şi 4G deja funcţionale.

adiaţiile RF de acest fel s-au dovedit a fi foarte 
periculoase atât pentru oameni cât şi pentru mediu. 
Punerea în funcţiune a rețelelor 5G reprezintă un 

experiment funest ce este îndreptat asupra umanităţii şi a 
mediului înconjurător. Un astfel de experiment nesăbuit se 
defineşte ca fiind o crimă în legislaţia internaţională. 2 Ce este 
acum din nefericire încă nerecunoscut pe scară largă este faptul 
că prin cele de mai sus vor rezulta totodată şi multe schimbări 
fără precedent de mediu ce vor avea un ecou nefast la scară 
globală. Densitatea planificată a transmițătoarelor nocive de 
frecvenţe radio este aproape imposibil de imaginat. În plus faţă 
de milioanele de staţii 5G noi pe Pământ şi cei peste 20.000 de 
sateliţi ce vor fi plasați în spaţiu, 200 de miliarde de obiecte 
vor avea caracteristici de transmiţători, conform estimărilor, vor 
fi parte a acestei rețele până în anul 2020, şi vor cuprinde un 
trilion de obiecte câţiva ani mai târziu. Reţele comerciale 5G ce 
operează la frecvenţe joase şi cu viteze reduse au fost 
dezvoltate în Qatar, în Finlanda şi în Estonia la mijlocul anului 
2018. Implementarea de reţele 5G la viteze şi frecvenţe foarte 
mari (unde milimetrice) este planificată să înceapă către 
sfârșitul anului 2019. În ciuda negării mincinoase aproape 
generalizate, evidenţa cum că radiaţiile de frecvenţe radio (RF) 
sunt chiar foarte nocive pentru viaţă este deja copleşitoare. 
Dovezile clinice acumulate referitoare la oamenii bolnavi şi 

R 
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afectaţi, multe dovezi experimentale ce arată inclusiv 
distrugerea ADN-ului, a celulelor şi a organelor într
varietate de plante şi animale, precum şi dovada epidemiologică 
de necontestat a faptului că majoritatea afecţiunilor civilizaţiei 
moderne – cum ar fi cancer, boli de inimă şi diabet 
mare parte, cauzate de poluare electromagnetică, constituie 
subiectul unei mari baze de date ce con
studii de specialitate ce au fost atent analizate 
prin reducere la absurd, planurile industriei de telecomunicaţii 
pentru 5G se concretizează, nicio persoană, niciun animal, nicio 
pasăre sau insectă de pe această planetă nu va avea capacitatea 
de a evita expunerea, timp de 24 ore pe zi, 365 de zile pe an, la 
nivele în mod evident nocive ale radia
de ori mai mari decât tot ceea ce există în acest moment. 
Posibilitatea de a nu fi expus, indiferent unde ne vom afla pe 
această planetă, nu va exista. Aceste planuri ce sunt legate de 
rețelele 5G ameninţă astfel să provoace efecte funeste grave ce 
sunt ireversibile, asupra oamenilor şi distrugerea permanentă a 
tuturor ecosistemelor Pământului. Având în vedere toate aceste 
efecte malefice ce vor apărea este necesar să fie luate măsuri 
imediate în vederea protejării umanităţii şi a mediului 
înconjurător, în conformitate cu imperativele dar şi cu anumite 
acorduri internaţionale. Implementarea re
va face să rezulte o creştere masivă şi inevitabilă a expunerii 
noastre la unele radiaţii nocive care ne vor afecta sănătatea 
Aspecte referitoare la rețeaua 5G terestră Internet of Things 
(abreviat și IoT, în traducere liberă Internetul Lucrurilor sau a 
Obiectelor) este un concept ce presupune folosirea Internetului 
pentru 3 a conecta între ele diferite dispozitive, servicii 
sisteme automate, formând astfel o rețea de obiecte. Realizarea 
unor IoT-uri presupune echiparea dispozitivelor ce trebuie 
conectate cu aparatură de rețea, și cu electronică. În vederea 
transmiterii unui volum enorm de date ce este necesar pentru 
IoT, tehnologia 5G, atunci când va fi dez
unde milimetrice, ce sunt transmise întrun mod slab prin 
materialele solide. Acest aspect va solicita fiecărui operator să 
instaleze staţii de bază la fiecare 100 metri1 în fiecare arie 
urbană din lume. Spre deosebire de generaţiil
reţele wireless, în cadrul cărora o singură antenă transmite către 
o arie largă, staţiile de bază şi toate dispozitivele 5G vor avea 
antene multiple ce vor fi aranjate în „reţele fazate” 2,3 care 
colaborează pentru a emite anumite raze fasc
focalizate și dirijabile, ce sunt asemănătoare cu laserele, ce se 
pot urmări reciproc. Pentru aceasta, fiecare telefon 5G va 
conţine duzine de antene mici, care toate vor colabora pentru a 
urmări şi pentru a ţinti o rază foarte focalizată căt
apropiat turn de comunicaţii celulare. Comisia Federală pentru 
Comunicaţii din Statele Unite (FCC) a adoptat deja reguli4 
stricte ce permit apariția unor capacităţi de putere efectivă 
pentru aceste fascicule de pană la 20 de wa
zece ori mai puternice decât nivelele deja admise pentru 
telefoanele actuale. Fiecare staţie de bază 5G va conţine sute 
sau chiar mii de antene ce țintesc raze multiple ce sunt 
asemănătoare cu laserul, în mod simultan, către celulare şi către 
diverse dispozitive ce sunt folosite de utilizatori, în aria 
corespondentă pe care o deservesc. Această tehnologie se 
numeşte „inputuri multiple, output-uri multiple” sau prescurtat 
MIMO. Regulile FCC permit ca puterea efectivă ce este radiată 
de o staţie de bază 5G să fie 30.000 de waţi per 100 MHz de 
spectru,2 sau altfel spus va reprezenta echivalentul a 300.000 de 
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afectaţi, multe dovezi experimentale ce arată inclusiv 
ui, a celulelor şi a organelor într-o mare 

varietate de plante şi animale, precum şi dovada epidemiologică 
de necontestat a faptului că majoritatea afecţiunilor civilizaţiei 

cum ar fi cancer, boli de inimă şi diabet – sunt, în 
de poluare electromagnetică, constituie 

subiectul unei mari baze de date ce conține deja peste 10.000 de 
studii de specialitate ce au fost atent analizate și revizuite. Dacă, 
prin reducere la absurd, planurile industriei de telecomunicaţii 

ncretizează, nicio persoană, niciun animal, nicio 
pasăre sau insectă de pe această planetă nu va avea capacitatea 
de a evita expunerea, timp de 24 ore pe zi, 365 de zile pe an, la 
nivele în mod evident nocive ale radiației RF care sunt de sute 

ari decât tot ceea ce există în acest moment. 
Posibilitatea de a nu fi expus, indiferent unde ne vom afla pe 
această planetă, nu va exista. Aceste planuri ce sunt legate de 
țelele 5G ameninţă astfel să provoace efecte funeste grave ce 

asupra oamenilor şi distrugerea permanentă a 
tuturor ecosistemelor Pământului. Având în vedere toate aceste 
efecte malefice ce vor apărea este necesar să fie luate măsuri 
imediate în vederea protejării umanităţii şi a mediului 

cu imperativele dar şi cu anumite 
acorduri internaţionale. Implementarea rețelei 5G va provoca și 
va face să rezulte o creştere masivă şi inevitabilă a expunerii 
noastre la unele radiaţii nocive care ne vor afecta sănătatea 

5G terestră Internet of Things 
și IoT, în traducere liberă Internetul Lucrurilor sau a 

Obiectelor) este un concept ce presupune folosirea Internetului 
pentru 3 a conecta între ele diferite dispozitive, servicii și 

țea de obiecte. Realizarea 
uri presupune echiparea dispozitivelor ce trebuie 

țea, și cu electronică. În vederea 
transmiterii unui volum enorm de date ce este necesar pentru 
IoT, tehnologia 5G, atunci când va fi dezvoltată total, va folosi 
unde milimetrice, ce sunt transmise întrun mod slab prin 
materialele solide. Acest aspect va solicita fiecărui operator să 
instaleze staţii de bază la fiecare 100 metri1 în fiecare arie 
urbană din lume. Spre deosebire de generaţiile anterioare de 
reţele wireless, în cadrul cărora o singură antenă transmite către 
o arie largă, staţiile de bază şi toate dispozitivele 5G vor avea 
antene multiple ce vor fi aranjate în „reţele fazate” 2,3 care 
colaborează pentru a emite anumite raze fascicule ce sunt 

și dirijabile, ce sunt asemănătoare cu laserele, ce se 
pot urmări reciproc. Pentru aceasta, fiecare telefon 5G va 
conţine duzine de antene mici, care toate vor colabora pentru a 
urmări şi pentru a ţinti o rază foarte focalizată către cel mai 
apropiat turn de comunicaţii celulare. Comisia Federală pentru 
Comunicaţii din Statele Unite (FCC) a adoptat deja reguli4 

ția unor capacităţi de putere efectivă 
pentru aceste fascicule de pană la 20 de wați. Acestea sunt de 
zece ori mai puternice decât nivelele deja admise pentru 
telefoanele actuale. Fiecare staţie de bază 5G va conţine sute 

țintesc raze multiple ce sunt 
asemănătoare cu laserul, în mod simultan, către celulare şi către 

pozitive ce sunt folosite de utilizatori, în aria 
corespondentă pe care o deservesc. Această tehnologie se 

uri multiple” sau prescurtat 
MIMO. Regulile FCC permit ca puterea efectivă ce este radiată 

să fie 30.000 de waţi per 100 MHz de 
spectru,2 sau altfel spus va reprezenta echivalentul a 300.000 de 
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waţi per GHz de spectru. Aceasta va fi de zeci până la de sute 
de ori mai puternică decât nivelul ce este actualmente permis 
pentru staţiile de bază curente. Aspecte referitoare la rețeaua 5G 
spaţială Cel puţin cinci companii5 propun să ofere 5G spaţial 
combinând influența a peste 20.000 de sateliţi ce vor fi plasați 
pe orbita joasă şi medie a Pământului. Toți acești sateliți vor 
înfăşura Pământul cu niște fascicule puternice, ce sunt ţintite şi 
dirijabile. Fiecare satelit va emite unde milimetrice cu o putere 
efectiv radiată de maxim 5 milioane de waţi 6 prin intermediul 
miilor de antene ce sunt plasate în reţele fazate. Deşi energia 
degajată de sateliţi va fi mai scăzută decât cea provenită de la 
antenele terestre, aceasta va iradia arii de pe Pământ unde 
ceilalţi transmiţători nu ajung şi va exista în plus faţă de 
transmisiunile terestre 5G energia ce provine de la miliarde de 
Obiecte ale IoT. Mult mai grav și nebănuit este faptul că sateliţii 
respectivi vor fi localizaţi în magnetosfera Pământului, aspect 
care va exercita o influenţă 4 nefastă considerabilă asupra 
proprietăţilor electrice ale atmosferei. Alterarea mediului 
magnetic a Pământului ce va apărea în felul acesta poate 
constitui o ameninţare extraordinar de mare la adresa vieţii, mai 
mare chiar decât radiaţiile de la antenele terestre (vezi mai jos 
ce se petrece ca efect). Efectele puternic nocive ale radiaţiilor ce 
implică radiofrecvenţă sunt deja dovedite Chiar înainte ca 
tehnoligia 5G să fie propusă, numeroase petiţii şi apeluri7 ce 
provin din partea comunităţii ştiinţifice internaţionale, 
incluzând Apelul Freiburger ce a fost semnat de peste 3.000 
doctori, au solicitat oprirea imediată a expansiunii tehnologiei 
wireless şi au propus de urgență un moratoriu referitor la noile 
staţii de bază.8 În anul 2015, 215 oameni de ştiinţă din 41 de 
ţări au transmis un semnal de alarmă către Naţiunile Unite (UN) 
şi către Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS).9 Ei au afirmat 
că „numeroase publicaţii ştiinţifice recente au demonstrat deja 
că de fapt EMF [câmpurile electromagnetice] afectează în mod 
grav organismele vii la nivele mult mai profunde decât cele ce 
sunt aceptate în majoritatea ghidurilor naţionale şi 
internaţionale”. Mai mult de 10.000 de studii ştiinţifice revizuite 
demonstrează efectul puternic nociv asupra sănătăţii umane al 
radiaţiilor RF.10,11 Aceste efecte includ: • Schimbarea ritmului 
cardiac12 • Alterarea gravă a expresiei genetice13 • Alterarea 
considerabilă a metabolismului14 • Alterarea dezvoltării 
celulelor stem15 • Cancer16 • Boli cardiovasculare17 • 
Deficienţe cognitive pregnante18 • Distrugerea ADN19 • A u 
impact asupra stării generale a ființei20 • Declanșează creşterea 
nivelului radicalilor liberi21 • Provoacă deficienţe ale 
proceselor de memorie şi învăţare22 • Fac să apară o calitate 
scăzută a spermei23 • Facilitează avortul24 • Dezlănțuie o 
afectare neurologică25 • Generează obezitate şi diabet26 • 
Declanșează stres oxidativ27 Efectele ce apar în cazul copiilor 
includ autism, 28 tulburare hiperactivă ce este însoțită de un 
deficit de atenție (ADHD)29,30 şi în plus provoacă astm. 31 
Deteriorarea ce survine astfel are efecte nocive ce merg dincolo 
de rasa umană, existând deja dovezi numeroase legate de 
deteriorarea structurii vitale a diverselor plante şi animale 
sălbatice32,33 precum şi aceea a animalelor de laborator, 
incluzând: 5 • Furnici34 • Insecte35 • Păsări36,37 • Mamifere38 
• Păduri39 • Şoareci40,41 • Broaşte42 • Plante43 • Musculiţe44 
• Şobolani45 • Albine46 • Copaci47 Au fost de asemenea 
înregistrate și unele efecte nocive în sfera microbiologică48. 
Agenţia Internaţională de cercetare asupra Cancerului (IARC) 
fondată în anul 1955 sub egida OMS a concluzionat în anul 

2011 că există probabilitatea ca radiaţiile RF cu frecvenţe 
cuprinse între 30 kHz - 300 GHz să provoace efecte cancerigene 
asupra ființelor umane (așa numita clasificare Grupa 2B). 49 
Oricum, multe dovezi recente, incluzând ultimele studii legate 
de folosirea telefoanelor celulare şi riscul de cancer la creier, pe 
care acestea îl provoacă indică deja faptul că radiaţiile RF sunt 
într-adevăr cancerigene pentru oameni50 şi ar trebui tocmai de 
aceea să fie clasificate ca fiind un factor cancerigen din Grupa 
1, alături de fumul de tutun şi de azbest (asbestos = durabil, 
termen pentru minerale fibroase din grupa răspândită a 
silicaților). Semnalele wireless de tehnologie mai recentă sunt și 
mai nocive. Efectul nociv este cauzat atât de înalta frecvenţă de 
vibrație a undelor operatorului cât şi de pulsaţiile ce prezintă o 
frecvenţă joasă de vibrație al acestora.51 Punerea în folosinţă a 
sateliţilor 5G este necesar să fie urgent interzisă Pământul, 
ionosfera şi atmosfera inferioară formează împreună un circuit 
electric global52 în care noi trăim. Se ştie deja că ritmurile 
biologice — ale oamenilor53,54, păsărilor,55 hamsterilor,56 şi 
păianjenilor57,58 — sunt controlate și influențate de către 
mediul electromagnetic natural al Pământului şi că buna 
funcționare a tuturor organismelor depinde de stabilitatea 
acestui mediu care, include proprietăţile electrice ale atmosferei. 
59,60,61,62 Cercetătorul Cherry, într-o lucrare ce este 
considerată fundamentală,63 a explicat importanţa rezonanţelor 
Schumann64 şi a arătat deja de ce alterările ionosferei pot afecta 
în mod considerabil presiunea sangvină şi secreția de 
melatonină. Toate acestea cauzează „cancer, boli reproductive, 
tulburări cardiace şi neurologice precum şi moarte”. Toate 
aceste aspecte arată deja că mediul nostru electromagnetic a fost 
deja afectat de radiaţiile nocive ce provin de la liniile de 
electricitate. Radiaţiile O copertă a revistei americane Sheeple 
(în traducere „Spiritul de turmă”) în care sunt ilustrate 
pericolele tehnologiei 5G. 6 armonice ce provin de la liniile 
electrice65 ajung în ionosfera şi magnetosfera Pământului, unde 
sunt apoi amplificate de interacţiunile undă-particulă. 66,67 În 
anul 1985, Dr. Robert O. Becker a atras deja atenţia că acest tip 
de radiaţii nefaste a schimbat deja structura magnetosferei, iar 
apoi a menționat extinderea acestui efect ce „ameninţă 
viabilitatea întregii vieţi pe Pământ”.68 Plasarea zecilor de mii 
de sateliţi în mod direct atât în ionosferă cât şi în magnetosferă, 
sateliți ce emit semnale modulate de milioane de waţi şi care 
includ milioane de frecvenţe, afectează deja mediul 
electromagnetic cu mult dincolo de capacitatea noastră de 
adaptare.69 Monitorizarea informală a oferit deja multe dovezi 
ce indică unele efecte serioase asupra oamenilor şi animalelor 
care provin de la cei aproximativ 100 sateliţi ce au furnizat 
servicii de telefonie 2G şi 3G de pe orbita joasă a Pământului, 
începând cu anul 1998. Astfel de efecte funeste nu pot fi 
înţelese doar prin considerarea nivelelor scăzute de radiaţii de la 
nivelul solului. Este bine să fie luate în considerație și 
cunoştinţe din alte discipline ştiinţifice, incluzând domeniul 
fizicii atmosferice sau chiar al acupuncturii.70,71,72,73 
Adăugarea a 20.000 de noi sateliţi 5G va polua adițional enorm 
circuitul electric global 74,75 şi va modifica rezonanţa 
Schumann, 76 ce a facilitat de fapt dezvoltarea vieţii pe Pământ. 
Efectele nocive ce vor apărea vor fi universale şi toate acestea 
pot fi chiar devastatoare. Energia 5G este atât calitativ cât şi 
cantitativ diferită de energia 4G Ideea în mod evident eronată, 
cum că putem tolera nivele ale radiaţiilor de zeci până la sute de 
ori mai mari ce prezintă lungimi de undă milimetrice se bazează 
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pe modele greşite ce consideră organismul uman ca fiind doar o 
carcasă de plastic ce este umplută cu un lichid omogen. 77,78 
Premiza tâmpă cum că undele milimetrice nu penetrează 
organismul uman dincolo de piele ignoră complet nervii,79 
vasele sangvine,80,81 şi alte structuri vii ce conduc 
electricitatea şi care pot transporta un curent electric ce este 7 
generat de anumite radiaţii ce operează în profunzime în 
organism.82,83,84 O altă greşeală, mult mai gravă, este aceea 
că reţelele fazate nu au niște antene obişnuite. Când un câmp 
electromagnetic obişnuit intră în trup, acesta face ca sarcinile de 
încărcare să se mişte şi curenţii respectivi ajung să curgă. Dar se 
petrece cu totul altceva atunci când unele pulsuri 
electromagnetice extrem de scurte intră în organism: chiar 
sarcinile respective de încărcare devin mici antene care 
reradiază câmpul electromagnetic şi îl trimit undeva mai în 
adâncime în organism. Aceste unde ce sunt reradiate se numesc 
precursori Brillouin. 85 Ele devin semnificative atunci când, fie 
energia, fie faza undelor se modifică suficient de rapid. 86 
Tehnologia 5G include în mod evident ambele criterii. În plus, 
penetrarea chiar şi de la suprafaţă reprezintă un mare pericol 
pentru ochi dar şi pentru cel mai mare organ al trupului care 
este pielea. Efectele nocive sunt valabile și în cazul creaturilor 
foarte mici. Studii revizuite ce au fost publicate recent, prezic 
apariția unor arsuri termice ale pielii87 la oamenii ce vor fi 
expuși la radiaţiile de tip 5G. În plus, aceasta va face să apară o 
absorbţie rezonantă de către insecte, 88 care se știe că absorb 
până la de 100 ori mai multe radiaţii de lungime de undă 
milimetrică faţă de cât absorb acestea la lungimile de undă 
actuale. Din moment ce multe populaţii de insecte zburătoare s-
au redus cu 75-80 % din 1989 chiar şi în zonele naturale 
protejate,89 radiaţiile 5G vor avea efecte devastatoare asupra 
populaţiilor de insecte de pe întreaga planetă. Un studiu din 
anul 1986 al profesorului Om P. Gandhi a avertizat deja că 
undele milimetrice sunt absorbite cu putere de către corneea 
ochiului, şi că hainele chiar obişnuite, de grosimi milimetrice, 
sporesc absorbţia energiei de către piele prin intermediul unui 
anumit efect de rezonanţă.90 Fizicianul american Cindy L. 
Russell a atras atenția în anul 2018 asupra efectelor undelor 
milimetrice asupra pielii, ochilor (incluzând apariția unor 
cataracte), afectarea ritmului cardiac, a sistemului imunitar şi 
chiar a ADN-ului.91 Normele de reglementare au exclus în mod 
deliberat dovezile ştiinţifice legate de efectul dăunător Actorii 
implicaţi până acum în dezvoltarea tehnologiei 5G au fost până 
în prezent industria şi guvernele. Oameni de ştiinţă ce sunt 
renumiţi în domeniul EMF, prin prezentarea unei documentații 
în mii de studii cu privire la efectele biologice nefaste ale 
undelor electromagnetice asupra oamenilor, animalelor, 
insectelor şi plantelor, precum şi efectele nocive alarmante 8 
asupra sănătăţii şi a mediului, au fost excluşi în totalitate. Faptul 
că directivele actuale de siguranţă sunt neadecvate arată 
conflictul de interese ce există între organismele ce definesc 
standardele „datorită relaţiilor lor cu companiile de 
telecomunicaţii sau electrice ce subminează în mod criminal 
imparţialitatea ce ar trebui să guverneze fixarea standardelor de 
expunere publică la radiaţii neionizatoare”.92 Profesorul Emerit 
Martin L. Pall a expus conflictele de interes în detaliu şi a 
prezentat studii importante ce au fost însă prompt excluse, în 
trecerea sa sistematică în revistă a studiilor de specialitate. 93 
Ipoteza termică nu mai este de actualitate: noi standarde de 
siguranţă sunt urgent necesare Standardele actuale de siguranţă 

se bazează pe ipoteza învechită și depășită cum că încălzirea 
este singurul efect nociv al EMF. După cum au afirmat omul de 
știință american Marko Markov şi cel rus Yuri G. Grigoriev, 
„standardele de azi nu iau deloc în considerație poluarea reală a 
mediului cu radiaţii neionizatoare”.94 Sute de oameni de ştiinţă, 
incluzându-i pe mulţi dintre cei care au semnat acest apel, au 
demonstrat că multe tipuri de boli şi răni acute sau cronice sunt 
cauzate prin efectul non-termic („efect non-termic”) de un nivel 
de radiaţii ce se află mult sub directivele internaţionale. Efectele 
biologice sunt evidente, iar acestea apar chiar şi la valori 
energetice aproape de zero. Efectele ce au fost găsite chiar la 
0.02 picowaţi (a trilioana parte dintr-un watt) pe centimentru 
pătrat, includ structură genetică alterată în E. coli95 şi în 
şobolani, 96 precum și EEG alterată în cazul oamenilor,97 
stimularea creşterii în plante de fasole,98 şi stimularea ovulaţiei 
la pui.99 În scopul protecţiei eficiente împotriva efectelor non-
termice, trebuie luată în considerare durata de expunere. 
Energia 5G va expune toţi oamenii la mult mai multe 
transmisiuni simultane, încontinuu, zi şi noapte, fără nicio 
întrerupere. Tocmai de aceea, sunt necesare noi standarde de 
siguranţă. Acestea ar trebui să fie bazate pe expunerea 
cumulativă şi nu doar pe puterea degajată la un moment dat, şi 
de asemenea ar fi necesar să fie luate în considerație frecvenţa, 
lungimea de bandă, modulaţia, forma undelor, lăţimea pulsului 
precum şi alte proprietăţi ce sunt semnificative din punct de 
vedere biologic. Antenele respective ar trebui să fie 
restricţionate în spaţii specifice, identificabile public. Pentru a 
proteja oamenii, antenele ar trebui să fie localizate departe de 
locul unde locuiesc şi muncesc aceștia, şi ar fi necesar să fie 
excluse de pe căile publice de deplasare ale oamenilor. Pentru a 
proteja animalele sălbatice, aceste antene ar trebui să fie excluse 
din parcuri naţionale şi prezenţa lor ar fi necesar să fie în mod 
strict limitată în zone ce sunt îndepărtate de suprafața planetei 
Pământ. Pentru a proteja viaţa în ansamblul ei, sateliţii pentru 
comunicaţii comerciale ar trebui să fie limitaţi ca număr şi 
interzişi de pe orbita joasă şi medie a Pământului. Reţelele 
fazate ar trebui să fie interzise, atât pe Pământ, cât şi în spaţiu. 9 
Radiaţia tip RF (radiofrecvență) are atât efecte acute, cât şi 
cronice Radiaţia de tip RF are atât efecte nocive imediate, cât şi 
efecte funeste pe termen lung, cum ar fi cancerul şi bolile de 
inimă. Alterarea ritmului cardiac100 şi schimbările ce apar în 
funcţionarea creierului (EEG)101 sunt niște exemple de efecte 
nefavorabile imediate. Un sindrom numit boala undelor 
radio102 în fosta Uniune Sovietică şi hipersenzitivitate 
electromagnetică (EHS) în restul lumii103 poate fi atât acut cât 
şi cronic. Profesorul Dr. Karl Hecht a publicat deja o istorie 
detaliată a acestor tipuri de sindrom, ce este compilată dintr-o 
revizuire a mai mult de 1.500 de lucrări ştiinţifice ruseşti şi a 
istoriilor clinice a mai mult de 1.000 dintre pacienţii săi din 
Germania. Concluziile obiective includ multe probleme ce pot 
să apară: somnul, tensiunea arterială, ritm cardiac anormal, 
afecţiuni digestive, căderea părului, tinitus sau mâncărimi 
ciudate ce apar la nivelul pielii. Simptomele subiective includ 
ameţeală, stare de vomă, dureri de cap, pierderi de memorie, 
inabilitatea de a se concentra, oboseală, stranii simptome de tip 
răceală şi chiar dureri de inimă. 104 Dispoziţiile EUROPAEM 
EMF 2016 afirmă că EHS (hipersensibilitatea electromagnetică) 
apare atunci când oamenii sunt „expuşi continuu” la ritmuri 
crescânde de EMF-uri, şi când „reducerea şi prevenirea 
expunerii la EMF” este necesară pentru a restabili sănătatea 
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acestor persoane.105 EHS nu ar trebui să fie considerată o 
boală, ci o leziune ce apare din cauza unui mediu toxic, care 
afectează un număr din ce în ce mai mare de oameni, număr ce 
este estimat deja la 100 de milioane global,106,107 şi care, în 
curând, va afecta pe toată lumea108 dacă implementarea 
globală a 5G va fi permisă. Declaraţia ştiinţifică internaţională 
referitoare la EHS şi la sensibilitatea chimică multiplă (MCS) a 
afirmat în 2015 că „[i]nacţiunea în această directie este un cost 
pentru societate şi deja nu mai este o opţiune … [N]oi 
recunoaştem în unanimitate existența acestui pericol serios la 
adresa sănătăţii publice ... [solicităm] ca niște măsuri majore de 
prevenţie să fie urgent adoptate şi prioritizate, pentru a înfrunta 
așa cum se cuvine această pandemie ce se profilează în 
perspectivă”.109 Guvernele lumii eşuează în mod lamentabil în 
ceea ce priveşte datoria lor de a avea grijă de populaţiile ce sunt 
guvernate În graba lor tembelă, iresponsabilă și exagerată de a 
implementa 5G şi de a încuraja folosirea neîngrădită a spaţiului, 
Uniunea Europeană, Statele Unite şi guvernele naţionale din 
toată lumea fac paşi către a asigura un mediu nociv, 
uniformizator „fără nicio limită“.110 Ele interzic autorităţilor 
locale să aplice legile deja existente cu privire la mediu, 111 „în 
interesul pripit al unei dezvoltări rapide şi eficiente”, ele 
îndepărtează „obstacole inutile … cum ar fi procedurile de 
planificare locală [şi] varietatea limitelor specifice ce se referă 
atât la emisiile 10 câmpului electromagnetic (EMF) cât şi la 
metodele ce sunt necesare pentru a le agrega”.112 Guvernele 
aprobă în mare grabă legi pentru a permite prezenţa facilităţilor 
wireless în toate spaţiile publice.113 Până acum, majoritatea 
facilităţilor wireless a fost amenajată pe proprietăţi private, la 
distanţă de case şi de instituţii. Pentru ca acestea să fie 
amplasate la distanţe mai mici de 100 de metri una de alta 
conform cerinţelor 5G, de acum încolo acestea vor fi localizate 
pe trotuare direct în faţa caselor şi a instituţiilor şi chiar 
deasupra capetelor pietonilor, incluzând mame cu copii. 
Cerinţele publice elementare şi audierile publice au fost complet 
eliminate. Chiar dacă vor exita audieri şi s-ar pronunța 100 de 
experţi tehnici împotriva 5G, deja au fost date anumite legi care 
declară ilegală orice alt gen de intervenție din partea 
autorităţilor locale. Legea US, de exemplu, interzice ferm 
guvernelor locale să reglementeze tehnologia wireless „pe baza 
efectelor nocive de mediu ale radiaţiilor frecvenţelor radio”,114 
iar tribunalele au inversat deciziile de reglementare ce sunt 
legate de plasarea turnurilor de comunicaţii celulare.115 
Asiguratorii nu vor acoperi riscurile EMF,116 şi este evident că 
nu-și va asuma nimeni responsabilitatea legală pentru 
distrugerea sau afectarea gravă a vieţii sau a proprietăţii ce va 
rezulta prin expunerea la tehnologia 5G, fie terestră, fie 
spaţială.117 În absenţa unui regim legal agreat şi comprehensiv 
ce este legat de activităţile din spaţiu, responsabilitatea legală 
pentru toate aceste activităţi este inexistentă, în ciuda riscului ca 
întregi continente, ca atmosfera şi chiar oceanele să fie în mare 
pericol din cauza acestora. Acordurile internaţionale deja 
existente sunt în mod evident violate Copiii şi obligaţia pentru 
diligenţă Convenţia asupra drepturilor copilului a UN afirmă că 
statele vor „face demersuri să asigure copilului un nivel necesar 
de protecţie ce este util pentru binele său” (art. 3), „să se asigure 
sănătatea, … supravieţuirea şi dezvoltarea 11 armonioasă a 
copilului” (art. 6) şi „să ia urgent măsuri corespunzătoare 
împotriva proliferării bolilor … luând în considerare pericolele 
evidente şi riscurile poluării mediului” (art. 24(c)). Codul de la 

Nuremberg (1949) se referă la toate experimentele pe oameni, 
incluzând astfel dezvoltarea tehnologiei 5G cu nivele de radiaţii 
RF noi, mult mai mari şi cu un tip de expunere ce nu a fost 
deloc testat pentru siguranţă înainte de a fi adus pe piaţă. 
„Aprobarea voluntară a oamenilor este absolut esenţială” (art. 
1). Expunerea la radiațiile nocive de tip 5G va deveni astfel 
involuntară. „Niciun experiment nu poate fi derulat acolo unde 
există un serios motiv a priori să se creadă că poate să apară 
moartea sau incapacitarea”. (art. 5) Concluziile a peste 10.000 
de studii ştiinţifice şi vocile a sute de organizaţii internaţionale 
reprezentând sute de mii de membri ce au suferit datorită 
acestor condiţii diferite şi care au fost mutaţi forţat din casele 
lor din cauza facilităţilor pe care le implică deja comunicaţiile 
wireless, reprezintă serioase „motive a priori să credem că 
moartea sau incapacitarea pot apărea”. Obligația de a informa 
publicul Consiliul Mondial pentru Standardizarea 
Telecomunicaţiilor (2012) al Uniunii Internaţionale pentru 
Telecomunicaţii (ITU) a afirmat că „este necesar ca publicul să 
fie informat cu privire la efectele nocive ce sunt posibile să 
apară datorită expunerii la câmpuri electromagnetice (EMF)” şi 
a invitat statele membre să „adopte măsuri potrivite în vederea 
asigurării respectării recomandărilor internaţionale ce sunt 
corespunzătoare pentru protecţia sănătăţii împotriva efectelor 
adverse ale EMF”. Evaluarea intermediară a Planului de 
Acţiune privind Mediul şi Sănătatea din Europa (2008): 
„Parlamentul European … [n]otează că limitele existente pentru 
public asupra expunerii la câmpuri electromagnetice nu mai 
sunt de actualitate, … în mod evident nu iau în calcul 
dezvoltarea tehnologiilor informatice şi de comunicaţii, sau 
recomandările Agenţiei de Mediu din Europa sau standardele 
mai stricte de emisie ce au fost adoptate, de exemplu, în Belgia, 
Italia şi Austria, şi nu țin cont de problematica grupurilor 
vulnerabile, cum ar fi femeile gravide, nou-născuţii şi copiii.” 
Mediul Declaraţia Naţiunilor Unite asupra Mediului (1972): 
„Aruncarea substanţelor toxice ... în cantităţi sau în concentraţii 
ce exced capacitatea mediului de a le procesa, trebuie oprită 
pentru a fi siguri că nu se produce în cadrul ecosistemelor o 
distrugere semnificativă sau chiar ireversibilă.” (principiul 6). 
Carta mondială pentru natură (1982): „Activităţile nocive ce pot 
cauza o distrugere ireversibilă a naturii trebuie sa fie evitate ... 
Acolo unde efectele adverse sau funeste nu sunt înţelese în 
totalitate, activităţile respective trebuie întrerupte imediat” (art. 
11). Declaraţia de la Rio privind Mediul şi Dezvoltarea (1992): 
„Statele au … responsabilitatea de a se asigura că activităţile 
din jurisdicţia sau care se află sub controlul lor nu cauzează 
prejudicii grave mediului altor state sau acționează dincolo de 
limitele jurisdicţiei proprii” (principiul 2). Summitul Mondial al 
Naţiunilor Unite privind Dezvoltarea Durabilă (2002): „Există o 
nevoie urgentă de a crea răspunsuri mai eficiente în ceea ce 
priveşte politicile naţionale şi regionale ce sunt legate de 
ameninţările referitoare la mediu ce pot avea consecințe grave 
asupra sănătăţii oamenilor” (par. 54(k)). Convenţia Africană 
asupra Conservării Mediului şi Resurselor Naturale (2017): 
„Părţile vor lua toate măsurile ce sunt corespunzătoare pentru a 
preveni, ameliora şi elimina cât mai mult posibil efectele ce 
sunt în detrimentul mediului înconjurător, în particular în cazul 
substanţelor radioactive, toxice şi a altor substanţe şi deşeuri ce 
sunt periculoase.” (art. 13). Sănătatea şi drepturile omului 
Declaraţia universală a drepturilor omului: „Fiecare ființă 
umană are dreptul la viaţă, libertate şi la o deplină securitate 
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personală” (art. 3). Strategia Naţiunilor Unite asupra Sănătăţii 
Femeilor, Copiilor şi Adolescenţilor (2016-2030) are ca 
obiective să „transforme”, prin extinderea mediilor benefice; 
spre a face să „supravieţuiască”, ființele umane prin reducerea 
mortalităţii materne şi infantile; şi este datoria lor să acționeze 
pentru asigurarea sănătăţii şi a stării de bine ce implică 
reducerea numărului de decese şi boli ce sunt generate de 
poluare. Spaţiul Cosmic Tratatul privind Spaţiul Cosmic (1967) 
declară că „folosirea spaţiului cosmic este necesar să fie 
realizată astfel încât să „se evite contaminarea acestuia precum 
şi să vegheze să nu se producă schimbări adverse în mediul 
Pământului” (art. IX). Orientările strategice ale Naţiunilor Unite 
pentru susținerea pe termen lung a activităţilor ce se desfășoară 
în spaţiul cosmic (2018): „Statele şi organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale trebuie să evite ... riscurile ce se pot 
repercuta asupra oamenilor, asupra proprietăţii, sănătăţii 
publice, şi a mediului ce sunt legate de lansarea, de operarea pe 
orbită şi de reintrarea obiectelor spaţiale” (orientarea strategică 
2.2(c)). Actualmente guvernele lumii se joacă într-un mod 
criminal riscând să se afecteze grav viaţa de pe Pământ. Albert 
Einstein a afirmat că „Dumnezeu nu dă cu zarul”. Dar prin 
lansarea tehnologiei 5G pe Pământ şi în spaţiul cosmic, o 
tehnologie ce este fără precedent și care foloseşte unde 
milimetrice ce erau folosite până acum doar ca armă energetică 
în anumite operaţiuni militare şi de control al mulţimilor, 119 
iată că guvernele lumii dau cu zarul în mod nechibzuit putând 
astfel să afecteze grav viața pe Pământ. Refuzul de a accepta şi 
de a aplica acele cunoştinţe tehnice relevante şi valide este de 
neacceptat din punct de vedere etic. Studiile arată că 5G – şi în 
special tehnologia 5G ce se bazează pe spaţiu – contravine în 
mod flagrant principiilor fundamentale ce au fost consacrate 
printr-o suită de acorduri internaţionale. CEREM CA ONU, 
OMS, EU, CONSILIUL EUROPEI ŞI GUVERNELE 
NAŢIONALE, a) Să ia măsuri imediate pentru oprirea 
dezvoltării 5G pe Pământ şi în spaţiul cosmic pentru a proteja 
astfel omenirea, în principal copiii nenăscuţi, nounăscuţii, 
copiii, adolescenţii şi femeile gravide, dar şi mediul 
înconjurător; b) Să urmărească respectarea neabătută a 
Convenţiei Naţiunilor Unite asupra Drepturilor Copilului şi 
Rezoluţia Consiliului Europei 1815 privind informarea 
cetăţenilor, inclusiv a profesorilor şi doctorilor, asupra riscurilor 
referitoare la sănătate (pentru adulţi şi copii) în ceea ce privește 
radiaţiile RF, şi de ce anume trebuie şi cum pot aceștia evita 
comunicaţiile wireless şi staţiile de bază, în special în sau lângă 
creşe, grădiniţe, şcoli, spitale, locuinţe şi locuri de muncă; c) Să 
favorizeze şi să implementeze sisteme de telecomunicaţii pe fir 
în loc de comunicații wireless; d) Să interzică industriei de 
wireless/telecomunicaţii să acționeze prin organizaţiile lor de 
lobby spre a convinge persoane cu funcţii oficiale să ia decizii 
ce facilitează sau permit extinderea radiaţiilor RF, incluzând 
tehnologia 5G terestră şi spaţială; e) Să numească imediat – fără 
interferenţe ale trusturilor comerciale – grupuri internaţionale de 
oameni de ştiinţă specializaţi în EMF şi în sănătate ce sunt 
independenţi, ce sunt cu adevărat imparţiali şi fără conflicte de 
interes, cu scopul de a stabili noi standarde internaţionale de 
siguranţă pentru radiaţii EF ce nu se bazează exclusiv pe 
intensitate, dar care iau în considerație expunerea cumulativă, şi 
care protejează împotriva tuturor efectelor nefaste privind 
sănătatea şi mediul, nu doar a efectelor termice şi care nu vor fi 
realizate doar prin prisma efectelor acestora asupra oamenilor; 

f) Să numească imediat – fără interferenţe financiare – grupuri 
internaţionale de oameni de ştiinţă specializaţi în EMF, 
sănătate, biologie şi fizică atmosferică, cu scopul de a dezvolta 
un cadru de reglementare comprehensivă care este de natură să 
asigure că folosirea spaţiului cosmic este sigură pentru oameni 
şi mediu, luând în considerare efectele radiaţiilor RF, gazele de 
evacuare ale rachetelor, funinginea neagră şi reziduurile spaţiale 
precum şi impactul acestora asupra stratului de ozon, a încălzirii 
globale, a atmosferei şi a conservării vieţii pe Pământ. Nu doar 
tehnologia terestră este necesar să susțină adulţii, copiii, 
animalele şi plantele, ci şi cea din spaţiu. Este urgent necesar să 
semneze fiecare dintre noi Apelul online la adresa: 
www.5gspaceappeal.org  
Cu respect, Arthur Firstenberg, Administrator de Apel, 
info@5gSpaceAppeal.org. Semnatari inițiali AFRICA Lauraine 
Margaret Helen Vivian, PhD, Anthropology and Psychiatry; 
Honorary Research Associate, Faculty of Health and Medical 
Sciences, University of Copenhagen, Denmark. Signatory for 
South Africa ASIA Girish Kumar, PhD, Professor, Electrical 
Engineering Department, Indian Institute of Technology 
Bombay, Powai, Mumbai, India AUSTRALIA Don Maisch, 
PhD, Independent researcher, author of „The Procrustean 
Approach”, Lindisfarne, Tasmania, Australia EUROPA Alfonso 
Balmori, BSc, Master in Environmental Education, Biologist. 
Valladolid, Spain Klaus Buchner, Dr. rer. nat., Professor, MEP 
– Member of the European Parliament, Kompetenzinitiative 
zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V., 
München, Germany Daniel Favre, Dr. phil. nat., Biologist, 
A.R.A. (Association Romande Alerte aux Ondes 
Electromagnétiques), Switzerland Annie Sasco, MD, DrPH, 
SM, HDR, former Chief of Research Unit of Epidemiology for 
Cancer Prevention at the International Agency for Research on 
Cancer (IARC), Lyon; former Acting Chief, Programme for 
Cancer Control of the World Health Organization (WHO); 
former Director of Research at the Institut National de la Santé 
et de la Recherche Médicale (INSERM); France AMERICA DE 
NORD Martin Pall, Professor Emeritus of Biochemistry and 
Basic Medical Sciences, Washington State University, residing 
in Portland, Oregon, USA Kate B. Showers, PhD, Soil Science, 
Senior Research Fellow, Centre for World Environmental 
History, University of Sussex, Falmer, Brighton, UK, residing 
in Bolton-Est, Québec, Canada AMERICA DE SUD Carlos 
Sosa, MD, University of Antioquia, Medellín, Colombia.  
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Distrugerea culturii ancorate în Adevăr 
Despre «societatea demoralizată»

     Teoriile nihiliste postmoderne și răspândirea, la nivel 
planetar, a unei pseudoculturi, precu
divertismentului și cea consumeristă – care, cu ajutorul 
mijloacelor media, ne colonizează sufletul și conștiința 
condus la pervertirea culturii autentice sau la aruncarea ei 
peste bord.  

ceastă pseudocultură ajunge să-i captiveze mai ales
tineri, având o influență mult mai puternică asupra lor 
decât cea pe care o au familia și școala. 

Deseori, nici părinții – care, din cauza serviciului epuizant, nu 
mai au timp să se ocupe de propriii lor copii, lăsându
grija” televizorului și calculatorului – nici școala, a cărei calitate 
a scăzut alarmant (învățământul trădându-și menirea formatoare 
pe care o avea cândva), nu îi mai pot ajuta pe tineri să
formeze „anticorpii” necesari pentru a respinge pseudocultura. 
Nu poate fi subestimată – deși, deseori, oamenii nu o 
conștientizează – forța acaparatoare a culturii de masă care, ca 
și trichinele din visul lui Raskolnikov (personajul principal din 
romanul lui Dostoievski, Crimă și pedeapsă), se insinuează în 
noi, făcându-ne robi unor patimi și dorințe amplificate la 
extrem, subjugându-ne voința și gândirea, pentru a nu mai avea 
acea putere sufletească și discernământul necesar pentru a ne 
putea împotrivi răului, atât de bine deghizat sub o aparen
seducătoare. 

Societatea demoralizată  

Este o lume peste care a pus stăpânire anormalul 
morții, atunci când omul s-a răzvrătit împotriva frumuse
vieții – atributele caracteristice cu care Dumnezeu a înzestrat 
Creația sa. Dar, cum scrie un psiholog și un critic social 
american, John F. Schumaker (John F Schumaker, 
culture: The demoralized mind), în vremurile noastre, „
normal nu mai este considerat o aspirație sănătoasă, ceva demn 
de dorit”. Atunci, rezultatul nu poate fi altul decât înmul
bolilor sufletești. Potrivit lui John F. Schumaker, spre deosebire 
de societățile tradiționale, în care oamenii nu cunoșteau deloc 
starea de depresie (mai mult, nici nu aveau un cuvânt prin care 
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Distrugerea culturii ancorate în Adevăr – 
Despre «societatea demoralizată» 

și răspândirea, la nivel 
planetar, a unei pseudoculturi, precum cultura 

care, cu ajutorul 
și conștiința – au 

condus la pervertirea culturii autentice sau la aruncarea ei 

i captiveze mai ales pe 
ță mult mai puternică asupra lor 

care, din cauza serviciului epuizant, nu 
mai au timp să se ocupe de propriii lor copii, lăsându-i „în 

școala, a cărei calitate 
și menirea formatoare 

pe care o avea cândva), nu îi mai pot ajuta pe tineri să-și 
formeze „anticorpii” necesari pentru a respinge pseudocultura. 

și, deseori, oamenii nu o 
ța acaparatoare a culturii de masă care, ca 

și trichinele din visul lui Raskolnikov (personajul principal din 
), se insinuează în 
țe amplificate la 

ța și gândirea, pentru a nu mai avea 
și discernământul necesar pentru a ne 

putea împotrivi răului, atât de bine deghizat sub o aparență 

ume peste care a pus stăpânire anormalul și cultura 
a răzvrătit împotriva frumuseții și a 

atributele caracteristice cu care Dumnezeu a înzestrat 
ția sa. Dar, cum scrie un psiholog și un critic social 

. Schumaker (John F Schumaker, Consumer 
), în vremurile noastre, „a fi 

ție sănătoasă, ceva demn 
”. Atunci, rezultatul nu poate fi altul decât înmulțirea 

lui John F. Schumaker, spre deosebire 
țile tradiționale, în care oamenii nu cunoșteau deloc 

starea de depresie (mai mult, nici nu aveau un cuvânt prin care 

să definească această stare), societatea occidentală de astăzi a 
ajuns mai predispusă decât oricând către depresie. Am putea să 
spunem că trăim în epoca depresiei. 

Potrivit cercetătorilor, dacă în urmă cu trei decenii, vârsta medie 
la care se instala depresia era de 30 de ani, astăzi, vârsta medie 
la care apare această afecțiune este de 14 ani
Stephen Izard de la Universitatea Duke, citat de Schumaker, 
atrage atenția că rata depresiei în societățile occidentale se 
dublează cu fiecare generație succesivă. Însă psihologul John F. 
Schumaker arată în articolul său că termenul de „depr
ajuns să fie folosit pentru a descrie o stare a con
deși manifestă și unele simptome specifice depresiei, este, 
totuși, diferită de aceasta. Este vorba, mai curând, despre 
demoralizare, o afecțiune pentru care tratamentul adecvat nu 
constă în administrarea de medicamente antidepresive.

În concepția lui Schumaker, demoralizarea este o dispoziție 
creată de cultura consumeristă. „Pe măsură ce este asimilată, 
cultura de consum are un impact profund, slăbind structura 
personalității, capacitatea de a face fa
pregătește terenul pentru instalarea stării de demoralizare
După cum și noi am constatat, cultura consumeristă și cea a 
divertismentului, inoculată prin cel mai puternic instrument de 
condiționare și restructurare sufletească 
cel mediatic – cultivă o stare de nefiresc, stimulând excesiv 
construind dorințe, făcând apel la senzație și emoție în 
detrimentul gândirii și al reflecției, care sunt subminate. În fond, 
acestea creează o pseudorealitate, un univers fictiv, în care 
individul este absorbit prin intermediul imaginii.

Potrivit psihologului, demoralizarea este o criză psiho
spirituală, o stare în care victimele se simt dezorientate, 
incapabile de a mai da un sens sau de a mai găsi un sco
înalt vieții și de a înțelege ce anume le
adevărat nevoile. „Vechile credințe și certitudini se dizolvă, 
luându-le locul o stare de îndoială, incertitudine 
direcției.” 

Explicația este aceea potrivit căreia cultura con
să creeze un gol existențial, o stare care premerge instalării 
demoralizării. Atunci când viața omului se reduce la 
satisfacerea unor instincte și impulsuri inferioare și a dorințelor 
induse și fabricate neîntrerupt de cultura consumeristă
își va pierde substanța și sensul mai înalt spre care omul tinde 
prin natura sa. Schumaker vorbește despre modul cum industria 
consumeristă și cea a divertismentului folosesc mijloace 
eficiente bazate pe „propagandă subtilă 
„a vinde iluzia consumatorului fericit, prin amplificarea 
excesivă a așteptărilor pe care le avem de la lumea materială. 
Consumatorii de astăzi sunt, de departe, oamenii cei mai expu
la propagandă din istorie. Efectul continuu 
acesteia este, într-o măsură foarte ridicată, unul hipnotic, 
conducând la atrofierea simțului critic, slăbind conștiința de 
sine și transformând universul fictiv consumerist într
surogat de sens și scop. Cu cât oamenii devin mai distrași, mai 
dezorientați și mai dezarmați sufletește, cu atât mai ușor pot fi 
supuși condiționării.” (John F Schumaker, 
The demoralized mind) 

dezbateridezbateridezbateridezbateri    

Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019 

să definească această stare), societatea occidentală de astăzi a 
ât oricând către depresie. Am putea să 

Potrivit cercetătorilor, dacă în urmă cu trei decenii, vârsta medie 
la care se instala depresia era de 30 de ani, astăzi, vârsta medie 

țiune este de 14 ani. Cercetătorul 
Stephen Izard de la Universitatea Duke, citat de Schumaker, 

ția că rata depresiei în societățile occidentale se 
ție succesivă. Însă psihologul John F. 

Schumaker arată în articolul său că termenul de „depresie” a 
ajuns să fie folosit pentru a descrie o stare a conștiinței care, 
și manifestă și unele simptome specifice depresiei, este, 
și, diferită de aceasta. Este vorba, mai curând, despre 

țiune pentru care tratamentul adecvat nu 
onstă în administrarea de medicamente antidepresive. 

ția lui Schumaker, demoralizarea este o dispoziție 
Pe măsură ce este asimilată, 

cultura de consum are un impact profund, slăbind structura 
tatea de a face față dificultăților și 

ște terenul pentru instalarea stării de demoralizare.” 
și noi am constatat, cultura consumeristă și cea a 

divertismentului, inoculată prin cel mai puternic instrument de 
ufletească și a conștiinței omului – 

cultivă o stare de nefiresc, stimulând excesiv și 
țe, făcând apel la senzație și emoție în 

și al reflecției, care sunt subminate. În fond, 
itate, un univers fictiv, în care 

individul este absorbit prin intermediul imaginii. 

Potrivit psihologului, demoralizarea este o criză psiho-
spirituală, o stare în care victimele se simt dezorientate, 
incapabile de a mai da un sens sau de a mai găsi un scop mai 

ții și de a înțelege ce anume le-ar putea împlini cu 
țe și certitudini se dizolvă, 

le locul o stare de îndoială, incertitudine și pierderea 

ția este aceea potrivit căreia cultura consumeristă ajunge 
țial, o stare care premerge instalării 

ța omului se reduce la 
și impulsuri inferioare și a dorințelor 

și fabricate neîntrerupt de cultura consumeristă, atunci ea 
și va pierde substanța și sensul mai înalt spre care omul tinde 

ște despre modul cum industria 
și cea a divertismentului folosesc mijloace 

propagandă subtilă și dezinformare” pentru 
a vinde iluzia consumatorului fericit, prin amplificarea 

șteptărilor pe care le avem de la lumea materială. 
Consumatorii de astăzi sunt, de departe, oamenii cei mai expuși 
la propagandă din istorie. Efectul continuu și repetitiv al 

o măsură foarte ridicată, unul hipnotic, 
țului critic, slăbind conștiința de 

și transformând universul fictiv consumerist într-un 
și scop. Cu cât oamenii devin mai distrași, mai 

ți sufletește, cu atât mai ușor pot fi 
.” (John F Schumaker, Consumer culture: 
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Nevoile reale, confundate cu dorințele stimulate artificial  

Tinerii sunt cele mai vulnerabile victime ale acestui proces 
subtil de condiționare, fiind crescuți din fragedă copilărie cu 
fantasmele consumului, cărora omul imatur nu are nicio putere 
de a li se sustrage. De altfel, rațiunea de a fi a acestei „societăți 
a spectacolului” (Guy Debord), creată de industria publicitară și 
de pseudocultura consumeristă și de masă, este dată de 
capacitatea ei de a ne menține pe toți într-o stare perpetuă de 
imaturitate. Mesajele inoculate, care prind cel mai mult la tineri, 
sunt: „fii mereu tânăr, atractiv”, „simte-te bine”, „fă ceea ce 
dorești”, „distrează-te fără constrângeri”, „trăiește clipa” – 
proclamând cultul plăcerii, al satisfacției imediate și adorarea 
sinelui. Mecanismele de „vrăjire” puse în funcțiune se bazează 
pe o stimulare senzitivă și emoțională excesivă, de care 
individul consumator devine dependent, ajungând incapabil de a 
se mai bucura de lucrurile simple sau de a mai trăi într-un 
orizont al firescului. 

Însă, cum ne lămurește psihologul John F. Schumaker: „în 
această cultură bazată pe fantasmă, așteptările amplificate 
exagerat se «ciocnesc» de realitatea experienței”. Întrucât viața 
firească și realitatea nu corespund așteptărilor construite de 
universul consumerist, atunci, mai ales în cazul generației 
tinere, „dezvoltarea unei stări de plictis, dezamăgire, deziluzie 
și demoralizare este aproape inevitabilă”. Este o stare pe care 
etologul Konrad Lorenz o definea prin sintagma „moartea 
termică emoţională” (Konrad Lorenz, Cele opt păcate capitale 
ale omenirii civilizate, Editura Humanitas, 2012), o stare de 
blazare care îl determină pe individ să caute situații de stimulare 
tot mai puternice, însă acesta nu va reuși să scape de 
sentimentul de frustrare, oricât va încerca să fugă de el, în goana 
lui obsesivă după plăcere, fiindcă adevărata stare de împlinire 
nu este aceasta. Un fenomen tipic care generează „moartea 
termică emoţională”, este, potrivit lui Lorenz, neofilia. 
„Obiectele îşi pierd, după un timp de posesie, forţa de atracţie, 
în mod analog se petrece și cu iubita/iubitul, prietenul sau chiar 
patria.” 

În fond, demoralizarea se instalează întrucât nevoile reale ale 
omului sunt neglijate, fiind confundate cu dorințele stimulate 
artificial de propaganda consumeristă. „Lipsit de substanță și de 
profunzime, înstrăinat de ceilalți și de sine însuși, individul 
consumator ajunge foarte ușor un individ fragmentat și abătut. 
(…) Societăți întregi pot deveni predispuse la o serie de boli 
mentale dacă «fibra lor morală» se deteriorează dincolo de un 
anumit punct. Pentru a evita aceasta, țesătura morală a unei 
societăți este necesar să fie atât de puternică încât să poată 
răspunde nevoilor psiho-socio-spirituale fundamentale ale 
membrilor acesteia, printre acestea fiind necesitatea cultivării 
unui sentiment al identității și al apartenenței, necesitatea 
desfășurării unor activități comune care unesc oamenii într-o 
comunitate” și nevoia de fi împreună cu cei care ne împărtășesc 
credințele și valorile, toate acestea formând o orientare 
existențială sănătoasă, care dă vieții stabilitate și sens. 

Pe lângă nevoia de identitate, de apartenență, de a ne simți 
înrădăcinați într-o comunitate (familia și Biserica fiind cele mai 
importante), psihologul John F. Schumaker mai include, printre 

nevoile esențiale ale omului, pe cele spirituale (legătura cu 
Dumnezeu) și nevoia stimulării intelectuale, toate acestea fiind 
inhibate de pseudocultura la care ne-am referit, rezultatul fiind o 
lume tot mai bolnavă sufletește. Însă individul ajuns în această 
stare nu mai conștientizează existența acestor nevoi reale. 

„Generația în transă”  

Mai ales tinerilor crescuți sub influența fantasmelor media, care 
le promit o fericire imposibil de atins în realitate, le este cu 
neputință să înțeleagă ce se petrece înlăuntrul lor și cum le-au 
fost pervertite nevoile. Schumaker numește generația actuală a 
tinerilor „generația în transă” („the trance generation”), 
„manifestând o atracție irezistibilă față de orice forme de 
tehnologie care le paralizează discernământul și le tocește 
sensibilitatea”. Concluzia sa este că, pentru a vindeca o 
societate demoralizată, atenția este necesar să se axeze în primul 
rând asupra „culturii bolnave” care a căpătat dominație, pentru 
a fi contracarate efectele acesteia, și asupra nevoilor reale ale 
omului și a împlinirii acestora, fiindcă starea celor demoralizați 
nu poate fi realmente tratată prin administrarea de medicamente 
antidepresive. 

Printre alte nevoi esențiale, pe care le-am adăuga noi, de a căror 
împlinire depinde dezvoltarea firească și echilibrată a omului, 
sunt nevoia de iubire și cea de frumos, ambele fiind în strânsă 
legătură cu nevoile spirituale (legătura profundă cu Dumnezeu – 
ceea ce presupune implicit și urmarea poruncilor Lui – 
regenerează și menține iubirea și, în același timp, ne deschide 
„vederea către frumusețe”, în care se împletesc echilibrul, 
armonia și taina; iar astăzi tot mai puțini oameni mai pot 
percepe starea de frumusețe, cei mai înstrăinați de aceasta fiind 
tocmai artiștii postmoderni). Însă, din nefericire, tocmai aceste 
două valori fundamentale au trecut printr-o teribilă deformare și 
pervertire. Astfel, tinerii nu mai cred în iubire fiindcă li s-a 
inoculat o concepție complet falsă despre dragoste, iar sufletele 
le sunt întinate încă din copilărie, când se duce un adevărat 
război împotriva inocenței copiilor. Prin cultură media, desene 
animate, jocuri video, jucării, modă, reclame, în sufletul 
copiilor pătrunde cultura morții și urâtul, li se cultivă o 
înclinație spre patimi, pe care le vor dezvolta la vârsta adultă. 

Pervertirea copiilor prin desenele animate, jucării, modă  

În ultimii ani, numeroși psihologi și specialiști în dezvoltarea 
copilului au atras atenția cu privire la violența excesivă din 
desenele animate, însă mulți părinți nu conștientizează 
gravitatea acestei situații. Desene care au ajuns foarte populare 
în rândul copiilor, precum „Țestoasele Ninja”, „Tom și Jerry”, 
„Wile E. Coyote și Road Runner”, „Dragon Ball Z”, „Digimon”, 
„Pokemon” și multe altele, sau desene în care apar fantome, 
„Scooby Doo”, sau tot felul de creaturi ciudate, care îi sperie pe 
copii, nu fac decât să le deformeze sufletele din fragedă pruncie. 
Specialiștii de la Academia Americană a Pediatrilor au atras 
atenția că expunerea copiilor la violența din desenele animate le 
dezvoltă tendința de a fi nervoși, nerăbdători, agresivi și 
neascultători, dar și lipsiți de empatie, insensibili la suferința 
celorlalți. Potrivit studiilor, copiii din America „se uită la 
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televizor aproximativ 28 de ore pe săptămână, ceea ce 
înseamnă mai mult timp decât timpul pe care îl petrec la școală. 
Copiii americani vizionează mai mult de 200.000 de acte de 
violență – dintre care mai mult de 16.000 sunt crime – înainte 
de vârsta de 18 ani. Programele TV transmit 812 acte de 
violență pe oră; programele pentru copii, în special desenele 
animate, difuzează până la 20 de acte de violență pe oră”.  

În România, potrivit unui studiu comandat de Consiliul 
Național al Audiovizualului, Cartoon Network este canalul de 
desene animate cu cel mai violent conținut, difuzând, în medie, 
27 de acte de violență pe oră, ceea ce înseamnă aproximativ 
unul la două minute, canalele Jetix și Minimax plasându-se pe 
următorul loc în ceea ce privește conținutul de violență. 
Specialiștii au avertizat că privitul la televizor, deseori ore în 
șir, afectează sever dezvoltarea cerebrală a copiilor și 
favorizează apariția la micuți a unor tulburări grave 
neuropsihice sau de comportament.  

Pe lângă desenele animate, jucăriile au asupra copiilor o 
influență covârșitoare, fiind adevărate modele pentru ei. Cei 
mici se indentifică deseori cu acestea, de fapt, jucăriile sunt 
instrumente de programare a comportamentului copiilor (Dmitri 
Avdeev, Femeia si problemele ei. Perspectiva psihiatrului 
ortodox, Editura Sophia, 2010). Aspectul cel mai dureros în 
legătură cu pseudocultura care ne asediază prin intermediul 
mijloacelor media este faptul că, practic, aceasta ne confiscă 
copiii, iar părinții nu își dau seama că nu mai sunt ei adevărații 
educatori ai copiilor lor. Această pseudocultură promovează și 
sădește în sufletele copiilor nu binele și frumosul, ci urâtul, 
nefirescul, grotescul, macabrul, monstruosul. În magazine, 
jucăriile-monștri sunt la loc de cinste, fiind iubite de mulți copii. 
Eroi precum țestoase Ninja, roboți transformeri și Batmani 
stârnesc copiilor fantezii agresive, potrivit psihiatrului ortodox 
Dmitri Avdeev (Dmitri Avdeev, Femeia si problemele ei. 
Perspectiva psihiatrului ortodox, Editura Sophia, 2010). 
„Poveștile sunt înlocuite de lumea «Fantasy», cu eroi 
extratereștri și monștri”, arată Avdeev. El mai atrage atenția că 
jocuri precum „Pirații”, „Stăpânul Universului”, „Cuceritorul” 
cultivă în copii patimi precum manifestarea mândriei și a slavei 
deșarte. 

Nici sufletele fetițelor nu scapă neinfestate de lumea urâtului și 
nefirescului din care par a fi desprinse aceste jucării care, prin 
efectele lor distructive asupra micuților, sunt mai degrabă anti-
jucării. Astfel, oribilele păpuși vampir „Monster High” au 
devenit printre cele mai preferate de fetițe. Personajele-monștri, 
reprezentând chiar demoni, ajung să fie înfățișați în ochii 
copiilor ca fiind niște ființe „simpatice”. Exemple sunt de la 
monștrii „Pokemon” – o imagine mai atenuată a hidosului –, 
până la reprezentarea cât se poate de explicită a însuși 
diavolului – cum sunt, de pildă, cele trei statui oribile și enorme 
care au fost construite, din fonduri europene, în parcul 
bucureștean „Tei”, chiar într-un parc de distracții pentru copii. 
Totodată, copiii sunt introduși, chiar în grădinițe, în lumea 
infernală a unei pseudosărbători importate – Halloween-ul, un 
produs hidos al culturii de consum, reprezentând și o 
repăgânizare a societății –, prin costumele și accesoriile 
macabre pe care sunt încurajați să le poarte. 

Deloc surprinzător, urâtul și macabrul se promovează și în 
modă, care are o înrâurire foarte adâncă asupra tinerilor, acest 
instrument de uniformizare a gusturilor – care suprimă 
capacitatea tinerilor de a mai percepe ideea de frumos și 
unicitate –, de încolonare în rând cu turma. Un profesor de 
teologie mărturisea că eleve de la școala unde predă au venit, 
într-o zi, îmbrăcate în colanți imprimați cu capete de mort. Ceea 
ce l-a surprins cel mai tare a fost atitudinea dirigintei acestor 
eleve, care este și ea mamă: „Cum să le interzic aceasta, din 
moment ce eu însămi i-am cumpărat fiului meu un tricou 
imprimat cu capete de mort? Ar însemna să fiu ipocrită”; 
băiatul dirigintei era în clasa a doua sau a treia. Anormalul, 
trivialul și hidosul promovate prin cultură de masă au 
contaminat și sufletele profesorilor și ale părinților, nu numai pe 
cele ale tinerilor. 

 

Un alt aspect care ar fi necesar să îi alarmeze pe părinți este 
sexualizarea copiilor, un fenomen caracteristic epocii noastre. 
Copiii sunt expuși, din fragedă pruncie, la mesaje cu conotație 
sexuală, transmise fie subliminal, prin desene, jucării, modă 
etc., fie explicit, prin educația sexuală, care este introdusă în 
alte țări încă de la cele mai mici vârste. Păpușile Barbie 
(machiate strident și având o îmbrăcăminte total inadecvată 
pentru copii) sau jocuri precum „Concurs de frumusețe”, le 
inculcă fetițelor, încă de mici, obsesia pentru un fizic „ideal” o 
frumusețe fabricată, care nu este, în fond, decât un bun de 
consum, o imagine cu care vor tinde să se identifice mai târziu 
și care transformă femeia în obiect sexual. 

Cel mai revoltător este faptul că pervertirea copiilor are loc, 
deseori, cu concursul unor instituții a căror menire este tocmai 
aceea de a educa și de a proteja copiii. Întrucât li se oferă 
copiilor o educație cu totul nepotrivită, aceștia nu vor ajunge să 
își cunoască, atunci când vor fi mari, adevăratele nevoi și nu vor 
ști cum să răspundă acestor nevoi pentru a avea o viață 
frumoasă, echilibrată și împlinită. Ei sunt de la început împinși 
pe o pistă falsă. Un exemplu care îl scandalizează pe orice om 
cu judecată normală este concursul de dans la bară pentru copii, 
organizat nicăieri altundeva decât la Palatul Național al Copiilor 
din București, cei mai mulți concurenți fiind din categoria 
juniori (fetițe cu vârste între 6 și 12 ani!).  
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Copiilor nu li se mai permite să rămână copii 

Copiilor nu li se mai permite să rămână copii, aceasta fiind o 
nevoie firească a lor și, odată ce li se fură inocen
deplin descoperiți în fața influențelor devastatoare pe care le are 
cultura de consum asupra minții și sufletului lor. Păstrarea 
inocenței le formează imunitatea atât de necesară astăzi. Fapt pe 
care mulți părinți și profesori nu-l mai conștientizează. Fetițele 
crescute cu imaginea păpușilor Barbie ca model vor cunoaște 
mai târziu starea de demoralizare descrisă la începutul acestui 
articol. Tinerii care își pierd fecioria până la terminarea liceului 
și au parte de dezamăgiri și neîmpliniri în dragoste, nu mai cred 
în iubire, sunt triști, abătuți, nu mai aspiră către împlinirea unui 
rost mai înalt al vieții, fiindcă nu mai cred în nimic, sunt confuzi 
și instabili. Așadar, cum să își mai dorească să întemeieze 
familii și să nască prunci, când se simt deja obosi
descumpăniți și blazați? Tinerii nu au parte de educația pentru 
familie, care ar răspunde nevoilor lor profunde, ci de „educa
pentru depravare. Nimeni nu îi învață că iubirea presupune 
printre altele: jertfă, răbdare, înfrânare, fidelitate, asumare, 
curăție, depăşirea egoismului, conștientizare a responsabilității 
față de societate, față de generațiile trecute și cele viitoare.

Cum îi putem ajuta pe copii să se sustragă acestor influen
toxice, care îi îmbolnăvesc sufletește și trupește, cum le putem 
forma discernământul și sufletele astfel încât să își dezvolte 
„anticorpii” care să îi protejeze și să le dea puterea de a rezista 
duhului disolutiv și nihilist postmodern? Este necesar să luptăm 
pe toate căile pentru a le păstra inocența. Să-i îndreptăm cu fa
către Dumnezeu și să-i călăuzim, prin exemplul personal. La fel 
de important este să le cultivăm, de mici, simțul pentru frumos 
și abilitatea de a aprecia arta, literatura și muzica de calitate. 
Părintele Serafim Rose spunea că, dacă sunt primite cum se 
cuvine, acestea „subțiază și dezvoltă sufletul”, astfel încât îl va 
pregăti să primească mesajul spiritualității autentice, ajutându
să se poată deschide mai deplin către frumuse
care cultura de masă postmodernă îi împiedică accesul, făcând 
sufletul infirm. „Copilul deprins să vadă frumosul în pictură 
sculptura clasică nu va fi atras cu ușurință de perversitatea 
artei contemporane și nici de stridentele produse ale publicității 
moderne și pornografiei.” (Ierom. Damaschin, Via
Părintelui Serafim Rose, Editura Sophia, 2005) În acela
să le educăm simțurile, organizând excursii în natură 
au fost înstrăinați prin tehnologie –, astfel încât să
descopere frumusețile naturii, să le cultivăm curiozitatea de a o 
explora (explorările în natură sunt benefice pentru dezvoltarea 
lor cerebrală). Totodată, le va fi de mare folos dacă îi vom face 
receptivi la frumusețea artei tradiționale românești autentice 
care odihnește și respiră armonie și echilibru. Toate acestea îi 
vor putea ajuta să țină piept mai ușor culturii morții, care 
devorează și pustiește sufletele atâtor tineri. 
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Astăzi există în lume mai mul
în toată istoria omenirii. Nu sunt lua

acest calcul sclavii incon
 

... pe care așa-zișii Iluminați i
 Cum este posibil așa ceva într

Iată datele investiga
 
          Deși ne place să credem că acum omenirea a ajuns la 
un anumit grad de civilizație, iar drepturile omului sunt mai 
mult respectate în aceste zile decât în toată istoria omenirii, 
ei bine, se pare că ne înșelăm, asta dacă ne luăm după un 
raport al lui Benjamin Skinner, jurnalist de investiga
și-a petrecut patru ani de zile studiind sclavia în timpurile 
contemporane nouă, alături de mai mul
organizații de apărare a drepturilor omului din întreaga 
lume. 

e estimează că aproximativ 45 de milioane de oameni din 
lume sunt forțați să lucreze, să se prostitueze sa
căsătorească forțat. Deși cea mai mare parte a acestor 

fapte ilegale și imorale apar în fiecare zi în buletinele de știri 
sau le citim pe internet, tindem să le disociem de sclavie, însă 
nu ar fi cazul să facem aceasta, potrivit lui Skinner. Diferi
forme de sclavie există în țări precum India, Pakistan, Nepal, 
Bhutan, Asia de Sud-Est, Sudan, Haiti, Brazilia, America 
Latină, chiar și în Statele Unite. Pe vremea lui Iulius Caesar, 
peste jumătate din populația Romei erau sclavi aduși din Galia 
sau nordul Africii. Mai apoi, când musulmanii au cucerit zone 
din Spania, Portugalia și Marea Mediterană, peste un milion de 
europeni au fost duși în nordul africii ca sclavi. Primii sclavi 
africani au fost aduși în America de Nord pe o navă olandeză în 
Virginia, în 1619. 
Însă, niciodată în istorie nu a existat mai multă sclavie în lume 
decât în timpurile actuale. Bineînțeles acest aspect poate fi pus 
pe seama faptului că acum populația globului este de 7 miliarde 
de persoane. Da, suntem mai mulți, însă suntem și
mai inteligenți, cu mai multe valori morale, sau cel puțin asta ne 
place să credem despre noi… 
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Astăzi există în lume mai mulți sclavi decât 
în toată istoria omenirii. Nu sunt luați în 
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Iată datele investigației 
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Cel mai bun prieten al omului predă 
lecții de viață pe care oamenii le

 

                  „Oriunde există un nefericit, Dumnezeu trimite un câine.”
Alphonse de Lamartine 

         Să observăm câinii sau animalele în general ar fi 
suficient pentru a ne reaminti lecţiile de viaţă de mai jos, pe 
care noi, oamenii, le-am cam uitat într-o societate dominată 
de egocentrism şi de pierderea acelor valori fundamentale 
necesare pentru a trăi în armonie unii cu ceilalţi.

Câinele, cel mai bun prieten al omului  

1. Fidelitatea  

De la începutul civilizaţiei, câinele a reprezentat adevăratul 
simbol al fidelităţii şi un exemplu pentru umanitate. Este cel 
mai bun prieten al omului, un tovarăş credincios, gata oricând 
să-şi dea viaţa pentru a-şi apăra stăpânul. Cunoaştem toţi multe 
dovezi în acest sens. 

Pentru a merge şi mai departe şi a demonstra cât de fidele sunt 
patrupedele în discuţie, reamintim cazurile celor care şi
dedicat tot restul vieţii să vegheze pe mormântul stăpânului 
defunct (de la 9 până la 14 ani). 

2. Iertarea  

Câţi câini nu au fost bătuţi, maltrataţi şi abandonaţi de stăpânii 
lor? Ar fi foarte greu să aflăm numărul lor. Cu toate acestea, 
câinii au formidabila capacitate de a-şi ierta călăul, 
responsabilul celor mai mari cruzimi de pe lume, fiinţa umană.

În pofida tuturor suferinţelor, câinii sunt capabili de clemenţă, 
vin cu toată dragostea spre noi, îşi deschid din nou inimile şi au 
din nou încredere în noi. 
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Cel mai bun prieten al omului predă șase 
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fericit, Dumnezeu trimite un câine.” – 

Să observăm câinii sau animalele în general ar fi 
suficient pentru a ne reaminti lecţiile de viaţă de mai jos, pe 

o societate dominată 
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De la începutul civilizaţiei, câinele a reprezentat adevăratul 
ntru umanitate. Este cel 

mai bun prieten al omului, un tovarăş credincios, gata oricând 
şi apăra stăpânul. Cunoaştem toţi multe 

 

Pentru a merge şi mai departe şi a demonstra cât de fidele sunt 
discuţie, reamintim cazurile celor care şi-au 

dedicat tot restul vieţii să vegheze pe mormântul stăpânului 

Câţi câini nu au fost bătuţi, maltrataţi şi abandonaţi de stăpânii 
ărul lor. Cu toate acestea, 

şi ierta călăul, 
responsabilul celor mai mari cruzimi de pe lume, fiinţa umană. 

În pofida tuturor suferinţelor, câinii sunt capabili de clemenţă, 
din nou inimile şi au 

Astfel de câini ne aşteaptă în adăposturi speciale şi vor şti că nu 
ne dorim decât să le facem bine. 

3. Dragostea necondiţionată  

Câinii ne iubesc din tot sufletul şi ne-o arată în fiecare zi. Când 
vă întoarceți acasă după o absență de numai o oră sau după o zi 
întreagă, câinele vine alergând spre voi să vă întâmpine, sare de 
bucurie și își manifestă afecțiunea în multe moduri care ne 
topesc. 

Indiferent de situaţiile în care ne aflăm, mai grele, mai uşoare, 
câinele ne va arăta continuu dragostea sa necondiţionată.

4. Altruismul  

Un câine nu ne este cel mai fidel prieten pentru că
mâncare zilnic şi-i oferim confortul necesar. Nu! El ne iubeşte 
din adâncul fiinţei sale, complet dezinteresat.

Știţi foarte bine că dacă mâine aţi fi nevoiţi să vă mutaţi pe 
stradă (sunt atâtea cazuri de oameni cu câini mulţi locuind sub 
cerul liber), câinele vă va însoţi acolo, în frig, în ploaie, 
mângâindu-vă în felul lui special, dând din coadă, jucându
voi. 

Nu-i interesează dacă suntem bogaţi sau săraci. Ei simt dacă 
suntem fericiți sau trişti şi fac tot posibilul să ne scoată dintr
stare proastă. 

5. Îşi ajută apropiaţii  

Pe zi ce trece, fiinţa umană devine din ce în ce mai egoistă, 
preocupată doar de propriile probleme. Un studiu care a avut ca 
scop să urmărească câţi oameni se vor opri să
de ajutor unui bărbat căzut pe stradă a obţinut rezultate 
uluitoare. 
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de ajutor unui bărbat căzut pe stradă a obţinut rezultate 
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Trei sferturi dintre persoane nu s-au oprit şi cel mai rău a fost că 
schimbau trotuarul la vederea actorului întins pe jos, simulând o 
boală ce necesita ajutor de urgenţă. 

Spre deosebire de noi, câinii ajută indiferent de persoană sau 
animal aflat în pericol, dând dovadă de mare curaj.

6. Spiritul de familie  

Câţi dintre bătrânii – parinți, bunici – abandona
uneori în condiţii mizerabile, primesc măcar o vizită pe lună de 
la copiii lor sau de la rude? De multe ori mor în singurătate şi 
sunt îngropaţi de către străini. 

Câinii oferă un exemplu de respect total faţă de vârstnici, faţ
de bolnavi, față de semenii lor care trăiesc în sălbăticie sau faţă 
de maidanezii care populează oraşele noastre. Ei fac totul pentru 
a-i ajuta, riscă să-şi piardă viaţa pentru a-l salva pe unul dintre 
ai lor. 

Iuda de astăzi cunoaşte bine Biblia, are 
studii universitare, vorbeşte câteva limbi 

străine 

       Din nefericire, Iuda nu este doar personajul unui anume 
moment istoric, ci şi un personaj al istoriei de după el, 
multiplicat peste tot, la scară planetară, în ipostaza sărutării 
care acoperă trădarea. 

rintre noi, cei ce beneficiem de civilizaţie, de cultură, de 
progres ştiinţific, de libertate, de bunurile pământului şi 
de harurile cerului, printre noi se instaurează, încetul cu 

încetul, un duh perfid care răstoarnă valorile şi perverteşte 
limbajul. 

Anormalul devine normal, viciul devine virtute, minciuna 
devine adevăr, furtul inteligent devine profesie onorabilă, 
sodomia se cheamă orientare comportamentală, cuvinte nobile 
precum prietenie, prieten, prietenă se degradează în conotaţii 
dubioase, pervertirea tineretului se intitulează program de 
sănătate anti SIDA, destrămarea familiei se numeşte planificare 
familială, crimele ingineriei genetice se fac în numele 
vindecărilor miraculoase, prostituţia se legitimează prin 
libertatea femeii de a face ce vrea cu propriul ei trup, sărăcirea 
spiritului devine globalizare, invadarea unei ţări se cheamă 

P
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Spre deosebire de noi, câinii ajută indiferent de persoană sau 
animal aflat în pericol, dând dovadă de mare curaj. 

abandonați în aziluri, 
uneori în condiţii mizerabile, primesc măcar o vizită pe lună de 
la copiii lor sau de la rude? De multe ori mor în singurătate şi 

Câinii oferă un exemplu de respect total faţă de vârstnici, faţă 
ță de semenii lor care trăiesc în sălbăticie sau faţă 

de maidanezii care populează oraşele noastre. Ei fac totul pentru 
l salva pe unul dintre 

Iuda de astăzi cunoaşte bine Biblia, are 
udii universitare, vorbeşte câteva limbi 

Din nefericire, Iuda nu este doar personajul unui anume 
moment istoric, ci şi un personaj al istoriei de după el, 
multiplicat peste tot, la scară planetară, în ipostaza sărutării 

 

rintre noi, cei ce beneficiem de civilizaţie, de cultură, de 
progres ştiinţific, de libertate, de bunurile pământului şi 
de harurile cerului, printre noi se instaurează, încetul cu 

încetul, un duh perfid care răstoarnă valorile şi perverteşte 

Anormalul devine normal, viciul devine virtute, minciuna 
devine adevăr, furtul inteligent devine profesie onorabilă, 
sodomia se cheamă orientare comportamentală, cuvinte nobile 
precum prietenie, prieten, prietenă se degradează în conotaţii 

vertirea tineretului se intitulează program de 
sănătate anti SIDA, destrămarea familiei se numeşte planificare 
familială, crimele ingineriei genetice se fac în numele 
vindecărilor miraculoase, prostituţia se legitimează prin 

vrea cu propriul ei trup, sărăcirea 
spiritului devine globalizare, invadarea unei ţări se cheamă 

război preventiv, terorismul îşi reclamă valenţe divine, 
înfeudarea economică se numeşte credit bancar, pomana 
politică devine act de caritate. Şi multe altele

Iuda se plimbă nestingherit prin societate, prin istoria omenirii, 
dar şi prin creştinătate. 

Isprava lui cea mai mare este aceea că, dintr
a făcut mai multe [nu că ar fi în mod real mai multe, ci că asta 
vrea să dea impresia, că nu ar fi o singură Biserică, ci mai 
multe]. Din mai multe a făcut o puzderie. Şi continuă s
prin ceea ce îi este propriu: lăcomie, invidie, orgoliu.

Se adaptează uşor, şi-a rafinat metodele. Lucrează la lumina 
nopţii şi comunică prin unde herţiene. Este
de religie, oferind-o concurenţial pe piaţa bunurilor de consum. 
Altfel, e un ecumenist convins. Când nu lucrează pe furiş, te 
invită la dialog frăţesc. Dacă-l refuzi sau dacă te aperi, te 
pomeneşti intolerant, conservator, fundament

Cunoaşte bine Biblia, are studii universitare, vorbeşte câteva 
limbi străine. El ştie că Iscarioteanul era unul dintre cei 
doisprezece care au ascultat şi memorat învăţătura lui Iisus. 
Dacă ar fi avut curăţie şi talent, putea să scrie o E
atât de bogată ca a lui Matei. A scris-o postum, în cheia sărutării 
perverse. Iuda este un excelent teolog, aşa cum este şi patronul 
său din Qarantania, care Îi oferea lui Iisus citate din Scriptură.

Iuda e tot atât de zelos printre ai săi, 
dezbinării îl mobilizează peste tot, oriunde s
este necesar să fie mai întâi sedus, dominat şi numai după aceea 
nimicit. Iuda îşi abordează semenul cu graţia cobrei care, 
întâlnind o viperă în junglă, o invită la 
ameţitor, pe durata căruia îşi calculează cu precizie secunda 
muşcăturii mortale. Iuda e un maestru al crimei perfecte.

Părintele Arsenie Boca: «Măi, fraţilor, nu 
fiţi ca vacile, satana se foloseşte cu viclenie 

de omul prost»

        Băgaţi de seamă că sunt două duhuri: Duhul lui 
Dumnezeu şi duhul satanei, duhul mândriei, care te ridică 
împotriva lui Dumnezeu.  

acă omul nu bagă de seamă, se petrece ca în grădină: se umple 
de mărăcini, se umple de păcate. Şi atunci, bietul om înc
se îmbolnăvească la suflet, la minte, se apropie de doaga 

nebuniei. Asta-i „binefacerea” pe care ţi

Ştiţi, sunt şerpi care sug vacile. Tot aşa
dulceaţă, dar în ea e venin şi otravă. Toate păcatele au ceva 
ademenitor în ele, pe urmă găseşti că
fraţilor, nu fiţi ca vacile! Omul are con
după păcate, conștiința ți se întunecă: slăbeşti dinspre 
Dumnezeu, şi la necaz vine satana şi-
ca să te câştige total. Sunt unii care cu voia lor s

D
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război preventiv, terorismul îşi reclamă valenţe divine, 
înfeudarea economică se numeşte credit bancar, pomana 
politică devine act de caritate. Şi multe altele. 

Iuda se plimbă nestingherit prin societate, prin istoria omenirii, 

Isprava lui cea mai mare este aceea că, dintr-o singură Biserică, 
a făcut mai multe [nu că ar fi în mod real mai multe, ci că asta 

fi o singură Biserică, ci mai 
multe]. Din mai multe a făcut o puzderie. Şi continuă s-o facă, 
prin ceea ce îi este propriu: lăcomie, invidie, orgoliu. 

a rafinat metodele. Lucrează la lumina 
nopţii şi comunică prin unde herţiene. Este un iscusit importator 

o concurenţial pe piaţa bunurilor de consum. 
Altfel, e un ecumenist convins. Când nu lucrează pe furiş, te 

l refuzi sau dacă te aperi, te 
pomeneşti intolerant, conservator, fundamentalist, retrograd. 

, are studii universitare, vorbeşte câteva 
limbi străine. El ştie că Iscarioteanul era unul dintre cei 
doisprezece care au ascultat şi memorat învăţătura lui Iisus. 
Dacă ar fi avut curăţie şi talent, putea să scrie o Evanghelie tot 

o postum, în cheia sărutării 
perverse. Iuda este un excelent teolog, aşa cum este şi patronul 
său din Qarantania, care Îi oferea lui Iisus citate din Scriptură. 

Iuda e tot atât de zelos printre ai săi, de vreme ce instinctul 
dezbinării îl mobilizează peste tot, oriunde s-ar afla. Partenerul 
este necesar să fie mai întâi sedus, dominat şi numai după aceea 
nimicit. Iuda îşi abordează semenul cu graţia cobrei care, 
întâlnind o viperă în junglă, o invită la un dans aerian, fascinant, 
ameţitor, pe durata căruia îşi calculează cu precizie secunda 
muşcăturii mortale. Iuda e un maestru al crimei perfecte. 

Părintele Arsenie Boca: «Măi, fraţilor, nu 
fiţi ca vacile, satana se foloseşte cu viclenie 

de omul prost» 

Băgaţi de seamă că sunt două duhuri: Duhul lui 
Dumnezeu şi duhul satanei, duhul mândriei, care te ridică 

acă omul nu bagă de seamă, se petrece ca în grădină: se umple 
de mărăcini, se umple de păcate. Şi atunci, bietul om începe să 
se îmbolnăvească la suflet, la minte, se apropie de doaga 

i „binefacerea” pe care ţi-o dau păcatele! 

Ştiţi, sunt şerpi care sug vacile. Tot aşa-i şi păcatul; e un fel de 
dulceaţă, dar în ea e venin şi otravă. Toate păcatele au ceva 
emenitor în ele, pe urmă găseşti că-i venin şi otravă. Măi, 

fraţilor, nu fiţi ca vacile! Omul are conștiință. Şi dacă te tot duci 
știința ți se întunecă: slăbeşti dinspre 

-ţi aruncă ştreangul de gât 
te câştige total. Sunt unii care cu voia lor s-au dat satanei. 
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Vedeţi, omul, în prostia lui, vrea să fie al „aceluia” şi satana se 
foloseşte cu viclenie de omul prost. 

Nu vă lăsaţi încărcaţi de păcate, căci cu cât te laşi mai mult, cu 
atât te trezeşti mai neputincios la vreme de necaz. Şi atunci, în 
loc să zici „Doamne ajută!”, îţi umblă prin cap gărgăuni să te 
omori, să te pierzi, să nu te mai poată scăpa nici sfinţii lui 
Dumnezeu. 

Asta este prezenţa Sfântului Duh: ori de câte ori ceri iertare, 
Duhul lui Dumnezeu se roagă pentru mântuirea omului, Duhul 
care sălăşluieşte în noi de la Botez. Această sălăşluire a 
Sfântului Duh se înnoieşte cu fiecare împărtăşanie. De aceea, 
creştinii primelor veacuri se împărtăşeau în fiecare zi şi, de 
aceea nu se temeau de prigoană. În ei nu era frică. Până şi copiii 
erau mai curajoşi decât mulţi oameni mari de azi.

Șapte sfaturi despre cum să înveți să nu
mai faci griji pentru ceea ce nu po

controla 
 
          Te-ai fi gândit că mare parte din stresul de care suferim
vine din modul în care gândim şi reacţionăm? 
 
1. Nu poţi controla ceea ce ţi se petrece, dar poţi controla modul 
în care reacţionezi. Iar în reacţia ta rezidă toată puterea ta. Da, o 
mare parte din stres vine din modul în care gândim şi 
reacţionăm, nu din felul în care ne tratează viaţa. Transformă
atitudinea şi tot stresul va dispărea. 
 
2. Nu te gândi „dacă vor apărea probleme?”. Tot timpul vor fi 
probleme, însă vei învăţa să treci peste fiecare în parte.
 
3. Dacă îţi faci prea multe griji pentru ce va fi sau te gândeşti la 
ceea ce ar fi putut fi, pierzi din vedere ceea ce este în prezent. 
Este bine să înţelegi că grijile sunt un mod ineficient de utilizare 
a energiei creative. În loc să ne imaginăm tot ce este mai rău, 
mai bine ne imaginăm tot ce este mai bun şi cum îl putem 
transforma în realitate. 
 
4. Tu alegi ce faci azi. Azi, alege blândeţea în locul nerăbdării, 
frumuseţea în locul a ceea ce este nefast şi prezenţa în locul 
panicii. 
 
5. Nimic dintr-o situaţie prezenta – nici chiar aspectele pe care 
nu le poţi controla – nu te poate împiedica să progresezi, pas cu 
pas. 
 
6. Eşti viu şi trăieşti, aşa că poartă-te ca atare. Renunţă la ceea 
ce este greşit şi îmbrăţişează ceea ce este corect. Fă ca 
aspirațiile tale să devină realitate, apoi lasă-le să
cursul. Învaţă, acceptă, explorează, creează şi experimentează, 
zi de zi, pas cu pas. 

7. Fii prezent aici și acum în mod consecvent. Respiră adânc. 
Până la urmă, totul iese bine pentru cei care ştiu să beneficieze 
la maximum de o situaţie. 
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Vedeţi, omul, în prostia lui, vrea să fie al „aceluia” şi satana se 

Nu vă lăsaţi încărcaţi de păcate, căci cu cât te laşi mai mult, cu 
ai neputincios la vreme de necaz. Şi atunci, în 

”, îţi umblă prin cap gărgăuni să te 
omori, să te pierzi, să nu te mai poată scăpa nici sfinţii lui 

Asta este prezenţa Sfântului Duh: ori de câte ori ceri iertare, 
i Dumnezeu se roagă pentru mântuirea omului, Duhul 

care sălăşluieşte în noi de la Botez. Această sălăşluire a 
Sfântului Duh se înnoieşte cu fiecare împărtăşanie. De aceea, 
creştinii primelor veacuri se împărtăşeau în fiecare zi şi, de 

prigoană. În ei nu era frică. Până şi copiii 
erau mai curajoşi decât mulţi oameni mari de azi. 

Șapte sfaturi despre cum să înveți să nu-ți 
mai faci griji pentru ceea ce nu poți 

ai fi gândit că mare parte din stresul de care suferim 

1. Nu poţi controla ceea ce ţi se petrece, dar poţi controla modul 
în care reacţionezi. Iar în reacţia ta rezidă toată puterea ta. Da, o 
mare parte din stres vine din modul în care gândim şi 

felul în care ne tratează viaţa. Transformă-ţi 

”. Tot timpul vor fi 
probleme, însă vei învăţa să treci peste fiecare în parte. 

fi sau te gândeşti la 
ceea ce ar fi putut fi, pierzi din vedere ceea ce este în prezent. 
Este bine să înţelegi că grijile sunt un mod ineficient de utilizare 
a energiei creative. În loc să ne imaginăm tot ce este mai rău, 

mai bun şi cum îl putem 

4. Tu alegi ce faci azi. Azi, alege blândeţea în locul nerăbdării, 
frumuseţea în locul a ceea ce este nefast şi prezenţa în locul 

nici chiar aspectele pe care 
nu te poate împiedica să progresezi, pas cu 

te ca atare. Renunţă la ceea 
ce este greşit şi îmbrăţişează ceea ce este corect. Fă ca 

le să-şi urmeze 
cursul. Învaţă, acceptă, explorează, creează şi experimentează, 

și acum în mod consecvent. Respiră adânc. 
Până la urmă, totul iese bine pentru cei care ştiu să beneficieze 

Însemnătatea asumării con
responsabilității în evoluția noastră 

spirituală și în mod particular în relația de 
cuplu, instrumente indispensabile în 

procesul trezirii sufletului

 

Prof. astrolog Zoltan 

Motto: 

”Atunci, luând Domnul Dumnezeu ţărână din pământ, a făcut pe om şi a suflat 
în faţa lui suflare de viaţă şi s-a făcut omul fiinţă vie.” Geneza 2/7

 Sufletul / suflul lui Dumnezeu este simbolul vie
ceea ce animă și întreține viața, este puntea de legătură dintre 
materie și conștiință.  

”Rupți din valul de lumină, stropi de viață cad din cer, 
Pătrunzând în forma rece a lutului efemer,  
Înnecați în întuneric mii de ani se scurg amar,  

Pâ-n ce lutul se topește în divinul său olar.”            

Ne-am asumat să venim aici pe
momente de mare cotitură pentru întreaga specie umană. 
Nașterea și educația noastră au fost asumate de anumite suflete 
cu care avem mai mult sau mai putin anumite legături karmice, 
și bineînțeles toate acestea în perfectă concordan
programul nostru existențial, adică menirea noastră.

Asumarea acestei vieți chiar dacă a fost făcută încă 
înainte de a ne încarna, cu toate acestea, ulterior, în fiecare 
etapă a vieții noastre, prin puterea liberului arbitru, noi putem 
decide si putem să ne asumăm sau putem refuza toate acestea.

Primele suflete create de Dumnezeu, co
deplină armonie cu creatorul lor și se aflau dincolo de spațiul 
multidimensional învăluit de magia timpului. Atunci când 
aceste suflete și-au dorit să exploreze diversele dimensiuni ale 
creației, Dumnezeu le-a permis să se aventureze în călătoria 
fascinantă a complexelor frecvențe de vibrație. Atunci când 
călătoria sufletelor a atins pragurile mai joase (mai grosiere) ale 
existenței, ele au trebuit să își asume 
specifice acelor dimensiuni. Procesul întrupării, sau a încarnării 
în corpuri astrale, eterice sau fizice a făcut să apară VIA
altfel spus, sufletul a ”însuflețit” materia astrală, eterică sau 
fizică. 

Am venit pe acest Pământ pentru a
experiența transformări, de a redescoperi gradat jocul fascinant 
a lui Dumnezeu prin care El se ocultează în fiecare punct al 
creației. Noi am ales asta pentru a ne îmbogătii si de a explora 
diversele frecvente de manifestare din acest Univer
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ea asumării conștiente și a 
ții în evoluția noastră 

și în mod particular în relația de 
cuplu, instrumente indispensabile în 

procesul trezirii sufletului 

Prof. astrolog Zoltan BARTHA – Tg. Mureş  

eu ţărână din pământ, a făcut pe om şi a suflat 
a făcut omul fiinţă vie.” Geneza 2/7 

Sufletul / suflul lui Dumnezeu este simbolul vieții, este 
și întreține viața, este puntea de legătură dintre 

ți din valul de lumină, stropi de viață cad din cer,  

 

            Mirdad 
am asumat să venim aici pe acest Pământ, în aceste 

pentru întreaga specie umană. 
șterea și educația noastră au fost asumate de anumite suflete 

cu care avem mai mult sau mai putin anumite legături karmice, 
și bineînțeles toate acestea în perfectă concordanță cu 

țial, adică menirea noastră. 

ți chiar dacă a fost făcută încă 
înainte de a ne încarna, cu toate acestea, ulterior, în fiecare 

ții noastre, prin puterea liberului arbitru, noi putem 
m să ne asumăm sau putem refuza toate acestea. 

Primele suflete create de Dumnezeu, co-existau în 
și se aflau dincolo de spațiul 

multidimensional învăluit de magia timpului. Atunci când 
e diversele dimensiuni ale 

a permis să se aventureze în călătoria 
țe de vibrație. Atunci când 

călătoria sufletelor a atins pragurile mai joase (mai grosiere) ale 
ței, ele au trebuit să își asume corpuri (vehicule) 

specifice acelor dimensiuni. Procesul întrupării, sau a încarnării 
în corpuri astrale, eterice sau fizice a făcut să apară VIAȚA, 

țit” materia astrală, eterică sau 

Am venit pe acest Pământ pentru a ne bucura de 
ța transformări, de a redescoperi gradat jocul fascinant 

a lui Dumnezeu prin care El se ocultează în fiecare punct al 
ției. Noi am ales asta pentru a ne îmbogătii si de a explora 

diversele frecvente de manifestare din acest Univers.  
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Ce este sufletul ?  

Un răspuns foarte simplu se poate regăsi prin 
înțelegerea corpurilor pe care le avem. Astfel corpul fizic 
(anomaya kosha), corpul eteric (pranamaya kosha) si corpul 
astral (manomaya kosha) sunt vehicule ale sufletului, iar corpul 
nostru supramental (vijnanamaya kosha), precum și corpul 
cauzal (anandamaya kosha) sunt de fapt componentele 
constituente ale sufletului nostru.  

Cum putem să ne trezim sufletul ? 

În lumina celor expuse mai înainte, prin intermediul 
dinamizarii și identificării cu corpul supramental și apoi corpul 
cauzal. Practic, aceste două corpuri sunt cele două etape 
principale în procesul trezirii sufletului.  

Etapa corpului supramental se refera la primul contact 
real cu sufletul nostru, ceea ce generează conștiința faptului că 
noi NU suntem corpul fizic și că suntem dincolo de simţuri si de 
organele de simţ. Aici descoperim o multitudine de valori şi 
calități cu care suntem înzestrați, care ne sunt permanent la 
dispoziție; și devenim cu adevărat responsabili de noi înşine şi 
de menirea noastră spirituală. 

Etapa corpului cauzal conduce sufletul către 
reconectarea la esenţa sa dumnezeiască, find de fapt trambulina 
către revelarea sinelui.  

Tranziţia şi legătura dintre planul fizic si cel 
supramental se realizează întotdeune prin intermediul aspirației 
spirituale. Din acest motv practicile spirituale fără o aspirație 
reală, vor da rezultate doar la nivelul corpului fizic. 

Cât timp egoul este dominant, avem nevoie de efort, 
pentru că egoul crede că trebuie să câștige ceva, ceva care să fie 
măsurabil. Egoul permanent vrea ceva, permanent își doreşte 
ceva și chiar dacă uneori dă senzație de liniștire și de sațietate, 
este dor un truc pe care îl aplică pentru ca să ne dorim ceva și 
mai mult, ceva și mai spectaculos. 

O dată ce ne trezim sufletul, efortul este înlocuit în 
mod gradat de abandon, de devoțiune, de dăruire totală. Din 
acest motiv oamenii egocentrici nu pot fi şi devotați. E ori una 
ori alta, dar cele doua nu pot coexista. La nivelul sufletului 
devenim conștienți că avem totul, că în esență am foste creați 
perfecți. 

Trezirea sufletului este să fi conștient de tine însuți, 
ceea ce în ego nu este cu putință, deoarece egoul nu se poate 
autosesiza, el nu poate fi constient de propria sa inconștiență. 
Doar sufletul este capabil să deconspire aceste mecanisme. 

 

LIBERUL ARBITRU 

”Ne este dată libertatea, dar suntem ”condiționați” să 
alegem si apoi să consumăm roadele deciziilor noastre”. Acesta 
este prețul și resonsabilitatea aferentă libertății. 

Iar atunci când ne confruntăm cu aceste rezultate, 
putem alege să ne asumăm consecințele sau să încercăm să ne 
sustragem. Spun că încercăm, deoarece în limba română 
cuvântul a încerca ne sugereaza ceva care merge în cerc, sau 
altfel spus nu ajunge nicăieri, nu dă roade. Astfel, orice 
sustragere de la asumarea consecințelor faptelor noastre ne 
predispune la mari încercări spirituale care de cele mai multe ori 
au ca si componentă principală suferința. De ce? Asa cum 
definesc înțelepții suferința, ca fiind consecința ignoranței, din 
moment ce noi ignorăm ASUMAREA consecintelor faptelor 
noastre de fapt ignorăm ASUMAREA destinului nostru. 

Din perspectiva omului obişnuit, mediocru, liberul 
arbitru este atât o provocare cât și o apasătoare responsabilitate 
și chiar povară. Este ca și când ne este foarte sete, găsim un 
izvor de apă, ne năpustim asupra sa pentru a ne potoli setea, 
însă în scurt timp apa se va tulbura si nu va mai fi potabilă. 
Omul înțelept, cel cu sufletul trezit, se va gândi în prealabil la 
consecințe, va curăța izvorul si îl va pregăti pentru ai deservi pe 
termen lung atât lui cât si celorlalţi 

În psihologia modernă aceste nuanțe sunt cuantificate 
prin principiul REACTIVITĂȚII si PROACTIVITĂȚII. 

Privind din aceste puncte de vedere putem definii omul 
instinctual și mediocru ca find egocentric, iar omul superior ca 
fiind centrat în sufletul său.  

Egoistul este orientat doar pe asumarea nevoilor sale 
curente sau a anumitor persoane pe care le simpatizează (dar cu 
care de altfel are o relaţie clară de interes sau de 
interdependenţă, de care este mai mult sau mai deloc conștient). 

Cel cu sufletul trezit este orientat către ASUMAREA 
respectării legilor universale, din care un rol esenţial joacă: 

- respectarea liberului arbitru al celorlalți (ca model 
de relaționare); 

- acțiunile pline de discernământ şi o justă măsură 
divină (ca model de acțiune); 

- asumarea unei discipline şi practici spirituale 
consecvente, perseverente (ca model de aspirație 
spirituală); 

- simplitatea şi recunoștința plină de umilință (ca 
model de personalitate şi caracter uman). 

Ştiind că natura egoului este orientat către separare, 
iar natura sufletului către unificare, este foarte ușor să ne dăm 
seama de dominanta pe care o avem atât noi cât și ceilalți, prin 
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simpla evaluare a tendințelor principale a acțiunilor, emoțiilor și 
a gândurilor. 

Când ți-ai trezit sufletul, ai totul. Şi asta nu este doar o 
figură de stil 

Omul cu sufletul trezit este plin de viată si se bucura de 
orice, pentru că realizează că totul a fost creat pentru a-l învăța 
și a-l provoca. Din acest motiv trezirea sufletului nu este doar o 
etapă temporară, ci trebuie să devină un mod de viață 
permanent. 

Când ne-am trezit sufletul, ne-am trezit discernământul 
spiritual, ceea ce face să se trezească maestrul interior, ce 
reprezintă interfața de conectare cu ghidarea spirituală 
autentica. Este punctul focar rezonator cu ghidul spiritual, ce se 
manifesta si dincolo de contactul fizic cu acesta. 

 
Atunci când structura individuală, egotică, separantă este 
transcensă ființa umană atinge (îşi revelează) plenar nivelul 
sufletului (Jivătma). Acesta (trezirea deplină a sufletului) este 
strâns corelată cu suprimarea tuturor fluctuaţiilor mentale, 
deoarece această suprimare sau transcendere a fluctuaţiilor 
mentale permite revelarea sufletului, iar după aceea ascensiunea 
spirituală continuă într-un cu totul alt mod decât până atunci.   
Cea mai dificilă etapă pe orice cale spirituală autentică este 
cea de translaţie de la ego la suflet (jivatma). Aici, în sfera 
separatoare a egoului sunt cele mai multe tentaţii, aici este cel 
mai mare efort individual, pentru că Graţia Divină este cel mai 
puţin percepută de aspirant si el trebuie să suplinească această 
lipsă de percepere a Graţiei prin efortul său individual (tapas).  
Cât timp există egoul, avem nevoie de efort. Dacă ne-am putea 
dărui sincer, din Inimă, lui Dumnezeu, atunci nu ar fi nevoie de 
nici un efort, pentru că nu ne identificăm cu nevoile noastre, nu 
avem ce să dobândim sau pentru ce să luptăm: în noi deja 
există totul. Dar egoul, care  prin natura sa se opune Divinului, 
limitându-ne, ne face să credem că trezirea sufletului necesită 
un efort atât mare încât ne smucește din zona noastră de confort, 
ceea ce poate cauza durere, disconfort, tensiune – obiecții 
suficiente pentre a da naștere amânărilor, îndoielilor și 
compromisurilor. 
 
Totuşi, egoul este înzestrat de Dumnezeu şi cu puterea de a se 
lupta cu aspectele sale inferioare. Atunci însă când fiinţa umană 
se orientează ferm către Divin, egoul (care continuă să 
predomine la acest nivel) începe să se lupte cu el însuşi şi 
evident că nu are cum să reuşească. Cheia problemei (care 
aparent este un cerc vicios) este dată de trezirea sufletului, de 
deplasarea atenţiei (focalizării) conştiinţei noastre de la ego la 
suflet.  Acest drum de la ego (ahamkara) la suflet (jivătma) este 
partea cea mai grea dar şi cea mai importantă pe calea spirituală 
 
Modalitati spontane de trezire a sufletului 
 
Centrarea în Inimă nu este o speculaţie ci o trăire şi o stare de 
cunoaştere spontană, iar aceasta elimină foarte multe distanţe 
dintre oameni, foarte multe probleme legate de ego, creând deci 

un climat profund uman şi profund afectiv pe baza căruia se 
poate atrage cu mult mai mare uşurinţă o Graţie Divină foarte 
intensă. Acelaşi lucru este oferit în mod firesc şi de arta 
autentică. Atunci când participăm "cu tot sufletul", împreună cu 
alte fiinţe umane sensibile (elevat-receptive) la o manifestare 
artistică foarte inspirată, ne centrăm spontan în Inimă, iar între 
participanţi se creează - dacă ei trăiesc la unison savoarea 
estetică (rasa) specifică acelei manifestări - o ambianţă profund 
umană, apropiată şi afectuoasă. 
De asemenea atunci când ne lăsăm inspirați de frumuşţea si 
armonia Naturii traim spontan o stare de centrare in Inima, de 
trezire a sufletului. 
Starea de îndrăgostire ne ofera si ea spontan si foarte direct 
starea de trezire a sufletului. Cea mai firească, mai naturală şi 
mai accesibilă  modalitate  de  atenuare  şi  chiar de  
transcendere  a egoismului este iubirea infinită şi plenar 
transfiguratoare, realizată în cadrul unui cuplu unit şi iubitor în 
care ambii iubiţi practică perfect continenţa sexuală şi îşi 
sublimează în mod armonios energiile rezultate  prin  
transmutare. Intr-o asemenea situatie, dragostea nesfârşită şi 
starea frenetică de dăruire reciprocă "destinde" spontan 
tensiunile egotice ale fiinţei. Tocmai de aceea se spune în 
tradiţia orientala că "Atunci când iubirea este infinită, 
imposibilul devine cu uşurinţă posibil" 
Putem astfel ajunge să imprimăm în conştiinţa noastră o direcţie 
mereu ascendentă (chiar şi atunci când nu practicăm procedee şi 
tehnici), spre deosebire de fiinţa umană obişnuită, a cărei 
conştiinţă, dacă nu este antrenată şi orientată constant în sens 
spiritual, devine inertă (amplificând tamas guna). Atunci când 
ne centrăm în Inima devenim sattva, iar rajas guna 
caracterizează "drumul", efortul egoului care ne orientează către 
sattva): De la această calitate sattva-icâ a conştiinţei, evoluţia 
noastră spirituală nu mai are drept vehicul egoul ci sufletul, 
pentru că de-abia la nivelul sufletului putem transcende complet 
cele trei tendinţe manifestatoare fundamentale (guna – tamas, 
rajas, sattva), care sunt parte integrantă experiența călătoriei 
noastre. In plus, este foarte important să reţinem că gradul 
nostru de centrare în Inimă, de trezire a sufletului, este cel care 
ne dă, proporţional, eficienţă spirituală iluminatoare în toate 
tehnicile sau metodele pe care le practicăm în prezent. 
 
Unele aspecte legate de trezirea "femeii interioare" de către 

un bărbat,  respectiv a "bărbatului interior" de către o 
femeie        

- metodă fundamentală de trezire a sufletului – 
 
In tradiţia Kaula se vorbeşte adesea despre "femeia interioară", 
în cazul unui bărbat şi despre "bărbatul interior", în cazul unei 
femei. Revelarea acestor aspecte secrete reprezintă una dintre 
cele mai importante iniţieri pentru adeptul tantric, aceasta 
constituind cel mai eficient şi, în acelaşi timp, cel mai accesibil 
mod de trezire completă a sufletului, pentru o fiinţă care şi-a 
trezit deja, parţial, sufletul. Această iniţiere este destinată de 
fapt să trezească idealul feminin care se găseşte în sufletul 
oricărui bărbat, precum şi bărbatul ideal, divin (idealul 
masculin) care se află în orice suflet de femeie. Este vorba aici 
de anumite aspecte arhetipale pe care le-a intuit foarte bine şi 
Carl Gustav Jung, el numindu-le, anima ("femeia interioară", în 
cazul unui bărbat) şi animus ("bărbatul interior", în cazul unei 
femei). Aceste arhetipuri fundamentale ale sufletului, odată 

spiritualitatespiritualitatespiritualitatespiritualitate    



 

        234234234234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019 
       

 

dinamizate, produc în fiinţă o trezire foarte rapidă a sufletului, 
cât şi dinamizarea lui Kundalini sakti (energia fundamentala a 
fiintei, care se găseşte latenta la nivelul primului centru 
energetic, Muladhara chakra). 
Anima - respectiv animus - reprezintă pentru fiecare dintre noi 
cea mai pură, cea mai sfântă şi cea mai frumoasă parte a 
sufletului nostru, aspect către care tindem, conştient sau nu, 
întotdeauna atunci când ne îndrăgostim, când iubim plenar, prin 
aceasta reîntregindu-ne şi divinizându-ne fiinţa, întotdeauna, 
chiar fără să ştim, noi am iubit şi am aspirat - ca bărbat - către 
femeia ideală, respectiv - ca femeie - către bărbatul ideal din noi 
înşine, iar răspunsul plin de Graţie Divină al acestui arhetip 
esenţial al sufletului s-a obiectivat prin intermediul tuturor 
femeilor pe care le-am iubit, le iubim sau pe care le vom mai 
iubi şi, respectiv, prin intermediul tuturor bărbaţilor pe care - ca 
femeie - i-am iubit, îi iubim sau îi vom iubi în viitor.  
Aceasta reprezintă esenţa a căii : unificarea şi transcenderea, 
prin iubire, a aspectelor polare ale sufletului individual 
(jivatma), în Vidul Beatific al Conştiinţei Divine Supreme.  
Această practică ezoterică implica centrarea perfectă în Inimă 
prin intermediul iubirii nesfârşite, urmată apoi de ascensiunea, 
fulgerătoare către Dumnezeu Tatăl şi de integrarea întregii 
manifestări în conştiinţa expansionată a aspirantului spiritual. 
In lumina acestor revelaţii putem să înţelegem că, de exemplu, 
faptul că nu ne atrag din punct de vedere afectiv şi erotic toate 
fiinţele ci numai unele, arată anumite afinităţi profunde între 
acele fiinţe şi arhetipul sufletesc fundamental din noi înşine. 
Astfel, atunci când noi recunoaştem, măcar parţial în celălalt 
(sau, altfel spus, când transpare dincolo de fiinţa fizică a 
celuilalt) o anumită manifestare a arhetipului nostru sufletesc 
(anima sau, respectiv, animus), atunci spontan ne îndrăgostim. 
Dar, dacă uităm sau chiar ignorăm total legătura dintre fiinţa 
celuilalt şi femeia noastră interioară (bărbatul nostru interior) 
este cu putinţă ca, destul de uşor, acea atingere a Graţiei Divine 
care a făcut să apară iubirea noastră imensă, să se estompeze 
sau chiar să dispară pentru că, treptat, "alunecăm" către o relaţie 
strict umană (punctul central al acestei relaţii nu se mai află 
preponderent la nivelul sufletului, ci este la un nivel inferior, în 
care egoul interferează puternic). Din această cauză, putem să 
descoperim, în timp, din ce în ce mai multe diferenţe şi 
nepotriviri între celălalt şi idealul nostru lăuntric. Atunci 
gândim că "nu mai este ca la început", deşi este vorba de exact 
aceeaşi fiinţă, însă noi nu mai facem legătura între ea şi idealul 
din sufletul nostru. 

Sufletul este, analogic vorbind, ca o sferă care prezintă 
două jumătăţi: una feminină şi una masculină, iar trezirea lui 
completă se încheie cu revelarea completă a sferei sale 
superioare, care este chiar idealul nostru fundamental şi care ne 
cheamă mereu spre el. Dar, pentru că suntem fiinţe sexuale, 
bărbaţi sau femei, emisfera superioară a sufletului îmbracă 
întotdeauna forma unei femei ideale în cazul unui bărbat şi a 
unui bărbat ideal, în cazul unei femei. Aşadar, în realitate, către 
această emisferă superioară ne îndreptăm întotdeauna (chiar şi 
fără să ştim) toate aspiraţiile sublime, toate gândurile minunate 
şi toate stările de iubire pe care le manifestăm. 

Atunci când am înţeles foarte bine acest aspect, 
devenim cu mult mai liberi decât înainte, pentru că avem acum 

lângă noi şi în noi (chiar în Inima noastră), în permanenţă, o 
sursă nesfârşită de iubire, de plenitudine, de viaţă, de energie, 
de frumuseţe, de aspiraţie şi de sfinţenie. Acum ieşim din 
ipostaza anterioară, în care urmăream (conştient sau nu) mai 
mult să cerem, pentru că tot timpul suntem plini lăuntric şi gata 
să dăruim. Acum ştim că avem aproape totul în noi şi nu mai 
are nici o importanţă dacă primim ceva în schimb, iar idealul 
sufletului nostru ne răspunde din ce în ce mai mult prin fiinţele 
pe care le iubim. De fapt, de-abia acum putem iubi cu adevărat 
detaşat, plenar şi liber, pentru că am înţeles că suntem liberi şi 
că toată dragostea din lume se află în sufletul nostru, iar 
dragostea noastră este amplificată apoi tot mai mult de toate 
fiinţele pe care le iubim, le-am iubit sau le vom mai iubi în 
viitor. Aceasta este condiţia adevăratului aspirant, aşa cum este 
revelată ea de tradiţia secretă Kaula: condiţia de plenitudine 
lăuntrică în care suntem interesaţi în primul rând să dăruim 
iubire, iar aceasta este şi metoda infailibilă de eliminare a 
problemelor legate de starea de neîmplinire interioară (frustrare) 
sau de unele pretenţii pe care le putem avea de la celălalt şi la 
care acesta nu ne poate răspunde, din diverse motive. Acum, 
eliberându-l pe celălalt de orice pretenţii şi de orice aşteptări, el 
se poate manifesta liber şi ne poate iubi prin ceea ce suntem cu 
adevărat. Aceasta este deci o etapă foarte importantă a iniţierii 
în iubire şi, în acelaşi timp, o cale foarte accesibilă către 
libertatea deplină în dragoste. 

Raportarea la idealul nostru sufletesc - în care se află 
esenţa a tot ceea ce este sublim, elevat, frumos, pur, minunat, 
fascinant, esenţa a tot ceea ce putem dori - se poate face 
oricând. Acest ideal lăuntric este tot timpul cu noi, ne iubeşte cu 
o dragoste divină şi aşteaptă întotdeauna să ne răspundă, pe 
calea trezirii sufletului şi a împlinirii interioare, în care 
exteriorul devine acum rodul interiorului, înainte- interiorul 
(conştiinţa noastră) părea a fi rodul exteriorului (lumea 
obiectivă) - în noi se manifestau doar consecinţele relaţiei 
noastre exterioare (cu fiinţa iubită). Acum relaţia exterioară 
(obiectivă) este conştientizată de noi ca fiind consecinţa relaţiei 
unice şi absolute cu idealul nostru interior. 

In concluzie, această viziune tantrică este o metodă 
prin care, pe de o parte, devenim gradat foarte puternici la nivel 
sufletesc şi, pe de altă parte, devenim capabili să realizăm cu 
adevărat starea de brahmacharya (continenţă). Fără această 
realizare lăuntrică, suntem exact în situaţia descrisă de lisus în 
Biblie, atunci când spune, comentând cele zece porunci: "Eu 
însă vă spun vouă: oricine se uită la o femeie, poftind-o, a şi 
păcătuit cu ea, în inima lui. " El exprimă aici consecinţa 
neconştientizării "femeii interioare" (respectiv a "bărbatului 
interior", de către o femeie). 

Ca un element practic suplimentar, este foarte bine dacă în 
raportarea la idealul nostru lăuntric ne angrenăm si imaginaţia 
creatoare (sau, mai precis, bhavana). De exemplu, este foarte 
bine să ne gândim cât mai des la acest ideal, dându-i o formă 
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care să întruchipeze tot ceea ce considerăm că este mai frumos 
("frumuseţea frumuseţii"), mai fascinant, mai sublim şi mai pur. 
Totul este aici superlativ, deoarece acest ideal reprezintă pentru 
noi esenţa frumuseţii, a iubirii şi sfinţeniei. Nu este vorba însă 
de a crea o imagine mentală, ca la sambhavi mudra, ci de a 
folosi liber şi spontan imaginaţia creatoare în acest sens, aceasta 
putându-ne conduce rapid şi la trezirea lui Kundalini sakti
similar realizau şi trubadurii sau cavalerii Evului Mediu, doar că 
ei suprapuneau (foloseau drept suport) pentru aceasta imaginea 
idealizată a iubitei ("alesei") inimii lor (mireasa lor de suflet) 
din plan fizic, căreia îi închinau toate victoriile, toate luptele şi 
toate realizările lor minunate, iar aceasta le dădea adeseori o 
forţă emoțională, fizică și sufletească foarte mare. Se poate 
chiar "dialoga" într-un anumit fel cu idealul din noi, şi nu este 
deloc vorba aici de vreo scindare a fiinţei ci, dimpotrivă, de un 
fenomen de unificare extatică. 

Sensul profund al devoţiunii revelat 
de către Shiva 

 

        Sensul profund al devoţiunii a fost revelat de c
Shiva în lucrarea tradiţională Shiva Purana, 
XXIII-lea, prin următoarele cuvinte: 

 

 
„Iată cele nouă forme ale devoţiunii: a asculta, a angrena, a
aminti, a servi, a se dedica, a adora, a omagia, a iubi şi a se 
abandona. 
 
1. «Ascultarea» înseamnă impregnarea conştiinţei cu miturile şi 
atributele care Mă definesc; aceasta presupune a asculta cu 
iubire, într-o postură stabilă, ceea ce este povestit cu privire la 
Mine. Această ascultare atentă conferă pe rând bucuriile 
acestei lumi, cât şi eliberarea spirituală.  
 
2. După ce au fost cunoscute în spirit şi au fost reprezentate 
toate manifestările şi toate activităţile Mele, elogiul ce îmi este 
adus cu voce tare şi plină de bucurie este ceea ce numim «a 
acţiona sau a elogia».  
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care să întruchipeze tot ceea ce considerăm că este mai frumos 
inant, mai sublim şi mai pur. 

Totul este aici superlativ, deoarece acest ideal reprezintă pentru 
noi esenţa frumuseţii, a iubirii şi sfinţeniei. Nu este vorba însă 
de a crea o imagine mentală, ca la sambhavi mudra, ci de a 

a creatoare în acest sens, aceasta 
Kundalini sakti. Ceva 

similar realizau şi trubadurii sau cavalerii Evului Mediu, doar că 
ei suprapuneau (foloseau drept suport) pentru aceasta imaginea 

esei") inimii lor (mireasa lor de suflet) 
din plan fizic, căreia îi închinau toate victoriile, toate luptele şi 
toate realizările lor minunate, iar aceasta le dădea adeseori o 

și sufletească foarte mare. Se poate 
un anumit fel cu idealul din noi, şi nu este 

deloc vorba aici de vreo scindare a fiinţei ci, dimpotrivă, de un 

Sensul profund al devoţiunii revelat 

Sensul profund al devoţiunii a fost revelat de către 
, în capitolul al 

 

Iată cele nouă forme ale devoţiunii: a asculta, a angrena, a-şi 
aminti, a servi, a se dedica, a adora, a omagia, a iubi şi a se 

tarea» înseamnă impregnarea conştiinţei cu miturile şi 
atributele care Mă definesc; aceasta presupune a asculta cu 

o postură stabilă, ceea ce este povestit cu privire la 
Mine. Această ascultare atentă conferă pe rând bucuriile 

2. După ce au fost cunoscute în spirit şi au fost reprezentate 
toate manifestările şi toate activităţile Mele, elogiul ce îmi este 
adus cu voce tare şi plină de bucurie este ceea ce numim «a 

3. O, Zeiţă, atunci când fiinţa realizează că Eu sunt 
omniprezent şi îndrăzneala de care dă dovadă reamintindu
aceasta este nemăsurată, este ceea ce numim «a
 
4. Ceea ce este realizat de la răsăritul şi până la apusul 
Soarelui prin intermediul spiritului, cuvântului şi trupului, 
oferind totul ca serviciu dumnezeirii, este ceea ce numim «a 
servi».  
 
5. A se consacra servirii dumnezeirii, oferindu
experienţele organelor de simţ, cu entuziasm şi exaltare, este 
ceea ce numim «a se dedica».  
 
6. A executa cele şaisprezece acte de adorare rituală în măsura 
posibilităţilor fiecăruia este ceea ce numim «adorare».
 
7. A medita în spirit, repetând Mantra
până la atingerea solului cu cele opt părţi ale trupului 
(Ashtanga – Pranama) înseamnă «a omagia».
 
8. A avea încrederea că «tot ceea ce îmi este acordat de către 
Dumnezeu, fie bun, fie rău, este pentru binele meu» este ceea ce 
numim «iubire» faţă de Dumnezeu.  
 
9. A se oferi în întregime trup, suflet, spirit, facultăţi, posesi
Dumnezeirii, şi a nu reţine nimic pentru sine este ceea ce 
numim «abandonarea» faţă de Dumnezeu.
 
Aceste nouă forme de devoţiune faţă de Mine focalizează 
atenţia asupra Mea, ele sunt sursa cunoaşterii perfecte şi aduc 
atât fericirea în această lume cât şi eliberarea din ea.”
 
„37. O devoţiune sinceră atrage afecţiunea Mea infinită. Ea 
conferă ritualurilor rezultate permanente. Cel ce cultivă în el 
această devoţiune devine subiectul Graţiei mele.
 
38. Nu există în cele trei lumi o cale atât de uşoară 
cum este devoţiunea, o Suveran al zeilor, aceasta este adevărat 
pentru cele patru Yuga şi în particular pentru 
 
39 – 43. Cunoaşterea supremă şi detaşarea au slăbit mult în 
această epocă a lui Kali, ele au căzut în decadenţă, uzură, a
fost deformate, şi rare sunt persoanele care pot încă să le 
atingă. Dimpotrivă, devoţiunea aduce în această epocă, precum 
şi în celelalte, binefaceri imediate şi vizibile. Eu însumi devin 
servitorul unui adorator, prin puterea devoţiunii sale. Eu vin 
întotdeauna în ajutorul fiinţei pline de devoţiune şi înlătur 
obstacolele pentru ea. Eu sunt protectorul tuturor adoratorilor 
mei. [...]  
 
46. Ce aş putea să îţi spun mai mult, o zeiţă? Eu sunt 
întotdeauna în serviciul adoratorului fidel, întotdeauna gata să
i ajut pe cei ce practică devoţiunea pură. Nu este cazul să te 
îndoieşti de aceasta.” 
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ă, atunci când fiinţa realizează că Eu sunt 
omniprezent şi îndrăzneala de care dă dovadă reamintindu-şi 
aceasta este nemăsurată, este ceea ce numim «a-şi aminti».  

4. Ceea ce este realizat de la răsăritul şi până la apusul 
ului, cuvântului şi trupului, 

oferind totul ca serviciu dumnezeirii, este ceea ce numim «a 

se consacra servirii dumnezeirii, oferindu-i-se toate 
experienţele organelor de simţ, cu entuziasm şi exaltare, este 

executa cele şaisprezece acte de adorare rituală în măsura 
posibilităţilor fiecăruia este ceea ce numim «adorare».  

Mantra-e (sau prosternându-se 
până la atingerea solului cu cele opt părţi ale trupului 

înseamnă «a omagia».  

8. A avea încrederea că «tot ceea ce îmi este acordat de către 
Dumnezeu, fie bun, fie rău, este pentru binele meu» este ceea ce 

9. A se oferi în întregime trup, suflet, spirit, facultăţi, posesiuni 
Dumnezeirii, şi a nu reţine nimic pentru sine este ceea ce 
numim «abandonarea» faţă de Dumnezeu.  

Aceste nouă forme de devoţiune faţă de Mine focalizează 
atenţia asupra Mea, ele sunt sursa cunoaşterii perfecte şi aduc 

t şi eliberarea din ea.”  

„37. O devoţiune sinceră atrage afecţiunea Mea infinită. Ea 
conferă ritualurilor rezultate permanente. Cel ce cultivă în el 
această devoţiune devine subiectul Graţiei mele.  

38. Nu există în cele trei lumi o cale atât de uşoară şi plăcută 
cum este devoţiunea, o Suveran al zeilor, aceasta este adevărat 

şi în particular pentru Kali-Yuga.  

43. Cunoaşterea supremă şi detaşarea au slăbit mult în 
ele au căzut în decadenţă, uzură, au 

fost deformate, şi rare sunt persoanele care pot încă să le 
atingă. Dimpotrivă, devoţiunea aduce în această epocă, precum 
şi în celelalte, binefaceri imediate şi vizibile. Eu însumi devin 
servitorul unui adorator, prin puterea devoţiunii sale. Eu vin 
otdeauna în ajutorul fiinţei pline de devoţiune şi înlătur 

obstacolele pentru ea. Eu sunt protectorul tuturor adoratorilor 

46. Ce aş putea să îţi spun mai mult, o zeiţă? Eu sunt 
întotdeauna în serviciul adoratorului fidel, întotdeauna gata să-
i ajut pe cei ce practică devoţiunea pură. Nu este cazul să te 
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Deochiul, cât de veche este aceasta 
superstiție și care sunt explicațiile pentru 

„funcționarea” descântecului
 

Costel CRÂNGAN 

Sondajele de opinie arată că nu mai puţin de 65% 
dintre români cred în puterea deochiului. În aceste condiţii, 
nici nu-i de mirare că poporul nostru are un adevărat 
„arsenal” de superstiţii şi de leacuri pentru deochi, unele 
mai neobişnuite decât altele. 

resupusa putere a oamenilor de a produce rău celorlalţi 
prin admiraţia excesivă, pizmaşă, este, în mai toate 
tradiţiile de pe glob (dar mai cu seamă la români) una 

dintre cele mai complexe superstiţii. Evident, la mijloc nu este 
vorba (doar) despre tradiţionala capră a vecinului şi nici despre 
mentalismul uimitor al vremurilor moderne, ci despre ceva mult 
mai simplu: arhaicul deochi. 

În urmă cu trei ani, sociologii de la IRES au avut curiozitatea 
(cam neobişnuită, e drept) de a afla cât de mult cred românii în 
tot felul de chestii supranaturale, cum ar fi deochiul, diavolii, 
fantomele, îngerii, blestemul şi alte lucruri pe care lumea 
modernă le numeşte generic „superstiţii”.  

 

Spre surprinderea specialiştilor care au analizat sondajul, nu 
mai puţin de 65% dintre respondenţi au declarat că sunt 
convinşi că deochiul este o certitudine, ceea ce înseamnă cu 
românii chiar cred în asta, nu-i doar o modă trecătoare.

Spre o eficientă comparaţie, aceeaşi cercetare de teren a scos la 
iveală că în fantome cred doar vreo 15% dintre conaţionalii 
noştri, în blesteme - sub 40%, iar în sfârşitul lumii numai 38%, 
ceea ce transformă deochiul într-o superstiţie de top.

Originea credinţei în deochi  

Cu toate că există impresia că deochiul şi descântecul sunt o 
„moştenire culturală” recentă (mulţi asimilează cele două 
noţiuni cu romii migratori), de fapt credinţa este foarte veche, 
existând dovezi vechi de peste trei milenii ale existen
sistem mistic distinct. 

P
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Deochiul, cât de veche este aceasta 
și care sunt explicațiile pentru 
ționarea” descântecului 

Costel CRÂNGAN  

Sondajele de opinie arată că nu mai puţin de 65% 
dintre români cred în puterea deochiului. În aceste condiţii, 

i de mirare că poporul nostru are un adevărat 
de superstiţii şi de leacuri pentru deochi, unele 

resupusa putere a oamenilor de a produce rău celorlalţi 
prin admiraţia excesivă, pizmaşă, este, în mai toate 
tradiţiile de pe glob (dar mai cu seamă la români) una 

e mai complexe superstiţii. Evident, la mijloc nu este 
vorba (doar) despre tradiţionala capră a vecinului şi nici despre 
mentalismul uimitor al vremurilor moderne, ci despre ceva mult 

au avut curiozitatea 
(cam neobişnuită, e drept) de a afla cât de mult cred românii în 
tot felul de chestii supranaturale, cum ar fi deochiul, diavolii, 
fantomele, îngerii, blestemul şi alte lucruri pe care lumea 

 

Spre surprinderea specialiştilor care au analizat sondajul, nu 
mai puţin de 65% dintre respondenţi au declarat că sunt 
convinşi că deochiul este o certitudine, ceea ce înseamnă cu 

i doar o modă trecătoare.  

comparaţie, aceeaşi cercetare de teren a scos la 
iveală că în fantome cred doar vreo 15% dintre conaţionalii 

sub 40%, iar în sfârşitul lumii numai 38%, 
o superstiţie de top.  

Cu toate că există impresia că deochiul şi descântecul sunt o 
„moştenire culturală” recentă (mulţi asimilează cele două 
noţiuni cu romii migratori), de fapt credinţa este foarte veche, 
existând dovezi vechi de peste trei milenii ale existenței lui ca 

Deochiul sau „ochiul rău” (ayin ha’ra) este menţionat în mai 
multe locuri atât în Vechiul, cât şi în Noul Testament. „Nu 
mânca pâinea celui ce se uită cu ochi răi şi nu pofti bucatele 
lui”, spune înţeleptul rege Solomon (Pildele lui 
23:6).  

Evanghelistul Marcu detaliază conceptul: „Căci dinăuntru, din 
inima omului, ies cugetele cele rele, desfrânările, hoţiile, 
uciderile, adulterul, lăcomiile, vicleniile, înşelăciunea, 
neruşinarea, ochiul pizmaş, hula, trufia, uşurătatea 
rele ies dinăuntru şi spurcă pe om” (Marcu 7:21

Teologii creştini continuă descrierea deochiului, pe care 
– nu-l consideră ca fiind de sorginte păgână, ci îl asimilează 
credinţei fundamentale. Iar acest lucru se întâmplă chiar şi
ortodoxie, „aripă” creştină care acceptă mai greu dezbaterile 
colaterale slovei biblice.  

„Deochiul este o acţiune a diavolului săvârşită de oamenii 
pizmaşi”, spune Sfântul Vasile cel Mare, unul dintre cei mai 
importanţi filosofi ai ortodoxiei.  

Chiar dacă subiectul este încă destul de delicat, s
şi reprezentanţi ortodocşi ai vremurilor moderne care să se 
pronunţe asupra deochiului. Iată ce spune cuviosul Paisie 
Aghioritul, călugăr ortodox, trăitor la muntele Athos (1924
1994): „Deochiul este o lucrare diavolească. Există şi o 
rugăciune specială. Când cineva spune ceva cu invidie, atunci 
prinde deochiul”. Totuşi, cuviosul Paisie respinge tradiţia 
totemurilor protectoare pentru prunci la deochi: „Nu este bine. 
Să spuneţi mamelor lor să le pună cruciuliţe”.
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Deochiul sau „ochiul rău” (ayin ha’ra) este menţionat în mai 
multe locuri atât în Vechiul, cât şi în Noul Testament. „Nu 
mânca pâinea celui ce se uită cu ochi răi şi nu pofti bucatele 
lui”, spune înţeleptul rege Solomon (Pildele lui Solomon, 

 

Evanghelistul Marcu detaliază conceptul: „Căci dinăuntru, din 
inima omului, ies cugetele cele rele, desfrânările, hoţiile, 
uciderile, adulterul, lăcomiile, vicleniile, înşelăciunea, 
neruşinarea, ochiul pizmaş, hula, trufia, uşurătatea - toate aceste 
rele ies dinăuntru şi spurcă pe om” (Marcu 7:21-23).  

Teologii creştini continuă descrierea deochiului, pe care – iată! 
l consideră ca fiind de sorginte păgână, ci îl asimilează 

credinţei fundamentale. Iar acest lucru se întâmplă chiar şi în 
ortodoxie, „aripă” creştină care acceptă mai greu dezbaterile 

„Deochiul este o acţiune a diavolului săvârşită de oamenii 
pizmaşi”, spune Sfântul Vasile cel Mare, unul dintre cei mai 

dacă subiectul este încă destul de delicat, s-au găsit chiar 
şi reprezentanţi ortodocşi ai vremurilor moderne care să se 
pronunţe asupra deochiului. Iată ce spune cuviosul Paisie 
Aghioritul, călugăr ortodox, trăitor la muntele Athos (1924-

este o lucrare diavolească. Există şi o 
rugăciune specială. Când cineva spune ceva cu invidie, atunci 
prinde deochiul”. Totuşi, cuviosul Paisie respinge tradiţia 
totemurilor protectoare pentru prunci la deochi: „Nu este bine. 

ună cruciuliţe”.  
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Teologii spun că deochiul se poate preveni purtând cruciuliţe  

„Vampirismul energetic” la români  

Aşa cum se obişnuieşte în majoritatea chestiunilor ce ţin de 
credinţe cu rădăcini adânci în istorie, românii au şi superstiții 
despre deochi care nu se prea potrivesc cu dogma creştină. 
Nimic nou, de altfel. 

Una dintre cele mai interesante cărţi româneşti despre 
superstiţiile populare – am numit aici lucrarea „Superstiţiile 
poporului român”, scrisă acum aproape un secol de către 
etnologul Gh.F.Ciauşanu – alocă un spaţiu generos deochiului.  

În esenţă, deochiul este privit ca un fel de „vampirism 
energetic”, chiar dacă termenul pare cumva ciudat, de domeniul 
SF.  

Iată cum se descrie în lucrarea amintită fenomenul: 
„Simptomele deochiului sunt: somn zbuciumat sau insomnie, 
dureri de cap, dureri de inimă, greaţă. Se pot deochia nu numia 
oamenii, ci şi vitele, care încep să tânjească. Păsările deocheate 
se ciupesc una pe alta., stupii se pustiiesc de albine, pomii se 
usucă, laptele nu mai dă unt”.  

S-ar părea că deochiul este, la români, un fel de „Acar Păun” al 
tuturori necazurilor pentru care nu există o explicaţie logică. Ba 
chiar superstiţia merge şi mai departe, găsind „factorii 
agravanţi” ai problemei: deochetorii. „Se crede că toţi cei care 
au ochii verzi şi sprâncenele îmbinate (N.A. musai împreună!) 
deoache nevoie mare când stau şi privesc mai mult sau un lucru 
şi nu zic „Să nu-i fie de deochi”, scuipând de trei ori. Se poate 
diocheat tot ceea ce este frumos, atrăgător”, scrie Gh. F. 
Ciauşanu.  

Este de remarcat că simpla privire nu-i destul. Trebuie să existe 
asociate şi nişte laude cu parfum de invidie, altfel deochiul nu 
se lipeşte. Cel puţin aşa afirmă etnologii, inclusiv cei moderni.  

„Vaccinul” pentru deochi  

Cum deochiul este un punct de interes major pentru români (că 
doar n-or fi minţind sondajele!), este evident că şi interesul 
pentru leacuri, antidoturi şi dezlegări este unul major. 

Şi în superstiţia deochiului funcţionează principiul medical că 
„este mai uşor să previi decât să tratezi”. De altfel Gh. F. 
Ciauşanu concluzionează că ţăranii de acum 100 de ani priveau 
deochiul ca pe o boală cauzată, ca toate bolile, de un spirit rău.  

Cel mai bun leac, în accepţiunea unanimă a experţilor, este firul 
roşu, tradiţie care vine de peste 3.000 de ani. „În satele 
Moldovei, se crede că tot copilul nebotezat trebuie să poarte la 
mână o aţă roşie, ca să-l apere de diavolescul deochi până când 
va primi taina botezului întru Hristos”, explică etonologul 
Adrian Romanescu.  

Aţa roşie ar fi cam singura „amuletă” cumva tolerată de 
Biserică, care nu neagă deochiul, însă crede că acesta poate fi 
combătut mult mai eficient cu o cruciuliţă şi cu rugăciuni. 
Majoritatea preoţilor recomandă rugăciunea specială a Sfântului 
Ciprian, a cărui poveste de viaţă se potriveşte de minune în 
context: acesta a fost un mare vrăjitor care, apoi, a devenit 
episcop.  

În Oltenia, prevenţia în „cazuistica” de deochi este cea mai 
complexă de pe întreg teritoriul românesc. Astfel, în Vâlcea 
exista obiceiul ca nou-născuţilor să li se pună scuipat pe buric. 
În Mehedinţi era de neacceptat ca o persoană cu ochii albaştri 
(deci nu verzi!) să vadă un prunc înainte de a fi botezat. În Gorj, 
copiii nu trebuiau lăsaţi să se uite în oglindă până la vârsta de 
un an, fiindcă se credea că se pot deochea singuri!  

 

În zona de est a Ardealului şi în Moldova există credinţa că un 
copil nou-născut poate fi ferit de deochi dacă se face pe fruntea 
copilului un semn cu cenușa de vatră, cu praful de pe talpă 
amestecat cu puţin scuipat, ori cu funinginea de la horn. Dar 
acest semn, făcut în mijlocul frunţii, sau la încheietura 
sprâncenelor, îl poate face doar mama copilului. Se pare că 
gestul este o moştenire evreiască, deşi este pomenit şi la vechii 
greci precum şi la arabii din Asia Mică.  

În fine, dintre multiplele metode de prevenţie mai putem aminti 
purtarea podoabelor din aur (care se deoache ele în locul 
stăpânului), purtarea unui obiect de îmbrăcăminte pe dos sau să 
ai un căţel de usturoi în buzunar. Ultima metodă este chiar cu 
simbol multiplu, căci unii oameni cred că usturoiul te apără de 
moroi şi chiar de holeră. Asta fără să punem la socoteală faptul 
că este un condiment excelent.  

spiritualitatespiritualitatespiritualitatespiritualitate    
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„Cutiuţa” cu descântece  

Chiar dacă teologii susţin cu tărie că arma supremă contra 
deochiului este rugăciunea, poporul are propria variantă în 
chestiune, avansând ideea că, de fapt, nădejdea stă la descântec.

Panoplia de descântece a românilor este uriaşă şi ar ocupa sute 
de pagini, aşa că o să ne rezumăm la simbolistica de bază.

Cel mai cunoscut descântec de deochi este şi cel mai simplu. 
Bunicile noastre, atunci când îşi scoteau copilul din casă, îşi 
atingeau călcâiul, apoi fruntea copilului şi spuneau: „Când s
deochea călcâiul, atunci să se deoache şi copilul”. Sau îşi 
scuipau în sân, rostind cuvintele: „Ptiu, ptiu, să nu fie de 
deochi”. Nu-ţi trebuie prea multă ştiinţă ca să faci asta, nu?

De regulă n-ai cum să te descânţi singur de deochi şi că trebuie 
să spună altcineva incantaţia. Însă dacă n-ai şi n
poate că te loveşte urgia într-un loc unde eşti singur 
trebuie să rosteşti de trei ori „Tatăl nostru” şi să schimbi locul în 
care stăteai. În cazul în care te simţi rău în continuare, bea apă 
sfinţită şi roagă un preot să-ţi spună o rugăciune sau un 
descântec special.  Iată o mostră de descântec, cules de Gh.F. 
Ciauşanu din zona Olteniei: „Fugi deochi dintre ochi/ Dintre 
gene şi sprâncene/ Din faţă, din corp şi mână/ Din picioare, 
maţe şi oase/ Duceţi-vă peste nouă mări şi nouă ţări/ Că acolo 
vă aşteaptă/ Nouă fete de împărat/ Cu mese î
fripturi aprinse/ Şi când s-o deochea mâţa şi câinele/ Atunci să 
se mai deoache (numele)”/ Atunci şi nici atunci”.

Descântecul placebo  

Evident, ca peste tot, sunt unii care spun că la mijloc e doar 
efectul placebo. Lecuirea psihologică, adică. 

„Descântecul de deochi poate avea un efect liniştitor asupra 
organismului. Orice poezioară ritmată, terminată în silabe cu 
vocale dă un efect pozitiv, mai ales la copii. De asemenea, 
mângâierile, pe frunte sau la ceafă, ce însoţesc descântecul şi 
masajele în zona încheieturilor determină producerea de 
endorfine, hormoni ai plăcerii, ce pot regenera potenţialul 
nervos pierdut”, spune psihologul Marian Colesnicov.
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Chiar dacă teologii susţin cu tărie că arma supremă contra 
a, poporul are propria variantă în 

chestiune, avansând ideea că, de fapt, nădejdea stă la descântec. 

Panoplia de descântece a românilor este uriaşă şi ar ocupa sute 
de pagini, aşa că o să ne rezumăm la simbolistica de bază.  

eochi este şi cel mai simplu. 
Bunicile noastre, atunci când îşi scoteau copilul din casă, îşi 
atingeau călcâiul, apoi fruntea copilului şi spuneau: „Când s-a 
deochea călcâiul, atunci să se deoache şi copilul”. Sau îşi 

iu, ptiu, să nu fie de 
ţi trebuie prea multă ştiinţă ca să faci asta, nu?  

ai cum să te descânţi singur de deochi şi că trebuie 
ai şi n-ai încotro – că 

unde eşti singur - cică 
trebuie să rosteşti de trei ori „Tatăl nostru” şi să schimbi locul în 
care stăteai. În cazul în care te simţi rău în continuare, bea apă 

ţi spună o rugăciune sau un 
descântec, cules de Gh.F. 

Ciauşanu din zona Olteniei: „Fugi deochi dintre ochi/ Dintre 
gene şi sprâncene/ Din faţă, din corp şi mână/ Din picioare, 

vă peste nouă mări şi nouă ţări/ Că acolo 
vă aşteaptă/ Nouă fete de împărat/ Cu mese întinse/ Şi cu 

o deochea mâţa şi câinele/ Atunci să 
se mai deoache (numele)”/ Atunci şi nici atunci”.  

Evident, ca peste tot, sunt unii care spun că la mijloc e doar 

„Descântecul de deochi poate avea un efect liniştitor asupra 
organismului. Orice poezioară ritmată, terminată în silabe cu 
vocale dă un efect pozitiv, mai ales la copii. De asemenea, 
mângâierile, pe frunte sau la ceafă, ce însoţesc descântecul şi 

ele în zona încheieturilor determină producerea de 
endorfine, hormoni ai plăcerii, ce pot regenera potenţialul 
nervos pierdut”, spune psihologul Marian Colesnicov. 

«Trupul este cel care moare, dar spiritul 
care îl transcende nu poate fi atins de 

moarte. Înseamnă deci că eu sunt spirit 
nemuritor»

 
      La vârsta de 16 ani, Venkataraman Iyer, cel care avea să 
fie cunoscut ca marele înțelept și eliberat spiritual Ramana 
Maharishi, a avut o experiență bulversantă, care l
descopere în universul său lăuntric existen
Nemuritor, Atman.  

ată cum descrie el această experien
dumnezeiești a ființei: 
 

Marea transformare a vieţii mele a avut loc cu vreo şase 
săptămâni înainte să fi părăsit Madurai
petrecut pe neaşteptate. Stăteam singur într
întâi în casa unchiului meu. Rareori am fost bolnav şi nici în 
acea zi nu era nimic în neregulă cu sănătatea mea, când m
cuprins deodată o subită şi violentă spaimă de moarte. Nu era 
nimic în starea sănătăţii mele care să o îndreptăţească, şi nici eu 
nu am urmărit să o explic sau să descopăr dacă era vreun motiv 
real de frică. Am simţit doar că „acum mor” şi am început să mă 
gândesc ce aş putea face în această situaţie. Nu mi
cap să consult vreun medic, şi nici pe vreunul dintre cei mai 
vârstnici sau prietenii mei. Am simţit că era necesar să rezolv 
problema de unul singur, atunci şi acolo.
 
Şocul spaimei de moarte mi-a îndreptat conştiinţa în interior şi 
mi-am spus mie însumi, în gând, fără a rosti cuvintele: „Acum a 
venit moartea. Ce înseamnă asta? Ce este ceea ce moare? 
Trupul moare.” Şi am dramatizat instantaneu fenomenul morţii. 
M-am întins ţinând picioarele rigide înainte ca şi cum rigor 
mortis s-ar fi instaurat, imitând un cadavru pentru a da mai 
multă veridicitate investigaţiei. Mi-am ţinut respiraţia şi am 
strâns puternic buzele astfel ca niciun sunet să nu scape, astfel 
ca nici „Eu” sau orice alt cuvânt să nu poată fi rostit.
 
„Bine atunci”, mi-am spus mie însumi, 
mort. Țeapăn, va fi purtat la locul de incinerare, iar acolo ars şi 
redus la cenuşă. Dar cu moartea acestui trup, sunt eu mort? Este 
trupul «Eu»? Trupul este tăcut şi inert, dar eu simt întreaga forţă 
a personalităţii mele şi până şi vocea «Eu»
separat de trup. Eu sunt aşadar spirit care transcende trupul. 
Trupul este cel care moare, dar spiritul care îl transcende nu 
poate fi atins de moarte. Înseamnă deci că eu sunt spirit 
nemuritor.” 
 
Toate acestea nu au fost simplă gândire seacă; au străbătut prin 
mine intens, ca adevăr viu pe care l-am perceput direct, aproape 
fără procesul gândirii. „Eu”-l era ceva foarte real, singurul 
aspect real în starea mea prezentă, şi toată activitatea conştientă 
legată de trupul meu se centrase pe acel „Eu”. Începând din acel 
moment, printr-o puternică fascinaţie, „Eu”
focalizat întreaga atenţie asupra lui însuşi. Spaima de moarte a 
dispărut odată pentru totdeauna. De atunci încolo absorbţia în 
Sine a continuat fără întrerupere. 
 
 

I
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«Trupul este cel care moare, dar spiritul 
care îl transcende nu poate fi atins de 

nseamnă deci că eu sunt spirit 
nemuritor» 

La vârsta de 16 ani, Venkataraman Iyer, cel care avea să 
țelept și eliberat spiritual Ramana 

ță bulversantă, care l-a făcut să 
lăuntric existența Sinelui Suprem 

ată cum descrie el această experiență de revelare a esenței 

Marea transformare a vieţii mele a avut loc cu vreo şase 
săptămâni înainte să fi părăsit Madurai-ul pentru totdeauna. S-a 
petrecut pe neaşteptate. Stăteam singur într-o cameră la etajul 
întâi în casa unchiului meu. Rareori am fost bolnav şi nici în 
acea zi nu era nimic în neregulă cu sănătatea mea, când m-a 
cuprins deodată o subită şi violentă spaimă de moarte. Nu era 
imic în starea sănătăţii mele care să o îndreptăţească, şi nici eu 

nu am urmărit să o explic sau să descopăr dacă era vreun motiv 
real de frică. Am simţit doar că „acum mor” şi am început să mă 
gândesc ce aş putea face în această situaţie. Nu mi-a trecut prin 
cap să consult vreun medic, şi nici pe vreunul dintre cei mai 
vârstnici sau prietenii mei. Am simţit că era necesar să rezolv 
problema de unul singur, atunci şi acolo. 

a îndreptat conştiinţa în interior şi 
umi, în gând, fără a rosti cuvintele: „Acum a 

venit moartea. Ce înseamnă asta? Ce este ceea ce moare? 
Trupul moare.” Şi am dramatizat instantaneu fenomenul morţii. 

am întins ţinând picioarele rigide înainte ca şi cum rigor 
nd un cadavru pentru a da mai 

am ţinut respiraţia şi am 
strâns puternic buzele astfel ca niciun sunet să nu scape, astfel 
ca nici „Eu” sau orice alt cuvânt să nu poată fi rostit.  

am spus mie însumi, „Trupul acesta este 
Țeapăn, va fi purtat la locul de incinerare, iar acolo ars şi 

redus la cenuşă. Dar cu moartea acestui trup, sunt eu mort? Este 
trupul «Eu»? Trupul este tăcut şi inert, dar eu simt întreaga forţă 

cea «Eu»-lui înlăuntrul meu, 
separat de trup. Eu sunt aşadar spirit care transcende trupul. 
Trupul este cel care moare, dar spiritul care îl transcende nu 
poate fi atins de moarte. Înseamnă deci că eu sunt spirit 

ă gândire seacă; au străbătut prin 
am perceput direct, aproape 

l era ceva foarte real, singurul 
aspect real în starea mea prezentă, şi toată activitatea conştientă 

ntrase pe acel „Eu”. Începând din acel 
o puternică fascinaţie, „Eu”-l sau Sinele a 

focalizat întreaga atenţie asupra lui însuşi. Spaima de moarte a 
dispărut odată pentru totdeauna. De atunci încolo absorbţia în 
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Despre fenomenele care apar când murim

Dr. Pete Fenwick, Dr. Sam Parnia

         Dr. Peter Fenwick, neuropsihiatru, expert în lumea 
întreagă a studiat fenomenele de sfârșit de viață, inclusiv 
experiențele apropiate de moarte și viziunile pe patul
moarte.  

ea mai recentă carte este “Arta morții”. Interesul lui 
Fenwick pentru experiențele din apropierea morții, au 
apărut după ce a citit cartea lui Raymond Moody “Via

după viață”. Inițial sceptic față de dovezile anecdotice ale lui 
Moody, Fenwick și-a reevaluat opinia după o discu
pacient propriu, care a descris o experiență apropiată de moarte 
foarte asemănătoare cu cea a subiecților lui Moody. De atunci, 
el a colectat și analizat mai mult de 300 de exemple de 
experiențe din apropierea morții.  El a fost criticat de 
comunitatea medicală pentru că a susținut că con
supraviețuiește morții corporale. Fenwick și soția sa sunt 
coautori ai artei de a muri, un studiu al nevoilor spirituale ale 
pacienților apropiați de moarte. Fenwicks susține că practicile 
medicale moderne au devalorizat experiențele sfârșitului vieții 
și a cerut o abordare mai holistică pentru moarte și pentru a 
muri. În 2003, Dr. Pete Fenwick și Dr. Sam Parnia au apărut în 
documentarul BBC “Ziua în care am murit”. În film, Parnia 
Fenwick au discutat convingerea că cercetările din experien
apropiate ale morții arată că mintea este independentă de creier. 
Fenwick și Parnia au susținut că cercetările din NDE pot arăta 
că “mintea este încă acolo după ce creierul este mort”.

Zece Psalmi cu efecte terapeutice 
particulare 

 

        S-a constatat că citirea consecventă a unor texte biblice 
îmbunătăţeşte climatul psihic, făcându
restabilirii sănătăţii.  

unt medici care şi-au selectat un „repertoriu” d
biblice, pe care le rostesc atât pentru spiritualizarea 
actului medical clasic, cât şi ca terapie autonomă. De 

exemplu, un medic foloseşte sistematic Psalmul pentru 
echilibrare endocrină.  

C 

S 
                                                                                                                                                                                    Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019Lohanul nr.  48,  iulie  2019

nd murim 

Dr. Sam Parnia 

Dr. Peter Fenwick, neuropsihiatru, expert în lumea 
șit de viață, inclusiv 

țele apropiate de moarte și viziunile pe patul de 

ții”. Interesul lui 
țele din apropierea morții, au 

apărut după ce a citit cartea lui Raymond Moody “Viața 
ță”. Inițial sceptic față de dovezile anecdotice ale lui 

a reevaluat opinia după o discuție cu un 
ță apropiată de moarte 

ților lui Moody. De atunci, 
și analizat mai mult de 300 de exemple de 

ții.  El a fost criticat de 
conștiința umană 
și soția sa sunt 

coautori ai artei de a muri, un studiu al nevoilor spirituale ale 
ține că practicile 

țele sfârșitului vieții 
și a cerut o abordare mai holistică pentru moarte și pentru a 

și Dr. Sam Parnia au apărut în 
”. În film, Parnia și 

Fenwick au discutat convingerea că cercetările din experiențele 
ții arată că mintea este independentă de creier. 

și Parnia au susținut că cercetările din NDE pot arăta 
ul este mort”. 

Zece Psalmi cu efecte terapeutice 

 

a constatat că citirea consecventă a unor texte biblice 
îmbunătăţeşte climatul psihic, făcându-l favorabil 

au selectat un „repertoriu” de texte 
biblice, pe care le rostesc atât pentru spiritualizarea 

terapie autonomă. De 
un medic foloseşte sistematic Psalmul pentru 

Lectura Psalmilor se recomandă şi în profilaxia degenerativ
Iată motive pentru care propunem să se facă o corelaţie între 
Psalmi şi vindecare. Un Psalm care a fost selectat pentru o 
trebuinţă psiho-somatica va fi citit, cel puţin în şapte zile la 
rând, fie de către terapeut (care cunoaşte modul adecvat de citire
sau de asociere cu practica sa medicală), fie de pacient sau de 
penitent.  

Însuşi citirea lui se face într-o stare de destindere, de linişte 
lăuntrică, cu uitare de sine, traind profund fiecare cuvânt al 
Psalmului.  

Din cei 150 de Psalmi, 10 sunt priorita
forţelor şi refacerea sănătăţii, fiind împărţit

1. Psalmi care se citesc în caz de boală, poticnire, stres, depresie 
anagapica, dizarmonie;  

2. Psalmii profilaxiei, sau păstrătorii vieţii; 

3. Psalmii penitenţei, sau ai purificării; 

4. Psalmii perfectiunii, pentru cei care, după însănătoşire, caută 
iluminarea.  

 Psalmii însănătoşirii: 22 şi 102  

Psalmul 22 (în unele Biblii, este numerotat ca Psalmul 23) 
începe cu versetul: „Domnul mă paşte şi nimic nu
(„Domnul este păstorul meu”). Se citeşte pentru orice fel de 
„poticnire” maladivă, psihică sau somatică. Este un Psalm al 
însănătoşirii dinspre spirit spre trup. Puterea lui constă nu doar 
în sugestie, ci în activarea arhetipului Tatălui protector şi 
dătător de viaţă. Tatăl care biruieşte „valea umbrei morţii” 
stimulând resursele vieţii, neutralizând potrivnicii sau tăietorii 
vieţii. „Toiagul Tău şi varga Ta, acestea m
lovirea sorții este resimţită ca operaţie psihică de întărire. 
Psalmul acesta este construit în întregime pe arhetipul renaşterii 
şi pe simbolul salvării: începând cu salvarea fizică (hrană, apă), 
continuând cu cea energetică („… Sufletul meu l
terminând cu cea pontificală („ca să locuiesc în casa 
Domnului…”). Efectul medical şi atitudinea mentală 
imunogenă decurg din identificarea cu realitatea Duhului. 

Psalmul 102 (103) care începe cu „Binecuvântează, suflete al 
meu, pe Domnul…”. Acesta conţine sugestii puternice, care 
creează un bine mental — condiţia restabilir
Pacientul e întărit în redescoperirea legii revelate. Este prin 
excelenţă un psalm al regenerării, al întineririi. 

Psalmii profilactici: 6 şi 38  

Psalmul 6, care începe cu „Doamne, nu cu mânia Ta să mă 
mustri pe mine, nici cu urgia Ta să mă 
care evidenţiază relaţia între păcat şi boala. Eroarea, 
contrazicerea legii, păcatul, au ca urmare o îmbolnăvire 
somatică sau psihică. Boala psihică apare mai întâi ca o 
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Lectura Psalmilor se recomandă şi în profilaxia degenerative. 
Iată motive pentru care propunem să se facă o corelaţie între 
Psalmi şi vindecare. Un Psalm care a fost selectat pentru o 

somatica va fi citit, cel puţin în şapte zile la 
rând, fie de către terapeut (care cunoaşte modul adecvat de citire 
sau de asociere cu practica sa medicală), fie de pacient sau de 

o stare de destindere, de linişte 
lăuntrică, cu uitare de sine, traind profund fiecare cuvânt al 

prioritari în împrospătarea 
împărţiti în patru categorii:  

1. Psalmi care se citesc în caz de boală, poticnire, stres, depresie 

2. Psalmii profilaxiei, sau păstrătorii vieţii;  

au ai purificării;  

4. Psalmii perfectiunii, pentru cei care, după însănătoşire, caută 

Psalmul 22 (în unele Biblii, este numerotat ca Psalmul 23) 
începe cu versetul: „Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi” 
(„Domnul este păstorul meu”). Se citeşte pentru orice fel de 
„poticnire” maladivă, psihică sau somatică. Este un Psalm al 
însănătoşirii dinspre spirit spre trup. Puterea lui constă nu doar 
în sugestie, ci în activarea arhetipului Tatălui protector şi 

or de viaţă. Tatăl care biruieşte „valea umbrei morţii” 
stimulând resursele vieţii, neutralizând potrivnicii sau tăietorii 
vieţii. „Toiagul Tău şi varga Ta, acestea m-au mângâiat…”: 

ții este resimţită ca operaţie psihică de întărire. 
sta este construit în întregime pe arhetipul renaşterii 

şi pe simbolul salvării: începând cu salvarea fizică (hrană, apă), 
continuând cu cea energetică („… Sufletul meu l-a întors”) şi 
terminând cu cea pontificală („ca să locuiesc în casa 

tul medical şi atitudinea mentală 
imunogenă decurg din identificarea cu realitatea Duhului.  

Psalmul 102 (103) care începe cu „Binecuvântează, suflete al 
meu, pe Domnul…”. Acesta conţine sugestii puternice, care 

condiţia restabilirii sănătăţii. 
Pacientul e întărit în redescoperirea legii revelate. Este prin 
excelenţă un psalm al regenerării, al întineririi.  

Psalmul 6, care începe cu „Doamne, nu cu mânia Ta să mă 
mustri pe mine, nici cu urgia Ta să mă cerţi…”. Este un Psalm 
care evidenţiază relaţia între păcat şi boala. Eroarea, 
contrazicerea legii, păcatul, au ca urmare o îmbolnăvire 
somatică sau psihică. Boala psihică apare mai întâi ca o 
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îngustare a minţii, alteori ca o tulburare de personalitate, ca o 
scindare sau o dizarmonie. Psalmul 6 nu lăsa păcatul să se 
încuibezepâna ajunge boala, ci-l stopează. Trebuie spus că boala 
nu e o pedeapsă pentru păcat, ci o oprire de la păcat. Nu 
concepem un Dumnezeu pedepsitor. El a plantat în om, în 
fiecare celulă a corpului omenesc, legea Sa. Când legea este 
încălcată sau contrazisă, se manifestă durerea şi boala — nu 
întru pedeapsă, însa, ci întru restabilirea legii.  

Psalmul 38 (39) care începe cu „Zis-am: Pazi-voi căile mele, ca 
să nu păcătuiesc eu cu limba mea…” („Zis-am; Voi veghea 
asupra căilor mele…”). Este un Psalm care ne îndeamnă la 
luarea de cunostinta a condiţiei noastre de trecători, de pelerini 
pe acest pământ. Amintirea morţii nu naşte tristeţe, ci o 
valorizare corectă a vieţii. Este aici conţinut şi mesajul din 
Ecleziast: Toate sunt zadarnice, numai poruncile lui Dumnezeu 
dau sens în acest univers…  

În alt Psalm găsim o idee care ar părea şocantă prin paradoxul 
ei: „minciuna sunt fiii oamenilor “, ca o traumă de trezire spre 
Duh, spre salvare spirituală.  

Psalmii penitenţei sau ai purificării: 21, 31, 50,141  

Însănătoşirea presupune două etape: arderea negativităţii 
ancestrale sau achiziţionate şi restabilirea comuniunii cu 
armonia divină.  

Psalmul 21 (22), care începe cu „Dumnezeul meu. Dumnezeul 
meu, ia aminte la mine, pentru ce m-ai părăsit ?” („Dumnezeule, 
Dumnezeule! Pentru ce m-ai părăsit…”) Ştim că Iisus, pe cruce, 
făcea rugăciunea Sa, rostind chiar acest Psalm: „Eli, Eli! Lama 
sabahtani ?” (Mat. 27: 46). Nu-i vorbă, deci, de o poticnire sau 
o deznădejde a Sa, ci de penitenta pentru neamul omenesc. Iisus 
rosteşte acest Psalm, căci în acel moment EI îi împlineşte 
profeţia; în acest Psalm se spune: „… Strapuns-au mâinile mele 
şi picioarele mele (…) şi pentru cămaşa mea au aruncat sorţi”. 
Penitenţa Lui arde păcatul lumii. Citind acest Psalm, 
reactualizam penitenţa lui Hristos însuşi.  

Psalmul 31 (32). „Fericiţi cărora s-au iertat fărădelegile şi 
cărora s-au acoperit păcatele. Fericit bărbatul, căruia nu-i va 
socoti Domnul păcatul, nici nu este în gura lui vicleşug…” 
(„Ferice de cel cu fărădelegea iertată şi de cel cu păcatul 
acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ţine în seama Domnul 
nelegiuirea! Ferice de omul căruia Domnul nu-i socoteste 
greșeala”).  

Este un Psalm cu putere de întărire. Apare însa întrebarea: 
există oare greşeli care nu sunt „socotite”? Greşeli pentru care 
nu plăteşti prin boală sau moarte? Există greşeli pe care 
Dumnezeu le-ar trece cu vederea? Răspunsul, (afirmativ), 
rezultă şi din acest psalm, dar şi din observarea unei cazuistici a 
penitenţei universale, însoţit însa de următoarea explicaţie: prin 
greşeală, te micşorezi. Poţi trăi şi micşorat, suportând însa toate 
inconvenienţele micşorării tale: marginalizare, mediocritate… 
Poţi trăi micşorat şi sănătos (!), cu condiţia să nu ieşi de sub 
binecuvântare, că micşorarea să nu devină nimicire.  

Psalmul 50 (51). „Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mila Ta 
(…) întoarce faţa Ta de la păcatele mele…”. Este cel mai 
important Psalm al penitenţei. Uneori duhovnicii impun drept 
canon copierea zilnică a acestui psalm, timp de 21 de zile. El 
conţine şi sugestia arderii păcatului, dar şi imperativul iertării, 
ca ultimă şansă a purificării.  

Psalmul 141 (142). „Cu glasul meu către Domnul am strigăt, cu 
glasul meu către Domnul m-am rugat.” („Cu glasul meu strig 
către Domnul…”) Este Psalmul asumării sacrificiului de sine, 
spre ridicare celor părăsiţi şi spre transformarea singurătăţii în 
şansă.  

Psalmii desăvârşirii: 45 şi 119. Litania Legii  

Psalmul 45 (46). „Dumnezeu este scăparea şi puterea noastră, 
ajutor întru necazurile ce ne împresoară.” („Dumnezeu este 
adăpostul şi sprijinul nostru…”) Este un Psalm al practicii 
spirituale. Adevarata sănătate nu este o problemă medicală, ci 
sufletească. De aici reiese şi importanţa acestui Psalm al 
ascezei, unde găsim scris: „Opriţi-vă şi cunoaşteţi ca Eu sunt 
Dumnezeu…” („Opreşte-te şi cunoaşte …”) (45: 10) Unii autori 
filocalici (Isaia Pustnicul, de exemplu) au dezvoltat acest verset, 
vorbind despre cele 6 opriri ale realizării.  

Psalmul 118 (119). „Fericiţi cei fără prihană în cale, care umblă 
în legea Domnului.” („Ferice de cei fără prihană în calea 
lor…”). Psalmul acesta îi „încununează” pe toţi ceilalţi. Este un 
tratat de medicină, de înţelepciune, de mistică. El reaminteşte 
secretul restaurării omului: interiorizarea Legii revelate; şi 
cauza bolilor: încălcarea legilor universale.  

Cele mai importante legi universale pe care le încălca omul 
sunt iubirea de Dumnezeu şi iubirea de semen. Această 
încălcare se numeşte: agresivitate, egoism, mândrie, 
furie,  vanitate, osândirea aproapelui şi neputinţa iertării.  

Psihologia numeşte această serie de erori, structurate în 
caracter, „complexul Cain”: tendința omului de a-şi 
elimina   semenul.   Această   tendinţă – 
adesea   tradusă   în   practică   —
   are   ca   urmare   şi   ca   avertisment o îmbolnăvire. 
Blestemul, blasfemia, ura, osândirea, au ca primă urmare o 
cefalee, o dereglare endocrină sau circulatorie, o scădere 
energetică. Nu ca să te pedepsească, ci ca să te oprească de la 
încălcarea legii universale.  

Psalmul 118 ne trezeşte în memorie detaliile legii, rememorarea 
lor continuă, întru deplină sănătate a trupului şi întru iluminarea 
minţii.  

Se înţelege că nu numai Psalmii selectaţi de noi aici, ci şi toţi 
ceilalţi, au o acțiune benefică salvării noastre.  

Scrierile revelate conţin coduri puternice, dar adesea 
enigmatice, pierdute uneori de noi, oamenii moderni Regăsirea 
lor cere un travaliu ascetic, de fiecare dată răsplătit.  
Sursa: Psihoterapie isihastă. Editura Paralela 45, anul 2010. 
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Învăţătura unui călugăr

 
        "Şi vine o vreme când înţelegi că nu e necesar să te zbaţi, 
că totul se întâmplă de la sine, înţelegi că viaţa curge lin, nu este 
o strădanie" 

În această lume complicată în care trăim, am întâlnit zilele 
trecute un călugăr ortodox de 85 de ani, considerat a avea har 
conform terminologiei utilizată de confraţii săi.
L-am întrebat cum se produc vindecările, ce se întâmplă când 
cineva vine la el. 

”Eu, omul nu mă gândesc că aş avea ceva de făcut, eu mă 
deschid şi las Sfântul Duh să curgă prin mine.N
niciodată omul de ce a venit la mine,ce problemă are, îi simt 
doar sufletul cât de greu îi este, şi apoi mă rog.Atât fac
împreună cu el.Şi îi spun că este o mare bucurie atunci când doi 
se strâng în numele Lui că atunci şi El este cu noi.P
este o binecuvântare când cineva îmi deschide uşa chiliei.Eu nu 
privesc omul intrând la mine ci pe Dumnezeu în om pătrunzând 
în chilie. 

La sfârşit simt cum omul este mai uşor, mai senin.Eu nu trebuie 
să ştiu ce greutate purta el, Dumnezeu ştie, îmi păstrez doar 
sufletul deschis şi mă rog din toată inima mea.Deci totul este 
rugăciunea noastră către Dumnezeu, uneori îi ţin mâinile în ale 
mele, alteori le pun pe creştetul capului.Uneori simt că este 
nevoie să mai vină, alteori ştiu că lucrarea s
miracolul pentru mine nu îl numesc vindecare, îl numesc 
trezirea omului în Dumnezeu.” 

L-am întrebat de ce într-o mulţime agitată, tensionată, nervoasă 
îmi era mai greu să mă rog şi mi
“Atât timp cât îl priveşti pe Dumnezeu ca fiind în 
şi găseşti motive tot în afara ta.Cauză nu sunt cei din jur ci cum 
îl priveşti tu pe Dumnezeu.Dacă ai credinţă nestrămutată că El 
este în tine, realizezi că nimeni nu poate sta între tine şi 
Dumnezeu.Ca să te rogi coborî în tine, închizi och
ta o să găseşti liniştea.Acolo te aşteaptă Dumnezeu.Mintea este 
prima care fie se deschide şi prin gândurile tale îi lasă pe El să 
se manifeste în tine, sau tot mintea este cea care te 
împiedica.Mintea ţese labirinturi şi uneori se pierde în
ţesătură.Dacă laşi iubirea din inima ta să îţi scalde mintea, o să 
vezi cum gândurile tale îşi găsesc singure drumul către Cer.”

L-am întrebat de ce se agitau, se luptau oamenii ca să ajungă să 
ia Lumină: ”Te lupţi să ajungi mai aproape de Dumn
ai o teamă în tine, o nelinişte,o îndoială în ceea ce priveşte 
relaţia ta cu Dumnezeu.Atunci întotdeauna găseşti că mai ai 
ceva de făcut, nu ai făcut destul, mai există încă şi acel ceva o 
să îţi aducă apropierea, şi cauţi şi cauţi neîncetat.Dar 
opreşti din zbucium, din frământare, din căutare, îţi dai voie să 
îl descoperi în tine.Poţi trăi o întreagă viaţă preocupat să îl cauţi 
în afara ta, dar nu cauţi unde trebuie.Lupta exterioară este un 
semn al luptei din sufletul acelor oameni,aspiraţia lor, năzuinţa 
lor, căutarea lor, şi acela e modul în care o reflectă.”

L-am întrebat cum după ore petrecute în picioare, într
în care nu puteai nici să te întorci, el nu dădea nici un semn de 
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ăr 

"Şi vine o vreme când înţelegi că nu e necesar să te zbaţi, 
că totul se întâmplă de la sine, înţelegi că viaţa curge lin, nu este 

În această lume complicată în care trăim, am întâlnit zilele 
considerat a avea har 

conform terminologiei utilizată de confraţii săi. 
am întrebat cum se produc vindecările, ce se întâmplă când 

”Eu, omul nu mă gândesc că aş avea ceva de făcut, eu mă 
deschid şi las Sfântul Duh să curgă prin mine.Nu întreb 
niciodată omul de ce a venit la mine,ce problemă are, îi simt 
doar sufletul cât de greu îi este, şi apoi mă rog.Atât fac- mă rog 
împreună cu el.Şi îi spun că este o mare bucurie atunci când doi 
se strâng în numele Lui că atunci şi El este cu noi.Pentru mine 
este o binecuvântare când cineva îmi deschide uşa chiliei.Eu nu 
privesc omul intrând la mine ci pe Dumnezeu în om pătrunzând 

La sfârşit simt cum omul este mai uşor, mai senin.Eu nu trebuie 
îmi păstrez doar 

sufletul deschis şi mă rog din toată inima mea.Deci totul este 
rugăciunea noastră către Dumnezeu, uneori îi ţin mâinile în ale 
mele, alteori le pun pe creştetul capului.Uneori simt că este 
nevoie să mai vină, alteori ştiu că lucrarea s-a făcut. Şi 
miracolul pentru mine nu îl numesc vindecare, îl numesc 

o mulţime agitată, tensionată, nervoasă 
îmi era mai greu să mă rog şi mi-a răspuns : 
“Atât timp cât îl priveşti pe Dumnezeu ca fiind în afara ta, o să 
şi găseşti motive tot în afara ta.Cauză nu sunt cei din jur ci cum 
îl priveşti tu pe Dumnezeu.Dacă ai credinţă nestrămutată că El 
este în tine, realizezi că nimeni nu poate sta între tine şi 
Dumnezeu.Ca să te rogi coborî în tine, închizi ochii şi în inima 
ta o să găseşti liniştea.Acolo te aşteaptă Dumnezeu.Mintea este 
prima care fie se deschide şi prin gândurile tale îi lasă pe El să 
se manifeste în tine, sau tot mintea este cea care te 
împiedica.Mintea ţese labirinturi şi uneori se pierde în propria ei 
ţesătură.Dacă laşi iubirea din inima ta să îţi scalde mintea, o să 
vezi cum gândurile tale îşi găsesc singure drumul către Cer.” 

am întrebat de ce se agitau, se luptau oamenii ca să ajungă să 
”Te lupţi să ajungi mai aproape de Dumnezeu când 

ai o teamă în tine, o nelinişte,o îndoială în ceea ce priveşte 
relaţia ta cu Dumnezeu.Atunci întotdeauna găseşti că mai ai 
ceva de făcut, nu ai făcut destul, mai există încă şi acel ceva o 
să îţi aducă apropierea, şi cauţi şi cauţi neîncetat.Dar dacă te 
opreşti din zbucium, din frământare, din căutare, îţi dai voie să 
îl descoperi în tine.Poţi trăi o întreagă viaţă preocupat să îl cauţi 
în afara ta, dar nu cauţi unde trebuie.Lupta exterioară este un 

ţia lor, năzuinţa 
lor, căutarea lor, şi acela e modul în care o reflectă.” 

am întrebat cum după ore petrecute în picioare, într-o poziţie 
în care nu puteai nici să te întorci, el nu dădea nici un semn de 

oboseală şi nu numai această, în jurul lui oamenii
liniştiţi, calmi..Răspândea o vibraţie de pace în jur care linstea 
mulţimea. 
“Oboseala vine din luptă fiinţei cu viaţa.
judecând, criticând, mâniindu-te, pierzi viaţa din tine şi 
oboseşti, şi este şi normal pentruca mergi 
curentului.Iubirea, este curgerea vieţii.Pacea, liniştea, se obţin 
când laşi viaţa să curgă prin tine şi nu mai opui rezistenţă la 
ceva”. 
Şi m-a întrebat:”ai obosit vreodată în timp ce te bucurai, în timp 
ce iubeai, în timp ce te rugai?Atunci te lăs
vieţii, nu opuneai rezistenţă.Atunci te deschideai prin 
inimă.Oboseşti când cauţi cu mintea, inima nu te oboseşte 
vreodată.Şi mintea cauta neîncetat, mereu găseşte altceva de 
care să se agate, dar în esenţă minţea îşi cauta liniştea.
Deci lupta nu este între noi şi cei din jur, sau întâmplările din 
viaţă, ci este între noi şi noi, acea luptă interioară este cea care 
epuizează.” 

L-am întrebat cum poţi să ieşi din această zbatere, pendulare:
“Nu trebuie să te zbaţi ca să ieşi, pentru că
rău.Şi vine o vreme când înţelegi că nu e necesar să te zbaţi, că 
totul se întâmplă de la sine, înţelegi că viaţa curge lin, nu este o 
strădanie. Lupta are loc până când se coboară această înţelegere, 
această pace. Nu fugi după Dumnezeu, 
exprime prin tine”. 

L-am întrebat cum a ajuns el la această stare de pace, în opinia 
mea de iluminare, şi mi-a spus că s-a rugat către Dumnezeu să îl 
lumineze ca să poată dărui la cei din jur, dintr
că cererea sa este auzită şi îndeplinită, şi apoi s
valurile vieţii, s-a deschis şi i-au venit rugăciunile pe care le 
simţea cu sufletul. Nu s-a îndoit nici un moment şi rugămintea 
sa la Dumnezeu era să îi dea acest har de a dărui atât timp cât 
trăieşte pe acest pământ. Acesta considera că fiind cea mai mare 
binecuvântare, bogăţia inimii. 

I-am spus că în opinia mea biserica s
credincioşi, a pierdut legătura, şi într-
între Cer şi Pământ, în condiţi i în care
consolideze. 
“Biserica este o instituţie alcătuită tot din oameni.Şi omul s
îndepărtat de aproapele său.Şi aceasta din teamă.Teama de a nu 
se pierde învăţăturile, de a le păstra nealterate,din frică aceasta 
şi-au concentrat atenţia doar pe învăţătura şi au uitat de ce este 
mai important-cei cărora li s-a adresat Christos prin învăţăturile 
sale.Iisus nu a vorbit ascuns, doar Apostolilor, el a ieşit în 
lume.Dar şi în Biserica sunt oameni şi oameni.
Ce poţi face tu ca om este să studiezi Cuvântul Întemeietorului, 
să îl simţi, să citeşti şi să alegi acele rugăciuni pe care le simţi 
cu Sufletul, pentruca dacă doar le rosteşti fără suflet, ele sunt 
doar sunete goale.Prin rugăciune omul se înalta prin Cuvânt 
care este fapta, prin gând şi prin trăire.Acestea trei trebuie să 
meargă împreună ca să te înalţe.Nu e datoria noastră să îi 
judecăm pe semenii noştri, aşa scrie şi în cărţi să nu judecăm, 
noi folosim piatra de temelie, învăţătura şi ne găsim singuri 
calea prin care vorbim cu Dumnezeu.”

Mi-a spus că este foarte important să ascult tăcerea.
”Cauta tăcerea, nu urmări şirul cuvintelor mele,ascultă
Dumnezeu în tăcerea mea.” 
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oboseală şi nu numai această, în jurul lui oamenii erau foarte 
liniştiţi, calmi..Răspândea o vibraţie de pace în jur care linstea 

“Oboseala vine din luptă fiinţei cu viaţa. Când te opui vieţii, 
te, pierzi viaţa din tine şi 

oboseşti, şi este şi normal pentruca mergi contra 
curentului.Iubirea, este curgerea vieţii.Pacea, liniştea, se obţin 
când laşi viaţa să curgă prin tine şi nu mai opui rezistenţă la 

a întrebat:”ai obosit vreodată în timp ce te bucurai, în timp 
ce iubeai, în timp ce te rugai?Atunci te lăsai purtată de curgerea 
vieţii, nu opuneai rezistenţă.Atunci te deschideai prin 
inimă.Oboseşti când cauţi cu mintea, inima nu te oboseşte 
vreodată.Şi mintea cauta neîncetat, mereu găseşte altceva de 
care să se agate, dar în esenţă minţea îşi cauta liniştea. 
Deci lupta nu este între noi şi cei din jur, sau întâmplările din 
viaţă, ci este între noi şi noi, acea luptă interioară este cea care 

am întrebat cum poţi să ieşi din această zbatere, pendulare: 
“Nu trebuie să te zbaţi ca să ieşi, pentru că te afunzi şi mai 
rău.Şi vine o vreme când înţelegi că nu e necesar să te zbaţi, că 
totul se întâmplă de la sine, înţelegi că viaţa curge lin, nu este o 

Lupta are loc până când se coboară această înţelegere, 
această pace. Nu fugi după Dumnezeu, stai liniştit şi lasă-l să se 

am întrebat cum a ajuns el la această stare de pace, în opinia 
a rugat către Dumnezeu să îl 

lumineze ca să poată dărui la cei din jur, dintr-o credinţă fermă 
sa este auzită şi îndeplinită, şi apoi s-a lăsat purtat de 

au venit rugăciunile pe care le 
a îndoit nici un moment şi rugămintea 

sa la Dumnezeu era să îi dea acest har de a dărui atât timp cât 
ieşte pe acest pământ. Acesta considera că fiind cea mai mare 

am spus că în opinia mea biserica s-a îndepărtat de 
-un fel a interupt legătură 

în care ei aveau puterea să o 

“Biserica este o instituţie alcătuită tot din oameni.Şi omul s-a 
îndepărtat de aproapele său.Şi aceasta din teamă.Teama de a nu 
se pierde învăţăturile, de a le păstra nealterate,din frică aceasta 

doar pe învăţătura şi au uitat de ce este 
a adresat Christos prin învăţăturile 

sale.Iisus nu a vorbit ascuns, doar Apostolilor, el a ieşit în 
lume.Dar şi în Biserica sunt oameni şi oameni. 

zi Cuvântul Întemeietorului, 
să îl simţi, să citeşti şi să alegi acele rugăciuni pe care le simţi 
cu Sufletul, pentruca dacă doar le rosteşti fără suflet, ele sunt 
doar sunete goale.Prin rugăciune omul se înalta prin Cuvânt 

in trăire.Acestea trei trebuie să 
meargă împreună ca să te înalţe.Nu e datoria noastră să îi 
judecăm pe semenii noştri, aşa scrie şi în cărţi să nu judecăm, 
noi folosim piatra de temelie, învăţătura şi ne găsim singuri 
calea prin care vorbim cu Dumnezeu.” 

a spus că este foarte important să ascult tăcerea. 
”Cauta tăcerea, nu urmări şirul cuvintelor mele,ascultă-l pe 
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Şi de câte ori se oprea din vorbit, stăteam cu ochii închişi şi 
auzeam, simţeam sunetul unui fâlfâit de aripi, şi 
glob imens de lumină deasupra capului lui. 

Această fiinţă se adresă cu un respect deosebit pentru toţi cei 
din jur, cu veneraţie, l-am întrebat ce simte el când vorbeşte cu 
un om:“Eu când vorbesc cu un om, îl privesc pe Sfântul Duh în 
el.Să fii lipsit de respect la adresa unui om este ca şi cum ai fi 
lipsit de respect în faţa tronului lui Dumnezeu.Nu e suficient să 
îl vezi pe Dumnezeu într-un înger sau în Fiul Său, uită
şi descoperă-l aici. 

Rosteşte fiecare cuvânt cu respect, rar, nu 
vorbeşti.Cuvintele sunt alcătuite din Duhul Sfânt, şi când 
vorbeşti cu un om, vorbeşte rar şi cu respect, ştiind că în acel 
moment Duhul Sfat se manifesta prin tine în lume.Lasă că 
fiecare cuvânt să vină din sufletul tău, simte
rosteşti, doar aşa el va atinge sufletul celui căruia i te adresezi.
Ceea ce spui tu dacă este lipsit de lumină sufletului tău va trece 
într-un cotlon al minţii, şi mintea va uita, dacă ceea ce rosteşti 
vine din suflet, acel om va păstra în sufletul lui nu
sau tu am rostit, ci amintirea bucuriei sufletului lui.”

La plecare doream din suflet să îi dăruiesc ceva, nu ştiam ce, mă 
frământam, şi mi-a răspuns la întrebarea mea nespusă 
spunându-mi să fac asupra lui semnul crucii şi să îl 
binecuvântez. Mă gândeam cum pot eu omul să fac acest gest 
asupra lui aflat parcă în această lume dar neaparţinând ei şi mi
explicat:”când faci ceva cu toată inima laşi puterea celestă a 
Sfântului Duh să coboare prin tine, omul nu binecuvântează cu 
puterea omului ci cu cea a Duhului, şi în faţa S
egali.” 

Fiinţele iluminate păşesc printre noi, neştiuţi, simpli, se simte 
doar adierea lumilor celeste la trecerea lor prin viaţa noastră.
Visează că şi cum ai trăi veşnic, dar trăieşte ca şi cum ai muri 
azi, căci nu contează anii din viaţa ta, ci viaţa din anii tăi.

 

Acela care se roagă formal, superficial 
fără atenţie, nu va primi răsplată

        Înfăptuind, păstrează, omule! Adică, rugându
atenţie, păzeşte-te cu mare băgare de seamă, ca să te rogi în 
psalmi şi rugăciuni cu smerenie, cu bucurie, cu sârguinţă 
fierbinte şi închinăciune adâncă icoanei dumnezeieşti.

iindcă în psalmi găseşti şi învăţătură, şi rugăciune. Nu 
pronunţa numai cu vârful limbii, ci roagă
inima; uneşte împreună şi trupul, şi sufletul, şi mintea. 

Dacă cineva s-a trudit fără înţelepciune, adică fără să fie atent la 
sine însuşi, acela nu va avea răsplată de la Dumnezeu, ba chiar 
îl va mânia. 

După cum este cu neputinţă să umpli cu apă un vas spart, aşa şi 
acela care se roagă formal, superficial și fără atenţie, nu va 
primi răsplată. Se cere, nu pur şi simplu să pronunţi psalmul sau 
rugăciunea ca şi cum ai îndeplini o lecţie obişnuită, ci este 
necesar să ne rugăm lui Dumnezeu din toată inima şi în 

F
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Şi de câte ori se oprea din vorbit, stăteam cu ochii închişi şi 
auzeam, simţeam sunetul unui fâlfâit de aripi, şi vedeam că un 

Această fiinţă se adresă cu un respect deosebit pentru toţi cei 
am întrebat ce simte el când vorbeşte cu 

un om:“Eu când vorbesc cu un om, îl privesc pe Sfântul Duh în 
i lipsit de respect la adresa unui om este ca şi cum ai fi 

lipsit de respect în faţa tronului lui Dumnezeu.Nu e suficient să 
un înger sau în Fiul Său, uită-te în jur 

Rosteşte fiecare cuvânt cu respect, rar, nu te grăbi să 
vorbeşti.Cuvintele sunt alcătuite din Duhul Sfânt, şi când 
vorbeşti cu un om, vorbeşte rar şi cu respect, ştiind că în acel 
moment Duhul Sfat se manifesta prin tine în lume.Lasă că 
fiecare cuvânt să vină din sufletul tău, simte-l înainte să îl 
rosteşti, doar aşa el va atinge sufletul celui căruia i te adresezi. 
Ceea ce spui tu dacă este lipsit de lumină sufletului tău va trece 

un cotlon al minţii, şi mintea va uita, dacă ceea ce rosteşti 
vine din suflet, acel om va păstra în sufletul lui nu ceea ce eu 
sau tu am rostit, ci amintirea bucuriei sufletului lui.” 

La plecare doream din suflet să îi dăruiesc ceva, nu ştiam ce, mă 
a răspuns la întrebarea mea nespusă 

mi să fac asupra lui semnul crucii şi să îl 
ă gândeam cum pot eu omul să fac acest gest 

asupra lui aflat parcă în această lume dar neaparţinând ei şi mi-a 
explicat:”când faci ceva cu toată inima laşi puterea celestă a 
Sfântului Duh să coboare prin tine, omul nu binecuvântează cu 

cea a Duhului, şi în faţa Sa toţi suntem 

Fiinţele iluminate păşesc printre noi, neştiuţi, simpli, se simte 
doar adierea lumilor celeste la trecerea lor prin viaţa noastră. 
Visează că şi cum ai trăi veşnic, dar trăieşte ca şi cum ai muri 

nu contează anii din viaţa ta, ci viaţa din anii tăi. 

Acela care se roagă formal, superficial și 
fără atenţie, nu va primi răsplată 

Înfăptuind, păstrează, omule! Adică, rugându-te cu 
te cu mare băgare de seamă, ca să te rogi în 

salmi şi rugăciuni cu smerenie, cu bucurie, cu sârguinţă 
fierbinte şi închinăciune adâncă icoanei dumnezeieşti. 

iindcă în psalmi găseşti şi învăţătură, şi rugăciune. Nu 
pronunţa numai cu vârful limbii, ci roagă-te din toată 

ul, şi sufletul, şi mintea.  

a trudit fără înţelepciune, adică fără să fie atent la 
sine însuşi, acela nu va avea răsplată de la Dumnezeu, ba chiar 

După cum este cu neputinţă să umpli cu apă un vas spart, aşa şi 
și fără atenţie, nu va 

primi răsplată. Se cere, nu pur şi simplu să pronunţi psalmul sau 
rugăciunea ca şi cum ai îndeplini o lecţie obişnuită, ci este 
necesar să ne rugăm lui Dumnezeu din toată inima şi în 

permanenţă cu umilinţă sufletească, cu gând curat.
Paisie Velicikovski de la Neamţ  

Te mândreşti cu banii tăi mulţi, cu casele 
tale şi cu pământurile. Cum de nu ştii că 

acestea nu sunt ale tale?

Sfântul 

          De ce te mândreşti, dar, omule? Cob
înălţimile trufiei tale şi vezi-ţi sărăcia. Eşti pământ şi 
cenuşă, umbră şi fum, iarbă şi floare a câmpului. Ce motiv 
este acesta de mândrie?  

i putere peste mulţi oameni? Şi la ce
putere peste mulţi oameni, dacă patimile au p
asupra ta? Sau poate eşti din aceia care acasă la ei sunt 

călcaţi în picioare de slujitorii săi, iar când iese în piaţă, se arată 
mândri, pentru că sunt stăpâni asupra mai multor oameni. Bine 
ar fi să fii stăpân peste patimile tale, sau măcar asemene
pe care-i întâlneşti în piaţă. Dacă este vrednic de osândă cel care 
se laudă cu virtuțile sale, nu este, oare, ridicol cel care se laudă 
cu lucruri de nimic? Omule nefericit! Sufletul tău este măcinat 
de cea mai înfricoşătoare dintre boli, care est
iar tu te mândreşti cu banii tăi mulţi, cu casele tale şi cu 
pământurile. Cum de nu ştii că acestea nu sunt ale tale? Iar dacă 
nu dai crezare cuvintelor mele, vezi ce s
dinaintea ta. 

Şi dacă eşti atât de îmbătat de bogăţii şi de slavă şi nu tragi 
învăţăminte din ce au pățit alții, mai așteaptă puțin și vei 
cunoaște pe pielea ta zădărnicia bunătăților și plăcerilor 
pământești. Când vei pleca din lumea aceasta trecătoare, vei fi 
despuiat de putere și vei fi nevoit să la
oameni despre care nici nu voiai să auzi în această via

Un ceas în iad
 

 (o pildă din care putem trage multe învă

      Sfântul Teofan Zăvorâtul ne dă o minunată pildă din 
care putem trage multe învăţăminte.

ceasta lămureşte adevărul cu privire la faptul că 
suferințele pe care le îndurăm cu smerenie pe pământ 
ne purifică sufletul și ne izbăvesc de consecințele 

cumplite ale acțiunilor noastre rele, pe care altfel le
de suportat atunci când am fi părăsit ac
într-unul dintre tărâmurile infernale ce există în Lumea de 
Dincolo.  

Un pătimitor zăcea grav bolnav şi răbda toate cu bărbăţie. Când 
trupul începuse aproape să-i putrezească, el nu a mai putut să 
suporte durerile cele cumplite şi nici mirosul cel greu. A strigat 
atunci:  
„Doamne! Nu pot să rabd mai mult! Ia

A

A
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letească, cu gând curat.  Sfântul Cuvios 

Te mândreşti cu banii tăi mulţi, cu casele 
tale şi cu pământurile. Cum de nu ştii că 

acestea nu sunt ale tale? 

Sfântul  Ioan Gură de Aur 

De ce te mândreşti, dar, omule? Coboară din 
ţi sărăcia. Eşti pământ şi 

cenuşă, umbră şi fum, iarbă şi floare a câmpului. Ce motiv 

i putere peste mulţi oameni? Şi la ce-ţi foloseşte să ai 
putere peste mulţi oameni, dacă patimile au putere 
asupra ta? Sau poate eşti din aceia care acasă la ei sunt 

călcaţi în picioare de slujitorii săi, iar când iese în piaţă, se arată 
mândri, pentru că sunt stăpâni asupra mai multor oameni. Bine 
ar fi să fii stăpân peste patimile tale, sau măcar asemenea celor 

i întâlneşti în piaţă. Dacă este vrednic de osândă cel care 
țile sale, nu este, oare, ridicol cel care se laudă 

Omule nefericit! Sufletul tău este măcinat 
de cea mai înfricoşătoare dintre boli, care este boala păcatului, 
iar tu te mândreşti cu banii tăi mulţi, cu casele tale şi cu 
pământurile. Cum de nu ştii că acestea nu sunt ale tale? Iar dacă 
nu dai crezare cuvintelor mele, vezi ce s-a petrecut cu cei de 

bogăţii şi de slavă şi nu tragi 
țit alții, mai așteaptă puțin și vei 

ște pe pielea ta zădărnicia bunătăților și plăcerilor 
ști. Când vei pleca din lumea aceasta trecătoare, vei fi 

ași totul, poate chiar unor 
oameni despre care nici nu voiai să auzi în această viață. 

Un ceas în iad 

(o pildă din care putem trage multe învățăminte) 

Sfântul Teofan Zăvorâtul ne dă o minunată pildă din 
care putem trage multe învăţăminte.  

lămureşte adevărul cu privire la faptul că 
țele pe care le îndurăm cu smerenie pe pământ 

și ne izbăvesc de consecințele 
țiunilor noastre rele, pe care altfel le-am fi avut 

de suportat atunci când am fi părăsit această lume și am fi ajuns 
unul dintre tărâmurile infernale ce există în Lumea de 

Un pătimitor zăcea grav bolnav şi răbda toate cu bărbăţie. Când 
i putrezească, el nu a mai putut să 

nici mirosul cel greu. A strigat 

Doamne! Nu pot să rabd mai mult! Ia-mi sufletul!” 
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În aceeaşi clipă, lui i s-a arătat Îngerul Domnului şi i
„Domnul a auzit rugăciunea ta, însă după judecata Lui cea 
dreaptă te mai lasă să suferi încă un an pe pământ, ca să te 
curăţeşti pe deplin de păcatele tale. El îţi dă totuşi să alegi: ori 
un an să te chinui bolnav pe pământ, ori vreme de doar trei 
ceasuri sufletul tău să fie dus în iad”.  

Cel suferind s-a gândit: „Încă un an întreg de chinuri în ace
pat? E de nesuportat! Nu, mai bine în iad pentru trei 
ceasuri!”…  

Îngerul i-a luat sufletul şi l-a închis în iad, lăsându
acel loc cumplit.  

De cum a plecat îngerul, ultima rază de lumină s
înfricoşătorul loc al chinurilor. Cel aflat în suferinţă auzea doar 
vaietele pline de deznădejde ale păcătoşilor ce se munceau în 
focul iadului și vedea înaintea lui doar fețele demonilor. 
Simţindu-se deci părăsit de toţi, a început să strige deznădăjduit. 
La vaietele lui însă îi răspundea doar ecoul înăbuşit al hăului 
iadului. Nimeni nu i-a venit în ajutor, pentru că în iad to
păcătoșii era prinși în propriile lor chinuri. Astfel, acest sărman 
pătimitor a început să sufere într-un chip de neîndurat. 

Minutele se scurgeau în iad precum ceasurile, ceasurile precum 
zilele, iar zilele precum anii. Lui îi părea că trecuseră veacuri de 
chinuri în temniţa iadului. Plin de deznădejde, credea că 
niciodată nu se va mai izbăvi din acest loc cumplit al chinurilor. 
Şi a început din toate puterile sale să urle, să geamă… 

Într-un sfârşit, deasupra lui a răsărit o lumină liniştită şi i s
arătat îngerul ce îl adusese: „Cum te simţi, frate, aici?
întrebat acesta.  
Pătimitorul, în chinurile sale, i-a răspuns plin de amărăciune: 
„Nu credeam ca un înger să mintă!”.  
„Cum aşa?” – a întrebat îngerul.  
Şi bolnavul a continuat: „Tu mi-ai făgăduit că după trei ceasuri 
mă vei lua de aici. Şi, iată, s-au scurs veacuri întregi în aceste 
chinuri ale mele!”…  
„Ce veacuri? – a răspuns îngerul zâmbind plin de blândeţe
Doar un singur ceas s-a scurs, ţi-au mai rămas încă două 
ceasuri de stat aici.”  
„Încă două ceasuri? – a strigat bolnavul plin de groază
un singur ceas a trecut? O, nu pot să rabd mai mult! Nu mai 
sunt în stare! Dacă are milă Dumnezeu de mine, te rog,
de aici! Mai bine pe pământ să sufăr ani şi veacuri… Sunt gata 
să pătimesc acolo chiar până la a Doua Venire, numai ia
aici!”  
Îngerul i-a spus atunci: „Bine. Dumnezeu a îngăduit să te chinui 
în iad, ca să vezi din ce suferinţă vrea El, în iubirea Sa, să te 
mântuieşti prin pătimirile tale vremelnice; ca ştiind aceasta, să 
nu mai cârteşti în suferinţe.”  

Imediat după aceste cuvinte, bolnavul a deschis ochii larg şi s
trezit iarăşi în trupul lui. Din acea zi, a început să rabde cu 
bucurie boala cea grea. Ea i se părea o nimica toată şi prea 
uşoară în comparaţie cu chinurile iadului. 
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a închis în iad, lăsându-l singur în 

De cum a plecat îngerul, ultima rază de lumină s-a stins în 
lat în suferinţă auzea doar 

vaietele pline de deznădejde ale păcătoşilor ce se munceau în 
și vedea înaintea lui doar fețele demonilor. 

se deci părăsit de toţi, a început să strige deznădăjduit. 
ecoul înăbuşit al hăului 

a venit în ajutor, pentru că în iad toți 
șii era prinși în propriile lor chinuri. Astfel, acest sărman 

un chip de neîndurat.  

e, ceasurile precum 
zilele, iar zilele precum anii. Lui îi părea că trecuseră veacuri de 
chinuri în temniţa iadului. Plin de deznădejde, credea că 
niciodată nu se va mai izbăvi din acest loc cumplit al chinurilor. 

le, să geamă…  

un sfârşit, deasupra lui a răsărit o lumină liniştită şi i s-a 
Cum te simţi, frate, aici?” – a 

a răspuns plin de amărăciune: 

ai făgăduit că după trei ceasuri 
au scurs veacuri întregi în aceste 

a răspuns îngerul zâmbind plin de blândeţe. 
au mai rămas încă două 

a strigat bolnavul plin de groază. Doar 
un singur ceas a trecut? O, nu pot să rabd mai mult! Nu mai 
sunt în stare! Dacă are milă Dumnezeu de mine, te rog, ia-mă 
de aici! Mai bine pe pământ să sufăr ani şi veacuri… Sunt gata 
să pătimesc acolo chiar până la a Doua Venire, numai ia-mă de 

Bine. Dumnezeu a îngăduit să te chinui 
irea Sa, să te 

mântuieşti prin pătimirile tale vremelnice; ca ştiind aceasta, să 

Imediat după aceste cuvinte, bolnavul a deschis ochii larg şi s-a 
trezit iarăşi în trupul lui. Din acea zi, a început să rabde cu 

cea grea. Ea i se părea o nimica toată şi prea 

 

Fenomene religioase cu impact spiritual 
puternic asupra populaţiei româneşti

Maglavit, Prislop, Sihla
Petru  Vodă, Techirghiol, Rarău

 
 

Prof. dr. Vicu 
 
         Din cele mai vechi timpuri oameni au fost inspiraţi sau 
avertizaţi spre a ţine un curs liniar 
spiritual. Sunt documentate numeroase minuni, apariţ
angelice,  profeţii etc.  

oate acestea aveau rolul de a ce
valorile divine, faţă de adevărul Dumnezeiesc
câte ori  faptele acestuia devia spre

valorilor, spre materialism şi ignoranţă. Revelaţile nu sunt
cuantificate după necesităţi intelectuale ci dimpotrivă, aces
au  manifestat în general unor oameni simpli, puri, altruişti, ce 
aveau o ardoare Dumnezeiască  de nee
 

FENOMENUL MAGLAVIT
 

În acest context se înscrie Fenomenul Maglavit,
avut o  efervescenţă spirituală de neegalat până la aceast
în România. 

Mănăstirea Maglavit
În anul 1935 unui cioban analfabet, surd
Lupu din localitatea  Maglavit, judeţul Dolj, în drumul său spre 
stână, îi apare miraculos, ca un fulger, materializat sub forma 
unui moş cu barbă albă îmbrăcat într
Dumnezeu.  
Speriat de această apariţie  fulgerătoare, imediat după 
materializarea Moşului, Petrache Lupu a trăit o stare de pace 
inefabilă, o linişte şi o armonie Dumnezeiască
Apariţia s-a făcut în Lunca Dunării în trei vineri la rând.
În locul numit La Buturugi
conversaţia  hierofanică,  transformată într
care Petrache Lupu trebuia să-l transmită românilor.

T
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Fenomene religioase cu impact spiritual 
asupra populaţiei româneşti 

Maglavit, Prislop, Sihla-Sihăstria,  
Techirghiol, Rarău 

Prof. dr. Vicu MERLAN - Huşi 

Din cele mai vechi timpuri oameni au fost inspiraţi sau 
  în dinamismul evolutiv 

mentate numeroase minuni, apariţi 

oate acestea aveau rolul de a centra fiinţă umană faţă de 
valorile divine, faţă de adevărul Dumnezeiesc, ori de 

ia devia spre  exteriorizarea 
i ignoranţă. Revelaţile nu sunt 

cuantificate după necesităţi intelectuale ci dimpotrivă, acestea s-
manifestat în general unor oameni simpli, puri, altruişti, ce 

egalat. 

MAGLAVIT 

În acest context se înscrie Fenomenul Maglavit,  fenomen ce a 
efervescenţă spirituală de neegalat până la această dată 

 
Mănăstirea Maglavit 

În anul 1935 unui cioban analfabet, surd  şi bâlbâit,  Petrache 
Maglavit, judeţul Dolj, în drumul său spre 

stână, îi apare miraculos, ca un fulger, materializat sub forma 
bă îmbrăcat într-o robă albă, chiar 

fulgerătoare, imediat după 
materializarea Moşului, Petrache Lupu a trăit o stare de pace 
inefabilă, o linişte şi o armonie Dumnezeiască de nedescris. 

nării în trei vineri la rând.    
La Buturugi  a avut loc  
transformată într-un apel-profeţie, pe  

mită românilor. 
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Petrache Lupu – omul care a vorbit cu 

Dumnezeu 
    Speriat de misiunea spirituală ce urma s-o îndeplinească, 
Petrache se poticneşte, nepunând în aplicare planul lui 
Dumnezeu, motivând că este analfabet, bâlbâit şi fricos. În urma 
acestei îndoieli, instantaneu Petrache începe să vorbească şi să 
aibă o altă atitudine faţă de lumea din jur. Chiar şi aşa, încă mai 
manifesta urme de îndoială în timp ce mergea cu oile la stână.  
 

 
La subsolul bisericii se află locul  

La Buturugi 
 
Ca urmare Dumnezeu îşi face prezenţa într-o manifestare 
teribilă, fapt care îl sperie pe Petrache, vărsând găleata cu lapte 
în timp ce mulgea oile. Din acel moment îşi ia misiunea în 
serios, iar în drumul său spre sat este însoţit de Dumnezeu până 
la biserică, dorind ca primul pas să-l facă prin înştiinţarea 
preotului satului Maglavit.  
Prezenţa lui Dumnezeu era percepută doar de către Petrache 
Lupu. Atât preotul cât şi săteni au crezut în spusele ciobanului 
deoarece, chiar acestuia, i se petrecuseră o minune prin 
vindecarea  instantanee  a bâlbâieli. Luat în armată, după o 
perioadă scurtă de timp a fost lăsat  la vatră,  deoarece, după 
consultaţia medicală adecvată, verdictul era inapt. 

 
La Salcie, în Lunca Dunării 

Timiditatea dobândită în urma traumelor famililale, fiind orfan, 
abandonat, l-a marcat ulterior, până la apariţia miraculoasă a 
Moşului. Petrache fugea de lume preferând compania 
animalelor, a naturii, deoarece în lume era în permanenţă 
ţinta  batjocorei şi a bătăilor. 

 
Interiorul Bisericii Maglavit 

Autoizolarea, dar centrarea  pe valorile spirituale 
autentice,  precum credinţa  de nezdruncinat în Dumnezeu, 
respectul profund faţă de misterioasa manifestare a 
Dumnezeirii, în natura înconjurătoare, l-a făcut  un vas pur de 
manifestare a  logosului divin manifestator. Cu ajutorul 
nesfârşit şi neîntrerupt al Moşului (DUMNEZEU) Petrache 
Lupu  a ţinut  prelegeri  în faţa a mii de oamenii, a vindecat, atât 
trupeşte cât şi spiritual, o mulţime de fiinţe ce îşi căutau refugiul 
în Dumnezeu. Efectul de avalanşă, obiectivat prin susţinerea 
ocultă, fără de egal, a dat naştere unui fenomen religios de 
neegalat  până atunci.  
În istoria creştinismului asfel de manifestării divine  sunt rare 
(Moise, Noe, Sf. Ilie,  Sf. Metatron,  Sf. David etc). Pe piatra de 
mormânt a lui Petrache Lupu  scrie: Petrache Lupu omul care a 
vorbit cu DUMNEZEU.  
Atitudinea meritorie a lui Petrache Lupu îl situează pe acesta în 
rândul sfinţilor.  
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Petrache Lupu, în timpul discursului şi 

vindecărilor miraculoase din locul 
nimit  La stână 

Dacă la început s-a simţit jenat de handicapul său fizic, după 
vindecarea sa  miraculoasă, a  implusului haric, încă de la 
primul său discurs, devine  electrizant şi convingător.     

 
La Stână - locul de unde vorbea 

 Petrache Lupu miilor de pelerini 
      Maglevit a constituit şi încă constituie unul din cele mai 
importante locuri de pelerinaj pentru românii de pretutindeni, 
dar şi pentru celelalte neamuri.  
Unii autori numesc Maglavitul un Lourdes sau  Fatima 
românesc, noi credeam însă că Maglavit este cu mult mai mult, 
deoarece Dumnezeu, o coborât în  manifestare întrupat ca 
om. Prezenţa Dumnezeirii este percepută în manifestare, în tot 
şi în toate formele  de viaţă şi energie, însă materializarea lui 
Dumnezeu pe vibraţia noastră, se petrece rar şi 
miraculos. Puterea de vindecare insuflată omului Petrache Lupu 
nu a fost întâmplătoare, acest suflet evlavios, vindecat el însăşi 
prin miracol divin, a constituit un reper important pe care 
divinitatea îl acordă neamului românesc.  
Nu întâmplător la câţiva ani a început cel de al Doilea Război 
Mondial, apoi a venit tăvălugul comunist, expasiunea 
ateismului  şi materialismului,  care nu s-a stins odată cu 
stârpirea comunismului, ci îşi  arată o altă  faţetă prin ruptura pe 
care o face încontinuare între ştiinţă şi spiritualitate,  între 
valorile morale şi cele dogmatice globaliste de astăzi.  
 

 
Petrache Lupu vindecând miraculos mii de oameni 

Pe locul numit  La Buturugi s-a ridicat o biserică 
impunătoare,  începută din perioada interbelică,  dar finalizată 
recent.  

 
Biserica în anul 1937 

Întruna din relevaţiile sale, Petrache Lupu l-a văzut pe 
Dumnezeu însoţit  de Maica Domnului. Pentru Petrache Lupu 
mesajele lui DUMNEZEU au fost porunci DUMNEZEIEŞTI. 
Salcia  plângătoare din Lunca Dunării picura stropi pe care cei 
suferinzi  îi foloseau ca apă vindecătoare. Fântâna de lângă 
salcie avea şi are o apă tămăduitoare, dar îi vindeca miraculos 
doar pe cei care petreceau nopţile în rugăciune, alături de alesul 
lui DUMNEZEU, el  însăşi fiind vindecat, revenindu-i  auzul şi 
glasul, dar  şi puterile dumnezeieşti  de a vindeca.  
În cadrul celei de a treia  întâlnire cu Dumnezeu, Petrache 
primeşte o vorbă mare,  pe care trebuia să o spună lumii când 
avea permisiunea.Vremurile vitregi ale ateismului comunist, 
dar  şi ale capitalismului intruziv, globalist, nu au permis 
relevarea acestuia, ducând-o cu el  în mormânt la cei 87 de 
ani  ai săi, în 1993, lăsând în urmă o mare enigmă.        
Chiar şi astăzi la Maglavit, se petrec vindecări  miraculoase 
(cazul familiei Jugăreanu Laurenţiu, căreia şi-a 
refăcut  miraculos timpanul în timp ce mama sa se ruga cu 
ardoare  în biserica  de la Buturugi).  
Despre Petrache Lupu a scris şi pr. Dumitru Stăniloaie, în care 
explica  postura Moşului  în relevaţiile acestuia.  
Regimul comunist  l-a presecutat pe Petrache Lupu în mai multe 
moduri, fiind chiar închis o perioadă  la Jilava,  apoi i s-a 
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interzis  activitatea  de misticism. Cu toate acestea, zeci şi sute 
de  români veneau pe ascuns  la ruinele  biserici  de la Maglavit,  
La Buturugi, La Salcie  şi  La Stână. 

 
Mormântul lui Petrache Lupu – La Buturugi 

Pentru orice român, Maglavitul trebuie trecut în agenda 
pelerinajelor, deoarece încărcătura  vibraţională divină din acel 
loc, schimbă din temelii structura emoţională volitiva a 
fiecăruia credincios.  
Astăzi datorită instalării materialismul capitalist, încet, dar 
insidios, se răspândeşte ca  o molimă în toată lumea, ateismul şi 
goana după efemer.  Cu toate acestea, România încă mai 
constituie o fortăreaţă creştină, centrată pe valorile naţionale şi 
pe o cultură autentică, mai ales în mediul rural (la sate). 

 
Ctitorii Mănăstirii Maglavit la 1935 

Maglavitul este uitat  intenţionat de oficiali, alături de multe 
alte  locuri cu rezonanţe spirituale. Cu toate acestea vin în 
pelerinaj creştini de pretudindeni, unii de la Muntele Athos, 
alţii  de prin alte locuri ortodoxe  ale  Europei şi nu numai.  
La Maglavit s-a construit după 1990  o comunitate monahală 
ortodoxă  în jurul bisericii de la Buturugi, fiind alcătuită din 6 
călugăriţe îndrumate de stareţa Maria. Curăţenia, hărnicia şi mai 
ales  conştientizarea faptului că pe acel loc  a păşit 
Dumnezeu, fac ca aceastea să-şi ia în serios menirea spirituală 
pe care o au pe acele locuri  sfinte româneşti.  
 
 

FENOMENUL PRISLOP 
 
          De  peste un deceniu, orice român a aflat că la Prislopul 
din Ţara  Haţegului,  la mormântul  şi  pe locurile unde s-a 
osârdit spre desvârşire  monahul Arsenie Boca, se petrec 
minuni, atât în conştiinţa  pelerinilor cât şi la nivel trupesc. 

 
Mănăstirea Prislop 

 Credinţa şi vibraţia locurilor de la Prislop, Sâmbăta de Sus, 
Drăgăşani etc,  pe acolo unde s-a purtat şi s-a manifestat fizic 
pr. Arsenie, se produc adevărate minuni. Nu departe de 
mormântul pr. Arsenie se află grota cuviosului Ioan de Prislop, 
cuvios care l-a inspirit subtil pe părinte, atât prin exemplul viu 
de rugă şi contemplaţie în solitudine, cât şi prin amprentele 
energetice spirituale lăsate în urma sa. Acesta s-a desăvârşit 
spiritual, cu câteva secole înainte, în grota ce este vizitată de toţi 
credincioşii ce ajung  la mormântul părintelui Arsenie.  

 
Mormântul pr. Arsenie Boca 

Zilnic mii de oameni, din ţară şi străinătate vin cu ardoare şi 
pioşenie  la mormântul  acestuia,  ca la un adevărat sfânt. Dacă 
la început  înalţii prelaţi ai bisericii  ortodoxe  nu schiţau vreo 
atitudine  de încredere asupra minunilor de la mormântul 
preotului Arsenie (atitudinea pe care au manifestat-o  în mai 
multe  cazuri şi la Petru Vodă, Techirghiol,  Sihăstria 
etc), dovezile continuii ale fluxul de pelerini,  minunile de 
vindecări  instantanee etc, încet, dar sigur, îi determină pe 
acestia, s-au pe o mare parte din ei, să vădă că fenomenul 
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Prislop  prinde  contur şi cu siguranţă se va ajunge  la 
canonizarea  mult cerută  de credincioşi a pr. Arsenie Boca. 

 
Grota cuviosului Ioan de Prislop 

Biografia pr. Arsenie Boca este plină de fapte miraculoase: 
vindecării, clarvedere divină, profeţii (unele impregnate 
simbolic prin picturile de la Biserica  Drăgăşani) etc.  

 
Pr. Arsenie Boca 

Profeţile sale l-au  zdruncinat  profund chiar pe 
fostul  dictator  Ceauşescu, atunci când i-a prezis sfârşitul, fapt 
pentru care  securitatea  l-a asasinat prin otrăvire.  
Pr. Arsenie  şi-a prorocit sfârşitul său, dar şi l-a acceptat ca pe 
un dar  de la bunul Dumnezeu,  ca pe un canon divin. 
 

FENOMENUL SIHLA - SIHĂSTRIA 
 
       În cele două lăcaşe  de suflet  s-au osârdit  şi 
se osârdesc multe suflete elevate, atrase magnetic de spiritul 
nevăzut  al  Îndumnezeiri. 
Comunitatea monahală de călugări de la Sihla au ca imbold 
exemplul tainic al cuvioasei Teodora, ce s-a desăvârşit spiritual 
în micuţa grotă din apropiere.  
Deşi mică, prin profunzimea trăirilor spirituale ce provineau din 
rugăciunile fierbinţi adresate de cuvioasă dumnezeirii, peştera 
propagă un “ecou” cu rezonanţe benefice în întreaga zonă şi nu 
numai.  
Obscuritatea, tăcerea şi izolarea stâncii te invită la contemplaţie, 
la rugăciune, te branşează în tainele profunde ale misticii 
neprihănite a inimii lui Dumnezeu. 

 
Intrarea în peştera cuvioasei Teodora 

Rugăciunile formulate în minte au ecouri adânci în inimă, după 
care se îndreaptă spre înalta Împărăţie a Tatălui Ceresc 
Dumnezeu. 

 
Interiorul peşterii în care a vieţuit cuvioasa Teodora 

La Sihăstria Neamţului, acolo unde mai multe decenii a păstorit 
arhimandritul Cleopa Ilie, cei câţiva discipoli rămaşi ai 
părintelui, primesc zi de zi numeroşi credincioşi din toate 
colţurile ţării. 
Starea de sacralitate şi sfinţenie molipseşte pe oricare credincios 
aflat în pelerinaj. 

 
Biserica Mare - Sihăstria 
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 Un rol important în păstorirea comunităţii l-a avut preotul Ilie 
CLEOPA de la Sihăstria Neamţului. Atras de mic copil de 
pustnicie, preotul Cleopa dobândeşte un har aparte, împărtăşind 
experienţa sa sub forma unor povestiri cu tâlc, despre nemurirea 
sufletului, despre încercările trupeşti, despre izbăvirea de zi cu 
zi.  

 
Arhimandritul Cleopa Ilie 

Atras de trăirile mistice şi de umilinţa cuvioasei Teodora, 
Preotul Cleopa şi alţi pustnici, s-au aventurat  de multe ori în a 
experimenta şi simţi lăuntric trăirile hristice  ale înaintaşilor săi, 
trăind, o vreme, ca un pustnic  în codri  de cetină  ai  Neamţului. 
Experienţa solitară i-a dinamizat acuitatea mistică, ocultă, astfel 
încât dobândiseră, ca mulţi alţi căutătorii ai Adevărului Divin, 
puterea de a citi intenţiile şi dorinţele pelerinilor, a trecutului 
acestora. De cele mai multe ori, spre a-i feri de adevărul crud al 
faptelor lor, părintele prefera să le vorbească în pilde sau în 
istorioare cu trimiteri ocolitoare… 

 
La mormântul părintelui  
Cleopa Ilie - Sihăstria 

 Încercările singurătăţii sunt înscrise în poveştile transmise prin 
cărţile sale,  care au rămas ca un ghid de îndrumare şi eliberare 
a sufletului. 
 

 
 
 

 FENOMENUL PETRU VODĂ 
 
      În Carpaţii Orientali, nu departe de  vestitele mănăstirii  din 
nordul Moldovei, se află localitatea Petru Vodă. Fiind  la mică 
depărtare de Muntele Ceahlău, numit şi Kogaionon - muntele 
sfânt al dacilor - (când îşi duceau traiul  numeroşi pusnici 
daci ce râvneau la desăvârşire), rezonanţa locului, i-a 
contaminat pe mulţi aspiranţi la spiritualitate să-şi găsească 
refugiul în acest loc minunat. Construcţia Mănăstirii Petru 
Vodă  se datorează pr. monah Iustin Pârvu.     
     

 
Mănăstirea Petru Vodă 

 Mănăstirea Petru Vodă, atrage ca un magnet mii de pelerini 
datorită personalităţii mucenice a părintelui Iustin Pârvu. 
Persecutat de mai multe regimuri politice, părintele se bucură de 
respectul credincioşilor din întreaga ţară. Numele său este 
analog cu un apărător destoinic a creştinităţii autentice 
naţionale, ca un duhovnic al neamului românesc. 
Mănăstirea Petru Vodă se constituie ca o “citadelă” a rezistenţei 
româneşti, a naţionalismului autentic, cu ecouri adânci în 
sufletele celor care nu sunt manipulaţi de pe linia spirituală 
creştină (a se vedea atitudinea intrasingentă a părintelui asupra 
implementării cipurilor în trupul uman, dezvăluirile îndrăzneţe 
privind manipularea şi genocidul planetar prin otrăvirea finţelor 
umane  prin introducerea în alimente a E-urilor cancerigene şi-n 
băuturile de orice gen). 

 
De vorbă cu părintele Iustin Pârvu – sept. 2012 
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Pentru atitudinea sa de patriot şi duhovnic autentic naţional, a 
fost supus unor calomnii şi chiar unei tentative de omor, fiind 
totuşi protejat de Bunul Dumnezeu.                        
        Părintele Iustin Pârvu, pentru convingerile sale religioase 
puternice, a fost arestat  şi închis, alături de alţi monahi, 
precum: pr. Papacioc, pr. Arsenie Boca,  pr. dr. Dumitru 
Staniloaie etc. Pentru a scăpa  de urmăritorii securişti şi a 
experimenta tainele solitudinii în Spirit Divin, prefer 
momente  de retrăgere în codrii deşi ai Carpaţilor Orientali, 
locuind într-un bordei. După 1990, pe acel loc construieşte o 
mănăstire  frumoasă, în jurul  căreia polarizează o 
puternică  comunitate religioasă, fraternă în năzuinţe 
dumnezeieşti, fiind  considerată, astăzi, una din mănăstirile cu 
rânduielele cele mai stricte, ce veghează la păstrarea 
ortodoxiei  autentice.  

 
La mormântul pr. Iustin Pârvu – aprilie 2019 

Patriotismul  şi evlavia  profund creştină  a 
comunităţi  monahale (de călugări şi  călugăriţe) de la Petru 
Voda reprezintă un reper important, după care se orientează 
astăzi  din ce în ce mai  multe  mănăstiri şi schituri ortodoxe din 
România  şi din alte centre ale lumii, având ca etalon modelul 
atonian autentic de altădată din Muntele Sfânt al Greciei, munte 
unde a doua limbă oficială este cea română, datorită numărului 
mare de călugări români (nu există pe Muntele Athos schit sau 
mănăstire, la care să nu fi contribuit financiar sau material  
domnitori sau  boieri români din toate timpurile).  

 
Modelul atonian pe care l-a impregnat  părintele Iustin Pârvu, se 
bazează pe smerenia trăită din inimă,  pe rânduială  şi ascultare, 

pe toleranţă şi empatie cu omul venit  din lume, pe  vrednicia  şi 
patosul  Dumnezeiesc. Cuvântul de suflet a-l părintelui Iustin se 
transmite, atât prin modelul comportamental de umilinţă şi 
smerenie,  cât şi prin învăţăturile cuprinse luna de lună, în 
revista de suflet Atitudini, fiind vizibilă atitudinea de stup şi 
unitate a grupului  monahal ce reprezintă o vrednicie transmisă 
empatic  şi în celelalte comunităţi dedicate Dumnezeirii 
spirituale, atât de sătenii cât şi de ceilalţi preoţi ai României.  
         
                          FENOMENUL TECHIRGHIOL 
 
          Pe litoralul românesc al Mării  Negre, în staţiunea 
balneoclimaterică Techirghiol, se află o mănăstire (hristică), al 
căruia renume se datorează monahului Arsenie Papacioc.  
          Între părintele Papacioc şi părintele Iustin Parvu de la 
mănăstirea Petru Voda sunt multe asemănări, datorită 
concepţiilor lor spirituale. Consecvenţa convingerilor sale 
puternic mistice, i-a determinat pe comunişti să-l aresteze, să-l 
tortureze, să-l condamne, să-l marginalizeze. Cu toate acestea, 
credinţa şi pioşenia sa, au învins hidra ateistă. Din anul 1990 în 
jurul bisericuţei din lemn, de la Techirghiol, se constituie  o 
puternică comunitate monahală de măicuţe, având că 
îndrumător spiritual, devotat, pe părintelui Arsenie Papacioc.  

 
Pr. Arsenie Papacioc 

          Sub îndrumarea sa, se construieşte un imobil 
puternic  pentru  zeci de monahi, dar şi o biserică impunătoare, 
unde aceştia  şi-au găsit  liniştea sufletească, dar şi ghidarea, în 
conformitate cu ordinea divină,  cu   
principiile  creatoare  DUMNEZEIEŞTI. 
         Aceasta l-a determinat  pe preotul  Papacioc să fie un bun 
îndrumător spiritual atât pentru maicile din cadrul mănăstirii cât 
şi pentru  miile de pelerini ce i-au călcat pragul  micuţei chili. 
        Zi de zi, şi astăzi, trec pe la mormântul şi chilia preotului 
Papacioc şi prin biserică  în care a  slujit,   
 mii de pelerinii, simţind fiecare după  credinţa sa, influienţa 
subtilă, vibraţională a părintelui Papacioc. 
Mângâierile duhovniceşti, elanul nestăvilit  spre 
Dumnezeu, a impregnat puternic pământul pe care la 
călcat şi unde a trăit. 
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FENOMENUL RARĂU 

           
         Nu departe de  Pietrele Doamnei, de pe vârful Muntelui 
Rarău, de unde soţia domnitorului moldovean Petru Rareş 
aşteaptă  cu nerăbdare  soţul,  când aceasta avea
vreo luptă cu austriecii în Transilvania,  există 
ctitorie a domnitorului Petru Rareş, un loc departe 
avântpost al celor  ce se nevoiesc  în post şi singurătate. De 
curând de la  cabana  meteo  Rarău  s-a modernizat 
ducea  până  la Sihăstria Rarău.  

Unii prelaţi ortodoxi afirmă că e singurul loc 
România, unde un îndrumător spiritual autentic mai este
în viaţă, fiind contemporan cu Arsenie Boca, Ilie Cleopa
Pârvu, Arsenie  Papacioc etc.  Părintele Ioan 
Sihăstria Rarăului, atrage necontenit în C
Bucovinei,  numeroasei suflete însetate de
şi  povăţuire.  
Cu toate că locul este oarecum singuratic
şi greu accesibil, mai ales pentru sezonul de iarnă, pelerinii 
străbat cu asiduitate muntele, spre a se adăpa de la izvo
cunoaşteri. Părintele stareţ Ioan  Neagoie, în urma
practici  necontenite a rugăciuni  inimii, a ajuns să poată 
experimenta  stări evlavioase, ce transmit efluvii de 
sacralitate atât de necesare în căutarea  mistică.  
 
Domeniul  euristic al cunoaşterii 
efervescenţei  trascendente,  se poate resimţi în toate aceste
locuri deschise mai sus şi nu numai.  Influienţele
fi percepute şi în locuri în care s-au osârdit
elevate,  din alte timpuri: Densuş, Orheiul Vechi, Ţâpova, 
Saharna,  Peştera  Sf. Andrei, Murfatlar, Boziori, 
    
Concluzii 
 
        Pelerinajele au darul de a ne îmbogăţi sufletul, mintea şi 
inima cu numeroase daruri spirituale, oferite de peisajul natural 
angelic, de încărcătura subtil-energetică a locurilor sfinte
alimentate de sute sau chiar mii de ani de asceţii ce s
pe acele locuri, de întâlnirile cu asceţii contemporani din zona 
subcarpatică şi carpatică, cu “vibraţiile” rugăciunilor fierbinţi 
adresate de unii pelerini, adânc impregnate în acest spaţiu 
mioritic românesc. 
          Pentru aceste din urmă locuri, îndrumători
uitaţi sau abia sunt pomeniţi,  însă pentru locurile
descrise mai sus,  pe unii monahi  i-
fiind  conteporan cu aceştia  sau  chiar am primit 
îndrumare  prin viu grai. Raportarea directă la aceşti 
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vârful Muntelui 
soţia domnitorului moldovean Petru Rareş  îşi 

când aceasta avea 
  schitul Rarău, 

loc departe  de lume, un 
post şi singurătate. De 
modernizat  drumul ce 

 
singurul loc monahal din 
itual autentic mai este 
e Boca, Ilie Cleopa, Iustin 
Părintele Ioan de la 

necontenit în Codrii 
numeroasei suflete însetate de cunoaştere 

Cu toate că locul este oarecum singuratic 
mai ales pentru sezonul de iarnă, pelerinii 

asiduitate muntele, spre a se adăpa de la izvorul 
, în urma unei 
ajuns să poată 

fluvii de iubire şi 
 

 mistice,  al 
resimţi în toate aceste 

le spirituale pot 
au osârdit sufletele 

heiul Vechi, Ţâpova, 
Boziori,  Corbi etc. 

darul de a ne îmbogăţi sufletul, mintea şi 
inima cu numeroase daruri spirituale, oferite de peisajul natural 

energetică a locurilor sfinte, 
alimentate de sute sau chiar mii de ani de asceţii ce s-au osârdit 

temporani din zona 
şi carpatică, cu “vibraţiile” rugăciunilor fierbinţi 

adresate de unii pelerini, adânc impregnate în acest spaţiu 

îndrumători spirituali  sunt 
însă pentru locurile 

-am cunoscut, 
chiar am primit 
directă la aceşti 

îndrumători spirituali este o condiţie 
avea  un nivel de evoluţie şi înţelegere în lumea haotică, 
globalistică,  în care trăim,  în lumea tehnologiei 
când este foarte greu  pentru orice 
începător  să discearnă 
rău, între valorile autentice  spiritual
Necesitatea unui îndrumător spiritual pentru
încercare  de astăzi, este mai mult decât
stringentă,  dacă într-adevăr  dorim să facem
drumul desăvârşirii spirituale, pentru o mai bună înţelegere a 
Adevărului Absolut, a cunoaşteri  realităţii divine.
 
 

Sfânta Mare Muceni
 

Prof. dr. Elena BURLACU 
 

          România este numită „Grădina Maicii Domnului” 
datorită numărului impresionant de schituri, mănăstiri 
biserici, a blândeței poporului și a credinței strămoșești 
păstrată cu prețul vieții până la martiraj.

mintim de sfârșitul vieții domnitorului Constantin 
Brâncoveanu împreună cu cei patru fii ai săi 
pătimirile martirilor de la Aiud, numi

închisorilor”. 
Titlul de sfânt este acordat cre

viață duhovnicească și au fost înzestrați
felurite daruri. Mucenicii sau martirii au mărturisit credin
condiții extreme, dând dovadă de mare curaj, fiind un exemplu 
pentru urmași. Fericitul Augustin este unul din cei mai 
însuflețiți îndemnători ai creștinilor de a
afirmă: „Dacă iubim pe sfinți, să-i imităm. Sfin
urmat lui Hristos până la a-și da propriul lor sânge, până la a 
suferi după pilda Lui cele mai mari chinuri. Dar ei nu sunt 
singurii: după ei izvorul sfințeniei nu a secat. Deci în grădina 
Domnului nu sunt numai trandafirii martirilor, ci 
fecioarelor, iedera soților, violetele văduvelor. Să învă
de la acești sfinți cum, fără a înfrunta suferințele martiriului, un 

creștin trebuie să imite pe Hristos”.1  
Protestanții, martorii lui Iehova și alte secte, resping 

cinstirea sfinților, nu-și serbează onomastica, până și b
Moș Nicolae este absent din viața lor. 

Sfintele moaște = „părticele din trupurile sfinților care 
nu au putrezit și care reprezintă garanția că există viață după 
moarte”. Dumnezeu le-a învrednicit de nestricăciune, împreună 
cu îmbrăcămintea și oricare alte obiecte rămase de la sfin
folosite de ei cât au trăit pe pământ. Sfintele moa

„mireasmă de sfințenie”.2 

                                                             
1Ioan Zăgrean, Isidor Todoran. Teologia Dogmatică

de misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1991, p. 288
2Alexandru M. Ioniță. Sfințenie și viață creștină în spațiul românesc

Garuda-Art, Chișinău – Iași, 2006, p. 13 
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spirituali este o condiţie  sine qua non pentru a 
un nivel de evoluţie şi înţelegere în lumea haotică,  

în lumea tehnologiei  dezinformării 
pentru orice  căutător spiritual 

  între  bine şi 
spirituale şi  pseudovalori. 

Necesitatea unui îndrumător spiritual pentru  vremurile de grea 
este mai mult decât  necesară, este 

dorim să facem  paşi siguri pe 
pentru o mai bună înţelegere a 
realităţii divine. 

Sfânta Mare Muceniță Chiriachi 
 

Prof. dr. Elena BURLACU - Huşi 

România este numită „Grădina Maicii Domnului” 
ărului impresionant de schituri, mănăstiri și 

ței poporului și a credinței strămoșești 
țul vieții până la martiraj.  

șitul vieții domnitorului Constantin 
Brâncoveanu împreună cu cei patru fii ai săi și de 
timirile martirilor de la Aiud, numiți „Sfinții 

Titlul de sfânt este acordat creștinilor care au dus o 
ță duhovnicească și au fost înzestrați de Dumnezeu cu 

. Mucenicii sau martirii au mărturisit credința în 
e, dând dovadă de mare curaj, fiind un exemplu 

și. Fericitul Augustin este unul din cei mai 
țiți îndemnători ai creștinilor de a-i urma pe sfinți și 

i imităm. Sfinții mucenici au 
și da propriul lor sânge, până la a 

suferi după pilda Lui cele mai mari chinuri. Dar ei nu sunt 
țeniei nu a secat. Deci în grădina 

Domnului nu sunt numai trandafirii martirilor, ci și crinii 
letele văduvelor. Să învățăm dar 

ști sfinți cum, fără a înfrunta suferințele martiriului, un 

ții, martorii lui Iehova și alte secte, resping 
și serbează onomastica, până și blândul 

 
ște = „părticele din trupurile sfinților care 

și care reprezintă garanția că există viață după 
a învrednicit de nestricăciune, împreună 

e alte obiecte rămase de la sfinți, 
folosite de ei cât au trăit pe pământ. Sfintele moaște răspândesc 

Teologia Dogmatică. Editura : Institutului Biblic și 
ști, 1991, p. 288 

țenie și viață creștină în spațiul românesc. Editura: 
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În secolele III-IV, conform scriitorilor bisericești, a 
existat o viziune despre felurile muceniciei: mucenicia 
conștiinței, mucenicia voinței, mucenicia prin ostenelile ascetice 
și mucenicia fără sânge. 

 
În calendarul ortodox întâlnim mai multe subcategorii 

de sfinți  mucenici: mare mucenic, sfințit mucenic, nou mucenic 
sau nou sfințit mucenic. 

Protestanții și alte culte aduc numeroase afirmații 
împotriva cinstirii sfintelor moaște, deși recunoscute ca 
autentice. Dar, noi, cinstindu-le „nu cinstim rămășițe trupești 
izolate, pe care le-am idolatriza, ci cinstim pe cei cărora ele au 
aparținut, vrednicia lor de cinste fiind expresia vredniciei 

sfinților”. 1 
Fiecare regiune a țării noastre este binecuvântată și 

vegheată de sfinții lui Dumnezeu numiți „casnici” și „prieteni” 
ai Săi. De sute de ani Bucureștiul este ocrotit de Sfântul 
Dimitrie cel nou sau Basarabov, Curtea de Argeș – de Sfânta 
muceniță Filofteia, Cernica – de Sf. Calinic, Oltenia de Sfântul 
Grigorie Decapolitul,  Suceava – de Sfântul Ioan cel Nou, 
Cetatea Neamțului de Sfânta Teodora de la Sihla, Tulcea de 
Sfinții mucenici Epictet și Astion, Gorjul de Sfântul Nicodim de 
la Tismana și Iași – de Sfânta Cuvioasă Parascheva.  

Hușiul, orașul dintre vii, prin pronie divină, are ca 
ocrotitoare pe Sfânta Mare muceniță Chiriachi, care s-a născut 
în Asia Mică, din părinți creștini în zilele împăratului Dioclețian 
(284-305), în secolul al III-lea. 

În Mineiul lunii iulie în ziua a VII-a găsim următoarea 
stihiră: „Sfântă Muceniță Chiriachi, după rugăciunile părinților 
tăi neroditori, te-a dat lor Dumnezeu ca dar ceresc în zi de 
sfântă duminică, de aceea ai și fost botezată, dându-ți acest 

slăvit nume”.2 Numele de Chiriachi înseamnă în limba greacă 
Duminică. Popular este cunoscută ca Sfânta Duminică, 

„întruchipare a sacrului” în poveștile și basmele românești.3 
Tatăl sfintei Chiriachi, Dorotei și mama Eusebia, au 

făgăduit lui Dumnezeu  pruncul pe care îl vor naște, adică îl vor 

                                                             
1Ioan Zăgrean, Isidor Todoran. Op. Cit. ,p.290 
2Mineiul pe Iulie, Editura : Institutului Biblic și de misiune al Bisericii Ortodoxe 

Române, București, 1984, p. 63 
3Ion Creangă. Povestea lui Harap Alb și alte povești, Editura : Institutului 

European, 1999, p.181 

educa în spiritul credinței și-i vor purta pașii spre cele 
duhovnicești, spre smerenie, milostenie și monahism, din 
fragedă pruncie până la vârsta adolescenței, când va lua 
propriile decizii. 

Fiind de parte femeiască, Sfânta Chiriachi a iubit 
credința părinților săi, se identifica cu valorile creștinismului, cu 
detașarea de efemeritatea lumii, prefera castitatea, izolarea de 
partea bărbătească, refuza cererile în căsătorie, atrăgând mânia 
pețitorilor. Era o tânără foarte frumoasă. 

Când sfânta ajunge în preajma vârstei de 16 ani, 
păgânul împărat Dioclețian, pornește o aprigă prigoană 
împotriva creștinilor. Familia sfintei Chiriachi a fost pârâtă 
nemilosului rege că este creștină și că refuză să se închine 
idolilor. Slujitorii împăratului au despărțit pe fecioară de părinții 
ei: „Pe bătrâni i-au dus la Melitene în Armenia, unde au pătimit 
pentru Hristos de la dregătorul Iustus, iar pe frumoasa Chiriachi 
au trimis-o în lanțuri, la cezarul Maximian Galeriu (293-311),în 

Nicomidia”.4 
Observând prigonitorul că nu reușește să o convingă pe 

tânăra creștină să renunțe la credința sa, a lăsat-o în seama 
dregătorului Ilarian al Bitiniei: „ și, venind acesta la judecată 
(...)  mai înainte de a începe el să o întrebe pe Chiriachi, s-a 
făcut un mare cutremur de pământ, idolii au căzut și s-au 

prefăcut în pulbere și însuși Ilarian și-a aflat, acolo, moartea”.5 
Prigoana tinerei creștine este continuată de alt dregător 

care poruncește să fie aruncată în flăcări. Dar sfânta s-a rugat 
Domnului și o ploaie mare a potolit văpaia și a stins focul. 
Scăpând teafără, păgânul dregător poruncește să fie aruncată 
fiarelor sălbatice,  „dar fiarele, simțind sfințenia ei, se gudurau 

ca mieii”.6 
Înțelegând dregătorul că nimic nu izbutește, hotărăște 

ca sfânta să fie scoasă din cetate și „să i se taie capul în ziua de 
7 iulie din anul 303. Iar sfânta a cerut voie să se roage. Și, după 
ce s-a rugat, a povățuit pe creștinii care îi urmaseră să 
mărturisească și ei credința. Apoi, culcându-se pe pământ, și-a 
dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Și ostașii, apropiindu-se 
de ea ca să îi taie capul și văzându-o deja moartă, s-au mirat. 
Deci, s-a făcut un glas dumnezeiesc, zicând: ˂˂ Mergeți fraților 

și propovăduiți măririle lui Dumnezeu ˃˃.7 
Sfârșitul vieții ei a întors mulți păgâni, cerând să 

devină creștini, inclusiv soldații care erau de față au crezut în 
Hristos. Trupul sfintei a fost îngropat cu evlavie de către 
creștini. 

Spre sfârșitul secolului XVIII, nu se specifică exact, de 
unde a intrat în posesia sfintelor moaște, respectiv mâna 
dreaptă, arhimandritul Meletie Ghica, stareț al unei mănăstiri 
din Bucovina. După anul 1774, când această parte de țară a fost 

                                                             
4Viața și acatistul Sfintei Mari Mucenițe Chiriachi, . Editura : Institutului Biblic și 

de misiune al Bisericii Ortodoxe, București, 2013, p. 4 
5Ibidem, p. 5 
6Ibidem, p. 6 
7Ibidem, p. 7 
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încorporată în Imperiul austro-ungar, călugărul Meletie pleacă 
și se stabilește la Muntele Athos, în Grecia. Într-un testament 
„scris de propria mână, amintește de existența lor, pe care, în 
cazul plecării lui din această lume, le lasă Mănăstirii Marea 
Lavră, din Muntele Athos. În viața lui a intervenit o suferință, 
pe când se afla în Cetatea Smirna, din Asia Mică, și, neavând 
mijloace financiare de tratament, scrie episcopului Hușilor, 
Iacov Stamati, propunându-i să-i ofere o sumă de bani, în 
schimb urmând să primească, pentru Catedrala Episcopală din 

Huși, sfintele moaște.”1 
Acesta primește bucuros propunerea arhimandritului 

Meletie Ghica, făgăduindu-i cele cerute, în schimbul primirii 
sfintelor moaște. În arhiva Episcopiei Hușilor s-a păstrat 
următoarea însemnare: „Prin această de față iscălită scrisoare se 
face cunoscut că pentru suma de 100 de lei, am dat mâna 
Sfintelor moaște a Sfintei Chiriachi, iubitorului de Dumnezeu, 
episcopul Hușilor, Kir Iacov, și am luat, de la Preasfinția Sa 
banii, dăruindu-i  în mâinile sale, în ziua de 1 iunie 1787, 

sfintele moaște”.2 
În fiecare an, Sfânta Mare Muceniță Chiriachi, se 

sărbătorește pe data de 7 iulie atât în calendarul românesc cât și 
în cel grecesc. 

Biserica Sfânta Chiriachi, numită și „Bisericuța 
stâncii”, cu hramul sfintei mentionată mai sus, se află în 
peninsula „Geni”, pe stânca Vlychos, vizavi de localitatea 
Nydri.  

La Huși, înainte de desfințarea Episcopiei, în anul 1948 
era un pelerinaj impresionant la racla sfintelor moaște, zi în care 
poposeau cu evlavie și emoție foarte mulți frați creștini de peste 
Prut, dovedind încă o dată că în credință nu există granițe.  

 

 
 

                                                             
1http://www.noutati-ortodoxe.ro/sfanta-mucenita-chiriachi_l42211_p0.html 

;accesat 7 iulie 2019 
2http://www.noutati-ortodoxe.ro/sfanta-mucenita-chiriachi_l42211_p0.html; 

accesat 7 iulie 2019 
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